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A Rosa do Conhecimento
A beleza e os espinhos da liberdade de expressão nas redes sociais
Naiane Almeida *

É na beleza da mais delicada rosa que
encontramos os mais perigosos e venenosos
espinhos. A criação da internet é a semente
que concebeu a roseira, que cresce e enve
lhece com a informação, a fonte de vida e
conhecimento, o desabrochar das redes
sociais.

Um exemplo disso foi o que aconteceu em 2010,
com a estagiária de direito Mayara Petruso,
que fez uma postagem em seu twitter aconselhando os nordestinos a fazerem um favor a São
Paulo se afogando. A repercussão foi tão
grande que no dia seguinte seu nome constava
na lista de assuntos mais comentados do twitter (treding topics). Várias pessoas enviaram
respostas ofensivas a Mayara pelo comentário
e, além disso, ela acabou por perder o emprego
e ser processada. Atualmente vive no interior
do estado evitando locais públicos por
temer represálias.

É nosso direito falar o que bem entendermos sobre tudo e todos. Há diversas espécies e variações de flores, assim como as
mídias sociais. O twitter, meio de informação rápida, é como uma rosa bebê, que
apesar de pequena e delicada, também
possui espinhos que machucam e causam dor Para que uma rosa desabroche
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