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Resumo 
 
Este artigo apresenta, primeiramente, uma análise da linguagem do site do Grupo de 
Trabalho Amazônico- GTA, a partir da descrição da (i)materialidade dos objetos 
culturais publicados. Em um segundo estágio, a descrição da arquitetura da informação 
e da utilização das possibilidades tecnológias do meio é complementada por dados de 
entrevistas com o editor-responsável pela publicação. São feitas inferências sobre as 
implicações sociais da transcodificação cultural para o movimento ambiental 
dinamizado pela entidade. 
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Materialidade dos objetos culturais do site do GTA 

A Transcodificação Cultural, nas sociedades contemporâneas, é um dos princípios-

chave3 (MANOVICH, 2001) para identificar os novos objetos que emergem das 

migrações midiáticas4 (VILCHES, 2001) para o meio digital. O artigo a seguir mostrará 

como as imagens e textos que compõem o site da rede Grupo de Trabalho Amazônico – 

GTA são dispostos e, a partir disso, pode-se entender qual o significado, ou seja, se 

existe uma intenção, nessa organização de objetos visuais na internet, para a causa 

ambiental proposta por essa rede. Formada por instituições de origem cultural diversa, 

mas com um ponto em comum, alguma ligação com a Amazônia, a rede GTA utiliza 

um banco de dados para alimentar o site disponível em http://www.gta.org.br.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no VIII Encontro dos Núcleos de Pesquisa em Comunicação – NP Tecnologias da Informação 
e da Comunicação, evento componente do XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Este artigo foi 
originalmente escrito como o capítulo cinco da Dissertação de Mestrado em Extensão Rural “Amazônia 
Transnacional: Redes Ambientais na Internet e a Padronização da Natureza”, março de 2007, Universidade Federal 
de Viçosa – UFV, sob orientação do professor José Norberto Muniz, conselheiro José Benedito Pinho. Para esta 
publicação, foram atualizados os dados empíricos relativos ao site do GTA, disponível em http://www.gta.org.br  e 
acrescentados alguns referenciais teóricos.  
2 Débora de Carvalho Pereira Gabrich formou-se em Comunicação Social pela PUC Minas em 2001. Em 2003 obteve 
o título de Especialista em Comunicação Contemporânea e Informação Visual pela mesma universidade. Em 2007, 
obteve o título de Mestre em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, é professora do 
Instituto de Educação Continuada da PUC Minas. debcarpe@gmail.com  
3 De modo pioneiro, Manovich (2001) apresenta cinco conceitos-chave para entender as novas mídias: representação 
numérica, modularidade, automação, variabilidade e transcodificação cultural. 
4 A noção de de Vilches (2001) sobre a influência do computador na cultura é bastante coincidente com a de 
Manovich (2001), na qual não existe uma separação radical entre ‘novas’ e ‘velhas’ mídias, sim um estado de 
continuidade, ou ‘migração’ da mídia analógica para a digital’. 
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Quando se consideram as páginas de um site, estamos nos referindo tanto à sua 

materialidade (linguagem), quanto ao conteúdo, ou seja, seções de informação pelas 

quais se divide. Se por um lado, em relação aos outros meios anteriores como o papel e 

as fitas cassetes, um site pode ser considerado ‘imaterial’ (WEISSBERG, 2004, p.113), 

pela velocidade de produção, armazenagem e publicação; por outro, paradoxalmente, 

possui uma materialidade própria, fluida, oriunda de códigos matemáticos. Um site é, 

portanto, um conjunto de arquivos de formato (HTML, PHP etc.) reconhecido pelos 

navegadores, que reúne vários objetos separados - imagens em GIF e JPEG, vídeo-

clipes, Virtual Reality Modeling Language (VRML), shockwave, textos e animações. 

Todos são armazenados independentemente, em uma estrutura modular, dentro de um 

banco de dados, que permite o desenvolvimento de narrativas multimídia 

(MANOVICH, 2001; MACHADO, 2006).  

A página inicial da Rede GTA na internet (http://www.gta.org.br/index.php) é composta 

de quatro partes (Figura 1): um cabeçalho; um menu de navegação; três colunas de 

textos informativos (maior parte do espaço); e uma barra fixa verde, de acabamento do 

design, contendo o endereço do escritório em Brasília. Exceto o espaço que, na página 

inicial, engloba as três colunas de informações textuais, todos os outros elementos 

visuais (cabeçalho, menu de navegação e barra de endereço) são fixos, aparecem em 

todas as páginas do site no mesmo local. O que é alterado nesta página é somente o seu 

conteúdo na parte central. 

 

Figura 1 – Divisão da página inicial do site do Grupo de Trabalho Amazônico. 

Na parte superior do site, o cabeçalho, percebe-se a transformação da imagem da 

floresta de acordo com o segundo princípio da nova mídia citado por Manovich (2001), 
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a Modularidade. Este princípio pode ser chamado de "estrutura fractal da nova mídia" 

(MANOVICH, 2001, p. 22-23). Assim como um fractal tem a mesma estrutura em 

diferentes escalas, um objeto da internet tem estrutura modular, podendo uma imagem 

ser formada por inúmeros arquivos. Os objetos de mídia na internet (imagens, sons, 

formas ou comportamentos) são representados como coleções de sampleagem não-

linear (ou discrete: pixels, polygons, voxels, characters, scripts). Esses elementos são 

reunidos em objetos de larga escala, embora continuem mantendo suas identidades 

separadas. Ou seja, são partes independentes que possuem partes menores ainda, sendo 

o menor deles o pixel. Este conjunto de figuras do cabeçalho (Figura 2) foi 

‘desmontado’ sob o propósito de ilustrar a sua materialidade, pois é formada por vários 

arquivos. 

       

Figura 2 – Arquivos de imagem que compõem o cabeçalho do site do GTA, separadamente. 

No entanto, na página inicial do site ela aparece ‘montada’ como na Figura 3 (sem 

espaço entre as imagens): 

 

Figura 3 – Arquivos de imagem que compõem o cabeçalho do site do GTA, reunidas. 

Segundo Manovich (2001), essa imagem modular consiste em um número de camadas, 

cujo conteúdo corresponde a partes significativas da imagem. Porém, pode ser dividida 

em dois níveis5, que se afetam e exercem influência um ao outro: a superfície aparente 

(valores culturais) e o código subjacente (valores em pixels, funções matemáticas, 

códigos de programação). Em termos de superfície, as imagens expressam um diálogo 

com outros objetos culturais, como nesse caso, sobrepostas à imagem da floresta e do 

rio, em si, estão formas arredondadas em tons de verde, tri-repartidas. A sensação do 

elemento ‘tecnologia’ dialoga com o conceito cultural e ambiental de ‘floresta’, o que 

                                                 
5 Para Manovich (2001), como a nova mídia é criada, distribuída, armazenada e arquivada em 
computador, é de se esperar que a lógica do computador afete a lógica cultural tradicional da mídia, ou 
seja - que a camada do computador afete a camada da cultura. Mas como o computador é usado cada vez 
mais para exercer novas tarefas em diferentes maneiras, ele sofre contínuas transformações. Assim, a 
camada da cultura também interfere na camada do computador. 
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potencialmente remete a contemplação da Amazônia através de uma tela ou uma lente. 

Esse efeito de sobreposição de formas, comum na internet, é uma qualidade das 

imagens computadorizadas, nas quais a presença de ruídos é essencial, ainda que 

acidental, por serem condensadas com técnicas como o JPEG e GIF.  

Segundo Manovich (2001), em termos do relacionamento entre o código e a superfície 

(aparência), a imagem pode ser relacionada com a dicotomia de compreensão do signo 

proposta por Saussure (1857-1913), do significante e significado, que também pode ser 

compreendido como base – superestrutura, ou inconsciente – consciente. Assim, a 

superfície de uma imagem, seu conteúdo cultural, entra em diálogo com todas as outras 

imagens em uma cultura. Nesse caso, a cultura amazônica entra em contato com a 

cultura da internet, web, tecnologias, redes e outros significados contemporâneos 

relacionados.  

Ao mesmo tempo, a imagem adquire um novo papel de interface, pois funciona como 

um portal para outro mundo. Por exemplo, na Figura 4, parte do cabeçalho, quando se 

clica no pequeno ícone ‘envelope’, ao lado do texto referencial ‘contatos’, há a 

possibilidade de ativar uma janela com um formulário de comunicação, e de escolher 

uma regional no Brasil para se dirigir a mensagem. Assim, a imagem do computador 

funciona como uma imagem-instrumento, capacidade de não apenas agir, mas de 

"teleagir". Se antes uma imagem-instrumental, como um mapa, era claramente distinta 

de uma imagem ilusionista, como uma pintura, o computador combina as duas funções. 

 

Figura 4 – Módulo que compõe o cabeçalho do site do GTA. 

Dois outros princípios da nova mídia, identificados por Manovich (2001) se aplicam às 

imagens disponíveis no site do GTA, a Automação e a Variabilidade. Por exemplo, 

usando um programa de design de computador pode-se automaticamente gerar infinitas 

versões de uma mesma imagem, variáveis em tamanho, resolução, cores, composição e 

outros. No site do GTA esse recurso orienta a navegação, pois variações de imagens 

sobrepostas a um mapa da Amazônia Legal brasileira (Figura 5), são associadas à 

organização da informação6. Por exemplo, a textura de um jornal impresso remete às 

notícias; a de um quebra-cabeça indica, por força de extensão, o ‘encaixe’ entre as 
                                                 
6 Todas essas imagens foram copiadas das principais seções do site GTA em 25 ago. 2006. 
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regionais; pontinhos unidos representam os parceiros; pessoas trabalhando em diversas 

situações são os projetos; e a imagem de produtos do extrativismo sobrepostos a uma 

paisagem de rio e floresta é a iconografia perfeita da região amazônica em si, na seção 

‘Amazônia’. Dessa forma, as imagens geradas automaticamente funcionam como 

variações cognitivas separadas por uma fronteira, a fronteira da Amazônia Legal, que é 

a linha delimitadora de todas as texturas. 

Seção de Notícias Projetos Campanhas 

Regionais Parceiros Links e Contatos 

Fórum Enquete Pesquisas 

Amazônia GTA 

 

Figura 5 – Princípio da Variabilidade: variações imagéticas do site do GTA. 

Ao imaginar a arquitetura da informação deste site pela metáfora de um palácio 

(JOHNSON, 2001, p.15), entendemos que cada quarto é responsável por um tipo de 

informação, organizada por similaridades, afinidades. No entanto, neste 

‘castelo/organização da informação’ do site do GTA, não há relação entre as seções. 

Quer dizer, há um caminho de conexão técnica, pois a barra de navegação é fixa em 
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todas as páginas do site e o usuário pode navegar entre os ‘quartos’. Mas não há uma 

conexão cognitiva ente os conteúdos, por exemplo, ‘parceiros’ e ‘regionais’, ambos com 

possibilidade de comunicação interna (com os coletivos da própria rede) e externa (para 

sites ou endereços de outras entidades ecológicas, existentes em ‘parceiros’), não 

possuem informações correlacionadas, cruzadas, o que também não acontece em 

‘projetos’. Nesse caso, é perceptível uma desconexão entre o conteúdo das partes, pela 

não utilização das ferramentas que o meio oferece para potencializar a interação. 

Essa versão do site do GTA, segundo o responsável pela sua atualização, é de 2003. Foi 

doação de um parceiro anônimo. A atualização é feita pelo sistema PHP7. Ou seja, 

dezoito pessoas, representantes de entidade ambientais localizadas na Amazônia, que 

formam os coletivos regionais da rede, podem incluir notícias no site. Nas outras seções, 

que não são de notícias, toda intervenção é feita através desse responsável, que 

permanece em Brasília e tem acesso à edição das páginas. Porém, as notícias são frutos 

de uma articulação da comunidade virtual agregada em torno do site, que se comunica 

por e-mail e listas de discussão, sendo estas algumas das características8 que configuram 

uma comunidade virtual (GODWIN, 1994, p.72).  A dinâmica comunicativa entre os 

atores do site define essa comunidade virtual como um movimento social comunitário 

na internet, pois preenche “o vazio deixado pela crise das organizações verticalmente 

integradas, herdadas da Era Industrial” (CASTELLS, 2005, p.116), pois as notícias 

publicadas não estão normalmente pautadas nos meios de comunicação tradicionais 

brasileiros. 

Sobre a não utilização de imagens na atualização do site, em face da facilidade do uso 

pelo meio, o entrevistado justifica que o sistema ‘não se adaptou’ à inserção e que o 

parceiro que fez o site ‘nem sempre tem boa vontade de alterar’, o que comprova não 

ser um sistema de banco de dados sustentado de forma igualitária pela comunidade. 

Acrescenta que o banco de imagens da rede é des-centralizado, ‘resolvido pela 

solidariedade inter-entidades’ e não está sistematicamente digitalizado. Embora haja 

estes exemplos de utilização das novas qualidades da imagem de computador (por 

exemplo, a já citada imagem do cabeçalho possuir um link para contatos) e da variação 

de mapas gerados para orientar a navegação, as imagens não são utilizadas no conteúdo 

                                                 
7 PHP (um acrônimo recursivo para "PHP: Hypertext Preprocessor") é uma linguagem de programação de 
computadores interpretada, livre e muito utilizada para gerar conteúdo dinâmico na internet. 
8 Segundo Godwin (1994), são nove características que evidenciam um ‘sentimento comunitário forte’: uso de 
software que permita discussão em grupo; ausência de limitação em troca de mensagem; possibilidade de acesso para 
pessoas diversas; possibilidade de resolver problemas; memória coletiva; continuidade; capacidade de receber 
novatos; promoção de áreas para crianças e confrontação em crises.  
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atualizável. Nem o comando ‘embeded’, utilizado comumente para ‘colar’ vídeos que 

estão no Youtube ou Google em blogs e páginas de jornalismo alternativo é utilizado 

nas reportagens do site do GTA, o que evidencia outro paradoxo9 das novas tecnologias: 

a democratização da informação é ameaçada pela crescente necessidade de 

especialização profissional (WEISSBERG, p. 123). 

Tecnicamente, o menu de navegação funciona como um divisor entre a parte icônica da 

página inicial (a imagem do cabeçalho) e a parte indexical, informativa textual. Ele 

representa as possibilidades do hipertexto. Essa barra de navegação, presente em todas 

as páginas do site, orienta o usuário. É a estrutura da arquitetura de navegação primária 

do site e está disposta em duas linhas de palavras-chaves:  

 

Figura 6 – Arquitetura da informação primária do site do GTA. 

Junto ao cabeçalho, este menu possui a função de induzir o visitante, sugerir caminhos 

de leitura, de modo a produzir sentido. Por exemplo, as seções ‘enquete’ e ‘parceiros’ 

possuem duas vias de acesso pela página inicial, pois abaixo da barra de navegação, na 

parte informativa textual, há elementos gráficos visuais chamativos de conexão com as 

mesmas. E a seção ‘notícias’, por ser a principal atividade atualizada no site, possui 

também um mecanismo de busca em um banco de dados com 1900 publicações que, 

segundo informações, não estão disponíveis na totalidade, por questões técnicas, mas é 

possível encontrá-las através de palavras-chaves em mecanismos de busca na internet. 

Percebe-se que o sistema de organização da informação do site não suporta a sua 

demanda de uso, mesmo com uma participação relativamente baixa por parte das 

regionais. A maioria delas somente conseguiu estar conectada à internet no ano de 2006. 

Por essas dificuldades técnicas, percebe-se que o banco de dados não é utilizado para 

criar narrativas multimidiáticas10 (MACHADO, 2006): não são disponibilizados mapas 

da arquitetura da informação e nem são elencados diferentes objetos multimídia para dar 

sentido às histórias publicadas (com exceção da enquete). Como forma cultural, o banco 

de dados representa o mundo como uma lista de itens sem um ordenamento, enquanto a 

                                                 
9 São três paradoxos da Metacultura, resultantes da teleinformática, descritos por Weissberg (2004): 1) A 
presença à distância não produz o desaparecimento dos vínculos territoriais; 2) Não há eliminação dos 
intermediários, mas sim maior especialização dos mesmos e 3) O regime temporal das teletecnologias 
retarda a comunicação. 
10 Segundo Machado (2006), a arquitetura da informação cumpre ao menos três funções: de mapa que 
indica caminhos; de busca e recuperação de dados e de servir como elemento estruturante na composição 
de narrativas multimídia. Os três são complementares e indissociáveis (MACHADO, 2006, P.55). 
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narrativa cria uma trajetória de causa e efeito a partir de módulos aparentemente 

desordenados. Desse ponto de vista, o site do GTA não produz narrativas entre as 

notícias, nem com outros objetos culturais, de forma expressiva. 

É possível inferir que, se a principal função do site do GTA é induzir o usuário a se 

informar sobre questões amazônicas, essa indução é estruturada a partir do pressuposto 

de que as pessoas têm algum conhecimento prévio do assunto – pelo menos uma 

palavra-chave para iniciar uma busca mais delimitada (como supõe o texto na página 

‘notícias’: “Se você está preocupado com o futuro da Amazônia brasileira, muitas 

pessoas produzem elementos para sua orientação”11). Essa forma de persuasão é 

basicamente indexical, segundo a divisão sígnica de Peirce (1956), pois é textual, com 

palavras que limitam as possibilidades de interpretação, e que pressupõe um 

conhecimento por parte do leitor. 

O público-alvo do site do GTA, segundo o responsável pela sua atualização, é composto 

por entidades jurídicas que representam as comunidades tradicionais da Amazônia. E o 

objetivo do site é colocar essas comunidades dentro dos debates de políticas públicas 

ambientais. Essa dinâmica, realizada de maneira bem feita ou não, no mínimo coloca 

em contato culturas, instituições e pessoas diferentes, como o caso das quebradeiras de 

côco babaçu cantando suas músicas de trabalho com a Nega Giza, da Central Única de 

Favelas12. Esse encontro pode ser considerado um fenômeno de Transcodificação 

Cultural, pois promove a hibridação entre duas raízes sociais diversas, uma urbana, 

outra rural, através das novas tecnologias da comunicação, o que resulta em um terceiro 

produto cultural e midiático.   

Portanto, o site do GTA pode ser considerado um produto transcultural da mídia, gerado 

em um sistema confuso de atualização, sintomático dos constantes diálogos conflituosos 

entre entidades amazônicas que transitam nesse meio. A geração de notícias sem uma 

coordenação editorial rígida e a navegação que envia o usuário para todas as direções, 

paradoxalmente, ajuda o usuário a pensar, a entender de assuntos próximos e distantes. 

Ao contrário das publicações na internet de entidades transnacionais, como o WWF e o 

Greenpeace, que apenas formatam, através de textos padronizados e imagens de 

paisagens icônicas, os parâmetros para o relacionamento do homem com a natureza13. 

                                                 
11 Informação disponível em http://www.gta.org.br/noticias.php , acessado em 10/06/2008. 
12  Notícia disponível em: <http://www.miqcb.org.br>. Acesso em: 20 nov. 2006. 
13 Ver sobre isso artigo “A Representação Virtual do WWF e a Padronização da Natureza”, publicado no XXX 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Intercom 2007, disponível em 
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2007/resumos/R2318-2.pdf  
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Usabilidade e arquitetura da informação: ferramentas para democratizar a rede 
 

Outro termo bastante utilizado para analisar sites é ‘usabilidade’, ou seja, “o conjunto de 

características de um produto que definem o grau de interação com o usuário” 

(FERRARI, 2008, P.60). Aplicado aos sites, a usabilidade determina o grau de 

facilidade para se encontrar uma informação. Existem dois métodos mais comuns de 

avaliar a usabilidade na internet, segundo Pinho (2003, p. 138): a avaliação heurística e 

o teste de usabilidade. A primeira consiste no que está sendo feito nesta pesquisa: testes 

do design como interface, da coerência da disposição das informações e do 

funcionamento das operações de interação do sistema. Já o teste de usabilidade consiste 

em pesquisas dirigidas feitas por usuários habituados e leigos, cronometrado o tempo 

em que os mesmos levam para conseguir as informações desejadas. Nos dois casos, 

considera-se ideal a arquitetura de informação em que o usuário consiga a informação 

desejada em no máximo três toques (o ideal são dois). Desse ponto de vista, podemos 

considerar que o site do GTA possui uma boa usabilidade, comprovada a seguir, a partir 

de uma descrição das seções do site separadamente, com observações pontuais. 

A seção denominada “Amazônia” possui informações básicas sobre os aspectos sociais, 

geográficos e culturais da região. O texto é ‘copyright Amazônia Brasil’, contribuição 

desta ONG que também participa da Rede GTA. De duas laudas, a primeira oferece 

dados comparativos da região em relação ao planeta, como: “Na Amazônia, o 

crescimento médio de uma árvore é seis vezes mais rápido do que uma árvore na 

Europa”14 ou “Existem mais espécies vegetais em 1 hectare de floresta do médio 

Amazonas que em todo o conjunto do território europeu”. A segunda lauda conta 

separadamente sobre os povos da floresta, as comunidades indígenas e extrativistas. 

Menciona a carência dessa população, embora não se refira aos madeireiros ilegais e 

garimpeiros, palavras-chave bastante recorrentes nas notícias. 

Já a seção “GTA” repete o texto do editorial da primeira página do site e apresenta a 

entidade em um parágrafo:  

“Fazem parte da rede organizações não-governamentais (ONGs) e movimentos 
sociais que representam seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco 
babaçu, pescadores artesanais, ribeirinhos, comunidades indígenas, agricultores 
familiares, quilombolas, mulheres, jovens, rádios comunitárias, organizações de 
assessoria técnica, de direitos humanos e de meio ambiente.”15 

                                                 
14 Disponível em: <http://www.gta.org.br/amazônia.htm>. Acesso em: 10 jun. 2008. 
15 Texto disponível em http://www.gta.org.br/gta.php, acessado em 10/06/2008. 
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Essa lista de 602 entidades filiadas não está divulgada no site. Menos de cem delas 

constam na página parceiros ou links. A maioria não possui site na internet, nem 

endereço eletrônico, algumas nem telefone. Portanto, a rede se propõe a criar uma forma 

de ação que, por exemplo, pode socorrer instituições que passam por dificuldades 

financeiras porque terminaram um projeto e ainda não conseguiram iniciar outro. Ou 

então atuar como intermediadora para identificar entidades para determinado perfil, 

como para o Programa de Apoio ao Extrativismo, no qual foram selecionadas 170 

entidades para receber de três a cinco mil reais do governo, sem custo administrativo. 

Este valor, segundo o editor do site, pode mudar o cotidiano de uma associação 

comunitária. Ele ressalta que, quando entidades que não têm o perfil ideal se inscrevem 

para determinado programa, são encaminhadas para outras oportunidades, como 

aconteceu recentemente com rádios comunitárias. 

Em “regionais”, o usuário tem a opção de dezoito palavras-chaves da Amazônia: Acre, 

Altamira, Alto Solimões, Amapá, Babaçu, Baixo Amazonas, Carajá, Escritório 

Nacional, Marajó, Mato Grosso, Mato Grosso/Norte, Médio Amazonas, Nordeste 

Paraense, Pesca, Rondônia, Roraima, Tefé e Tocantins. Um parágrafo explica que os 

coletivos regionais “buscam a capilaridade das decisões internas e das políticas de 

sustentabilidade”, e que as entidades participantes são escolhidas em assembléias 

regionais, através de conselheiros. Nota-se que não apenas a região em si é motivo de 

setorização para a organização da informação, mas também atividades humanas 

relacionadas ao extrativismo (‘babaçu’), atividade pesqueira e a administração nacional 

da instituição (em Brasília). Mais do que uma separação cognitiva, as regionais podem 

ser consideradas uma referência política. São formadas, na sua maioria, por 

coordenações coletivas de pequenas associações comunitárias, que se reúnem para 

definir representantes para fóruns, eventos e reuniões deliberativas para a região 

amazônica.  

A página “parceiros” remete a 189 entidades, e também apresenta um parágrafo 

explicativo sobre a importância da ajuda entre as mesmas. Esse serviço, de remeter o 

usuário a sites de outras entidades, é feito sem que o usuário saia do site do GTA, pois 

ao invés de o site do parceiro substituir o do GTA no mesmo documento, é aberta uma 

nova janela, de acordo com o comando de programação ‘blank’. Dessa forma, é possível 

uma leitura, na tela, de diversos documentos ao mesmo tempo, cada um representando 

uma entidade. Este efeito de simultaneidade é possibilitado pela Grafical User 
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Interface
16
 – GUI (MANOVICH, 2001, p. 63; PINHO, 2003, p. 136, JOHNSON , 2001, 

p.69), que consiste em linhas e janelas que possibilitam a comunicação com o 

computador e assim funcionam como interface, proporcionando clareza e 

funcionabilidade de acesso aos conteúdos. Por exemplo, da própria lógica de GUI 

advêm as operações de cortar e colar (ctrlC e ctrlV, cut and paste). No entanto, 

Manovich chama a atenção para o fato de que essa interface não proporciona apenas o 

contato do homem com o computador (Human Computer Interface – HCI), mas acima 

de tudo uma transcodificação da cultura para o formato digital. E, mais do que isso, no 

caso da rede formada a partir da página de parceiros do GTA, há uma transposição de 

variações culturais e sociais do conceito de ambientalismo, variáveis de acordo também 

com as atividades e notícias divulgadas por cada uma delas. Essa multiplicidade de 

opções de significação, possibilitada pela abertura de muitas janelas na mesma tela, 

simultaneamente, pode confundir o usuário, pois o excesso de informação provoca a 

perda de referência da navegação, comparada à amnésia coletiva corroborada por Sodré 

(1996, p.93), ou a um estado de incomunicação17 (WOLTON, 2005, p.227). Por 

exemplo, há uma grande disparidade entre a natureza de um parceiro como o Banco 

Mundial e outro como a Fundação Floresta em Perigo18, não há relação cognitiva e nem 

comunicação efetiva eles, mesmo sendo ambos parte da rede. 

Ao contrário do que se pensava no início da análise do site, antes das entrevistas, essas 

entidades da seção 'parceiros’ não são necessariamente filiadas à rede. Segundo o editor, 

‘parcerias são entidades externas à rede, que trabalham junto ou financiam atividades’, 

enquanto filiados ‘são todas as 600’, podendo ser também parceiras. Portanto, nota-se 

que não há uma fronteira clara para a divisão autoral entre os usuários do site e as 

entidades representadas, pois os parceiros não são necessariamente filiados à rede. Mas, 

percebe-se a importância dessas instituições na estrutura do site pelo destaque da seção 

‘parceiros’. Existe na página inicial do site um caminho direto para 54 parceiros 

escolhidos. Isso ‘encurta’ o caminho para essas entidades. Se um usuário quiser saber o 

endereço virtual do Greenpeace pela seção ‘Parceiros’, demorará quatro cliques, 

enquanto pela página inicial pode ser feito por apenas um clique, o que aumenta a 

                                                 
16 O termo foi popularizado pela Macintosh ao disponibilizar a primeira versão monocromática em 1984. 
17 Segundo Wolton (2005), é preciso distinguir entre informação ou transmissão de dados e comunicação, pois se 
maior quantidade e velocidade dos fluxos de informação significam melhoria na comunicação, muitas vezes essa 
perspectiva de  cooperação pode significar incomunicação. 
18 Site amador de iniciativa privada sobre a Amazônia, disponível em 
http://www.bioflorestal.com.br/pioneirismo.htm, acessado em 10/06/2008. 
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velocidade de acesso interativo. No entanto, como a lista de parceiros na página inicial é 

longa, o usuário tem que ‘descobrir’ sua extensão descendo a barra de rolagem.  

É notório que a lista de parceiros obedece a uma ordem decrescente em relação ao grau 

de importância do mesmo para a rede, ou seja, os mais importantes em cima. O Fundo 

Fiduciário das Florestas Tropicais é o primeiro da lista, o que é reconhecidamente uma 

forma de destacar apoio ao seu trabalho. De fato, segundo esclarece o editor, o fundo 

financiou o Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional para o GTA, além de 

administrar recursos do Programa Piloto de Florestas Tropicais do Brasil, no qual o 

GTA pode influir, pois o projeto foi executado em "sinergia com as atividades políticas 

da rede”, segundo o entrevistado. Então, de certa forma, a entidade reconhece o auxílio 

do organismo internacional e o destaca, dando visibilidade privilegiada ao endereço do 

parceiro na página inicial do site, o que configura uma permuta. 

A seção “projetos” é dividida entre aqueles em andamento (sete) e os já concluídos 

(três). Todos são caminhos internos, ou seja, não remetem o usuário para outros sites, 

pois as informações dos projetos estão publicadas na íntegra, na mesma janela de 

navegação. O mesmo acontece na seção “campanhas”, que remete a dez páginas 

secundárias com dados das ações e, às vezes, fornece o endereço eletrônico das mesmas.  

Ao contrário, a seção “pesquisas” apresenta uma centena de links externos, todos em 

janelas próprias. Ao final, um formulário eletrônico incentiva os usuários a cadastrarem 

novos endereços e ou arquivos, mas alerta que as sugestões são analisadas para posterior 

publicação. O mesmo acontece na seção “links”, com caminhos para sites de entidades 

ecológicas que realizam pesquisa e documentação. Embora não haja divisões claras para 

o agrupamento dessas entidades listadas nas duas seções, com suas respectivas 

conexões, o editor esclarece que em ‘pesquisa’ estão somente temas da Amazônia e que 

em ‘links’ estão ambientes virtuais mais gerais, como um grupo de arte-colagem, um 

experiência de arte digital em São Paulo e até a Associação Brasileira de Observadores 

de Saci. 

Essa confusão provocada por fronteiras fluidas entre as seções e um grande número de 

caminhos externos, que abrem janelas e mais janelas na interface do computador do 

navegante, pode ser considerada um mau uso das possibilidades técnicas do 

computador. Reflete também certa fluidez comunicativa que floresce sob uma 

dificuldade econômica e de infra-estrutura da rede. Apesar de possuir uma lista de 

discussão com 450 inscritos e 3.800 cadastrados que recebem boletins gerados 

diariamente, a comunicação entre eles não se reflete na atualização do site. Essas falhas 
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não podem ser consideradas apenas ‘técnicas’, pois determinam a dinâmica da 

interação, das trocas de conteúdos cognitivos entre as entidades ambientais. A 

operacionalização ocorre, portanto, através da mediação desse responsável, que pode ser 

considerado o editor-chefe do conteúdo, e a democratização depende tanto de questões 

da esfera institucional, refletidas no grau de participação dos outros diretores da rede na 

construção do site, quanto de um grau individual, da formação do pensamento do 

responsável por algumas decisões que parecem sem importância, como a de quais 

pesquisas serão divulgadas. Por um lado, esse indivíduo recebe colaborações das 

regionais e acata ‘comentários dos diretores e de outros técnicos’, que determinaram 

inicialmente a divisão das seções; mas, por outro, também contribui com sua opinião 

individual de ativista ambiental para fortalecer as políticas ambientais nas quais 

acredita. 

As seções “fórum” e “enquete”, que podem ser elementos considerados capazes de 

formar narrativas multimidiáticas, incentivam a interatividade. A primeira oferece dois 

temas para quem quer participar de listas de discussão, ‘Barragens nos rios’ e ‘O uso do 

x23j’, informando o número de participantes de cada uma.  A segunda fornece, em 

tempo real, os resultados para perguntas relacionadas à região amazônica. O uso de 

infográficos (Figura 7) na construção de enquetes é algo comum na internet e os temas 

das mesmas podem sugerir a visão de ambientalismo dos autores: 

  

Figura 7 – Enquetes do site do GTA. 

 

Estas enquetes funcionam mais como sugestões para o usuário refletir do que como 

dados estatísticos, pois a resposta para a pergunta se o governo Lula continuará 

diminuindo o desmatamento na Amazônia em 2008 é tão complexa que não pode ser 

definida por nenhuma das opções de maneira factual. O que nos faz inferir, portanto, 

que o que este enunciado pretende é provocar e medir o grau de esperança do usuário 

em relação à diminuição do desmatamento.  
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Em “contatos” são apresentados os endereços eletrônicos dos responsáveis por cada 

regional. O usuário pode optar ainda por preencher um cadastro em que informa o 

assunto e a regional para então a mensagem ser encaminhada para os responsáveis. 

Concluímos que a dinâmica de conexões presente nesse site não se preocupa em 

‘prender’ o usuário dentro dos limites do mesmo, mas sim oferece múltiplos caminhos 

de saída, tanto na seção ‘parceiros’ como em ‘links’ e ‘pesquisas’. Isso favorece a 

democratização da informação, mas ao mesmo tempo confunde um pouco, devido ao 

grande número de possibilidades. Por outro lado, a parte textual do site (editorial, 

notícias e textos de apresentação de cada seção), cumpre a função de limitar a 

navegação, com informações objetivas. Situado à esquerda, o editorial intitulado “Em 

vez de internacionalizar a Amazônia, vamos amazonizar o mundo”, apresenta em dois 

breves parágrafos as diretrizes ideológicas da rede19. À direita da coluna atualizável, três 

seções de destaque: “enquete”, “cadastre-se!” e “nossos parceiros”. A chamada de 

cadastramento é para envio das notícias por e-mail sobre questões amazônicas.  

Portanto, é um site basicamente textual, utiliza pouquíssimas imagens. Diante de uma 

grande demanda de interação comunicativa necessária para dinamizar as relações de 

602 entidades, consegue realizar parcialmente essa tarefa, de maneira não muito 

planejada, de certa forma intuitiva, mas que pode ser considerada satisfatória, pois 

produz resultados bastante perceptíveis de trocas simbólicas entre as entidades, em 

processos de transcodificação cultural.  
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Figura 1 – Divisão da página inicial do site do Grupo de Trabalho Amazônico. 
Figura 2 – Partes que compõem o cabeçalho do site do GTA, separadamente. 
Figura 3 – Arquivos de imagem que compõem o cabeçalho do site do GTA, reunidas. 
Figura 4 – Módulo que compõe o cabeçalho do site do GTA. 
Figura 5 – Princípio da Variabilidade: variações imagéticas do site do GTA. 
Figura 6 – Arquitetura da informação primária do site do GTA. 
Figura 7 – Enquetes do site do GTA. 

 

 

 

                                                 
19 Em março de 2006, quando participei do evento anual da Rede Amazônia na UFMG (Belo Horizonte), apresentei 

uma comunicação sobre sites da Amazônia em que criticava os enormes ‘textos-manifestos’ das entidades 
ecológicas, pois para o web-redator, o texto ‘legível’ na internet não pode ter mais que vinte linhas, e dei como 
exemplo o editorial da Rede GTA, que possuía na época mais de oitenta linhas. No entanto, agora em agosto de 
2006, o editorial foi reduzido a dois parágrafos, o que prova que os responsáveis pelo site estão mais atentos às 
propriedades do meio. 
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