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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa a possibilidade de articulação política dos movimentos sociais 

de distintos setores em sites de redes sociais, considerando os usos que a Articulação no 

Semi-Árido Brasileiro (ASA) faz da fan page, no Facebook. O site de rede social Facebook 

é considerado espaço on-line de interação entre organização e públicos. Nesse ambiente, 

estabelecem-se relações de trocas e intervenções decorrentes de objetivos comuns. 

Conforme a análise feita, a organização e a rede social de atores em seu entorno interagem 

de modo a: socializar informações sobre a situação do semiárido e experiências exitosas de 

convivência sustentável com o meio; monitorar ações governamentais; e mobilizar-se em 

torno de causas específicas. O estudo exemplifica como os movimentos sociais, na 

contemporaneidade, utilizam os sites de redes sociais para aproximarem de seus públicos. 
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TEXTO DO TRABALHO 

 

A rede de Articulação no Semi-Árido Brasileiro (ASA) é formada por cerca de 750 

organizações que atuam na gestão e no desenvolvimento de políticas de convivência com a 

região semiárida.   

O trabalho de comunicação realizado pelas instituições que integram a ASA visa à 

mobilização social para convivência sustentável com o semiárido e ocorre coletivamente. 

São instrumentos usados para essa mobilização: listas de discussão; oficinas de formação 

política; visitas de campo a experiências agroecológicas de produção; promoção de trocas 

de conhecimentos entre agricultores, técnicos e instituições; e ações de comunicação como 

informativos impressos e eletrônicos, cartilhas, além de páginas e perfis em redes sociais na 

Internet. 
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 O contexto sociocultural de avanços tecnológicos nos processos de 

comunicação social e a vivência de uma comunicação em rede impelem também os 

movimentos sociais a acompanhar essas transformações midiáticas e adaptar seus processos 

de comunicação organizacional às novas plataformas de interação. Em razão disso, 

proponho, como objetivo para o presente artigo, analisar como a página da rede de 

Articulação no Semi-Árido (ASA) na rede social Facebook contribui para a articulação 

política dos atores e entidades conectados. 

Como metodologia do trabalho optamos por realizar análise de conteúdo das 

postagens feitas na fan page da ASA no período entre os meses de dezembro de 2011 a 

maio de 2012. Trata-se de uma abordagem qualitativa que, como explica Gomide (2008) ao 

fazer referência às ideias de Bardin (1979), caracteriza-se pela descrição objetiva do 

conteúdo. Para Leopardi (2001, p.135), “trata-se de compreender um problema da 

perspectiva dos sujeitos que o vivenciam”. Pela experiência contada, vivenciada e analisada 

a partir de contextualização das informações seria possível conhecer melhor o objeto. 

Este artigo está organizado em três eixos temático, o primeiro apresenta o 

semiárido brasileiro e suas características e faz uma abordagem sobre a convivência com a 

região, na perspectiva dos movimentos sociais e, mais especificamente, da Articulação no 

Semi-Árido Brasileiro (ASA).  

 O segundo eixo temático faz uma descrição dos sistemas de redes sociais na 

internet e do sistema Facebook, como também, uma exposição da Articulação no Semi-

Árido (ASA) como organização que utiliza os sistemas de redes sociais na Internet para 

dinamizar sua comunicação organizacional com uma fan page no Facebook.   

O terceiro aborda o uso político das redes sociais e da página da ASA no 

Facebook, faz uma análise dos conteúdos postados na fan page da organização durante os 

meses de dezembro de 2011 a maio de 2012.  

  

A ARTICULAÇÃO PARA A CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL COM O 

SEMIÁRIDO  

 

O SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

 

 

Dados do Ministério da Integração Nacional (2005) apresenta o Semiárido 

Brasileiro com uma área de 969.589,4 quilômetros quadrados de extensão, abrangendo 
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1.133 municípios de nove estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte, Sergipe e norte de Minas Gerais. Especificamente no Nordeste, o 

semiárido abrange uma área de 879,0 mil quilômetros quadrados, correspondendo a 61,9% 

do território dessa Região e incluindo 1.049 municípios.  

Marinho (2003, pág. 05) caracteriza o semiárido brasileiro pela “aridez do clima, 

pela deficiência hídrica com imprevisibilidade das precipitações pluviométricas e pela 

presença de solos pobres em matéria orgânica”. Com o período seco, normalmente entre 

junho a dezembro, a temperatura aumenta causando a aridez sazonal. 

Malvezzi (2007, pág. 09) trata o tema semiárido brasileiro de uma forma holística, 

não apenas como características climáticas. “É povo, música, festa, arte, religião, política, 

historia processo social”. Um conjunto de fatores que o compõe. Outra característica 

apresentada por Malvezzi é a variação das chuvas. “Não ha período fixo, nem lugar certo, 

para chover”.  

 

 

CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO  

 

 

De acordo com a história brasileira, a região semiárida era considerada como a 

mais desprovida de recursos hídricos, e, por tanto, a menos propícia à vida. A imagem de 

um semiárido seco e escasso de chuva, emprego e alimentação foi disseminada, de forma 

que se criou um estereotipo. A compreensão equivocada do semiárido a que outras regiões 

como, por exemplo, o Sul e Sudeste se referiam suprimia a riqueza de uma terra forte, de 

uma paisagem resistente e de uma gente brava.                  

A propagação distorcida de um semiárido seco e clima árido, segundo Malvezzi 

(2007), implicaram de certa forma, com o desenvolvimento local sustentável. Devido ao 

conceito criado muitas culturas deixaram de ser exploradas como o cultivo de uva, por 

exemplo. O preparo e desenvolvimento das atividades de cultivo agrícola sempre ocorreram 

em torno do conceito criado.  

Com a implementação de políticas públicas favoráveis e desenvolvimento de 

projetos apropriados, como a construção de reservatórios para captação de água da chuva 

para beber e produzir, o manejo dos recursos hídricos de forma otimizada, que possibilita 

entre outras ações, o plantio de frutíferas no quintal e horta para garantir a alimentação 

familiar, houve um processo de transição a estilos de agricultura e desenvolvimento rural 

sustentável. São as chamadas culturas de convivência adaptáveis. 
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De acordo com Malvezzi (2007), nasce um novo conceito do semiárido, o de uma 

terra possível de se viver, desde que cada indivíduo saia do comodismo e seja parte 

integrante de uma construção coletiva de práticas viáveis a adaptativas ao semiárido.     

   As ações de convivência com a região semiárida têm sido pautadas principalmente 

pelos movimentos sociais, que se articulam politicamente, reivindicam políticas públicas e 

vêm trabalhando a questão do desenvolvimento rural.  

 

MOVIMENTOS SOCIAIS: ARTICULAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

De acordo com Maria Gonh (2004), os Movimentos Sociais são organizações e 

grupos que trabalham ações coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam 

distintas formas de lutar pelos objetivos, com distintas estratégias que variam da denúncia 

até mobilização, marcha, concentração, passeata etc.  

Cicília Peruzzo (2004) define como movimentos sociais forças autônomas que se 

organizam para atuar em espaços descobertos por partidos e sindicatos, somando-os no 

processo de ação política, “ocupando seu lugar na sociedade, contribuindo para construir a 

cidadania” (pág. 36). Dialogando com o conceito dado por Gonh de movimentos sociais, 

Peruzzo também constata como ações dos movimentos sociais, a ocupação de espaços 

públicos, para denunciar e reivindicar ações voltadas para o bem comum.   

Assim definido, os movimentos sociais têm o papel de lutar pelas políticas 

públicas apropriadas para o desenvolvimento social. As ações que compõem sua estratégia 

de articulação se estabelecem das mais variadas formas, desde as ações organizacionais, 

estruturais, às de caráter político.        

A ASA, como um fórum de organizações da sociedade civil, na perspectiva dos 

movimentos sociais, apresenta-se como detentora de ações estratégicas de convivência com 

o semiárido, integra os movimentos mobilizados na construção de uma relação sustentável 

com a região. 

 

A REDE DE ARTICULAÇÃO NO SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO (ASA) 
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De acordo com o texto “quem somos”, disponibilizado no site 

www.asabrasil.org.br
4
, a Articulação no Semi-Árido Brasileiro (ASA) é uma rede formada 

por cerca de 750 organizações que atuam na gestão e no desenvolvimento de políticas de 

convivência com a região semiárida. Sua missão é fortalecer a sociedade civil na construção 

de processos participativos para o desenvolvimento sustentável e a convivência com o 

Semiárido, referenciados em valores culturais e de justiça social. 

A ASA nasce das lutas, sonhos e desejos do povo sofrido que acredita em dias 

melhores numa região considerada quase imprópria à vida. Um novo olhar sobre a região 

semiárida foi a principal motivação para se trabalhar em rede proposta de convivência com 

o semiárido, em que famílias e atividades agrícolas são fundamentais nesta transformação. 

A articulação se fortalece pela estratégia de organização, participação e 

construção. São atores protagonistas nas ações apontadas pela rede, agricultores, que 

implantam um novo modo de convivência, a de adaptação ao meio, que possibilita maior 

interação e harmonia com o todo, favorecendo, homem e natureza.  

 

Comunicação organizacional  

 

Na rede ASA, a comunicação organizacional, entendida a partir de Torquato 

(1986) como um sistema aberto interno e externo que processa a informação como produto, 

mediando os interesses dos participantes, é feita com a participação colaborativa dos 

comunicadores populares presentes em 10 estados do semiárido brasileiro - Ceará, Piauí, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Minas Gerais.   

A ASA trabalha a comunicação na perspectiva da construção coletiva dos fatos. 

São ferramentas de comunicação estruturadas pelos comunicadores populares da ASA: O 

Candeeiro, informativo do Programa Uma Terra e Duas Águas – P1+2; folders, site 

www.asabrasil.org.br; perfil no twitter @asa_brasil; boletim eletrônico Compartilhando 

Ideias, spots, vídeos, programas de rádio relacionados ao tema convivência sustentável, 

intercâmbio entre agricultores experimentadores e uma fan page no Facebook e outras 

ferramentas da Articulação na internet. 

 

A ASA EM SISTEMAS DE REDES SOCIAIS NA INTERNET 

 

                                                 
4 A Articulação no Semi-Árido Brasileiro (ASA) é uma rede formada por cerca de 750 organizações da sociedade civil 

que atuam na gestão e no desenvolvimento de políticas de convivência com a região semiárida. Disponível em: 

<http://www.asabrasil.org.br/Portal/Informacoes.asp?COD_MENU=97>. Acesso em 28 de junho de 2012. 

http://www.asabrasil.org.br/
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AS ORGANIZAÇÕES NA ERA DA SOCIEDADE EM REDE  

 

A atual era da comunicação em rede se configura pela abrangência da lógica de 

transmissão de informações e dados nas diversas áreas da vida social. Nesse contexto, 

sujeitos e organizações se apropriam dos meios de comunicação como instrumentos de 

articulação, inclusive para fins políticos. Tais ferramentas favorecem a exposição e o 

confronto de ideias. 

Os dispositivos digitais de informação e comunicação ganham usos diversos, por 

favorecer interação ágil e dialógica, ou seja, com comunicação com possibilidade de 

feedback. Essas características determinam novas dinâmicas sociais, como indica Morais: 

 

Por deter a capacidade de interconectar o planeta em tempo real, os 

dispositivos da comunicação conectam, simbolicamente, as partes 

das totalidades, procurando unifica-las em torno de crenças, 

valores, estilos de vida (MORAIS, 2005, pág. 09).   

            

  

Segundo Manuel Castells (2005), é nessa perspectiva que as organizações, os 

movimentos sociais e políticos de variadas tendências utilizam dispositivos de 

comunicação, inclusive aqueles ambientados na Internet, para se articularem e agirem. No 

contexto da sociedade em rede, a Internet é empregada como espaço de mediação entre as 

organizações e seus públicos.  

Cicília Peruzzo (2004) traz para a discussão a participação como meio de 

descentralizar o poder pelo bem-estar comum, e a Internet se configura como espaço 

favorável. As organizações se dinamizam no contexto da globalização e se inserem na 

comunicação em rede construindo identidades decorrentes de raízes e objetivos comuns. 

Peruzzo (2006) aponta como responsável por essa aproximação, interesses, histórias 

convergentes e território geográfico. 

Como apontam os autores, as organizações vêm fazendo uso das novas 

ferramentas digitais de comunicação e informação para ampliar sua capacidade de 

articulação. Dentre as ferramentas mais utilizadas no contexto da Internet, destaca-se os 

sistemas de redes sociais, que dão suporte e visibilidade no ciberespaço a conexões entre 

sujeitos e organizações. 

 

SISTEMAS DE REDES SOCIAIS 
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Recuero (2010) define sites de redes sociais como “um conjunto de dois 

elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos, os nós da rede) e suas conexões 

(interações ou laços sociais)” (RECUERO, 2010, pág. 30). Enquanto os atores exercem 

uma função fim e representam os nós, as conexões, segundo Recuero (2010, pág. 30) “são 

construídas dos laços sociais, que por sua vez, são formados através de interação social 

entre os atores”. 

Os sites de redes sociais na Internet podem ser compreendidos como sistemas em 

que dispositivos digitais de comunicação possibilitam que pessoas e organizações estejam 

conectadas em rede por diferentes tipos de relações, em ambientes distintos. 

Neste contexto de possibilidades amplas de construção colaborativa da informação 

e acessibilidade aos meios operacionais, as organizações e movimentos sociais se 

apropriam cada vez mais das ferramentas de comunicação digital como ambientes de 

interação com seus diferentes públicos.  

 

 

O SISTEMA FACEBOOK 

 

 

O site de redes sociais Facebook foi criado em 2004, pelo universitário norte-

americano Mark Zuckerberg, com o propósito inicial de dinamizar interações on-line de 

estudantes da Universidade de Harvard, em Massachusetts, nos Estados Unidos.  O 

objetivo, segundo Recuero (2010, pág. 172) era “criar uma rede de contatos em um 

momento crucial da vida do jovem universitário: momento em que este sai da escola e vai 

para a universidade, que nos Estados Unidos, quase sempre representa uma mudança de 

cidade e um aspecto novo de relações sociais”.  

O aperfeiçoamento do sistema levou a criação do Facebook, que foi gradualmente 

aberto para outros usuários. O sistema passou por diversas modificações até sua total 

abertura para usuários comuns em qualquer parte do globo, inclusive com a utilização por 

organizações de diversas naturezas.   

De acordo com o portal BBC Brasil
5
, atualmente o Facebook possui 901 milhões 

de usuários no mundo, sendo que, 47 destes são do Brasil. Considerando esses números, o 

sistema Facebook apresenta-se como o site de rede social mais popular do mundo.  

                                                 
5
Disponível no site da BBC Brasil 

<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/05/120517_investimentos_facebook_brasil_india_

lgb.shtml>. Acesso em 20 de maio de 2012.  

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/05/120517_investimentos_facebook_brasil_india_lgb.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/05/120517_investimentos_facebook_brasil_india_lgb.shtml
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O Facebook se destaca como site de redes sociais por oferecer ferramentas digitais 

de comunicação que favorecem o compartilhamento de ideias por meio de textos, imagens e 

vídeos, sem necessariamente obedecer a limitações de tempo e espaço. Por isso, o sistema 

ganhou usos diversos, passando a ser considerada importante ferramenta de comunicação 

digital, capaz de contribuir com o trabalho de pessoas de distintos setores.  

 

A FAN PAGE DA ASA NO FACEBOOK  

 

Organizações e movimentos sociais utilizam o site de redes sociais Facebook como 

estratégia para divulgar suas ações, como é o caso da Articulação no Semi-Árido Brasileiro 

(ASA), que atualmente compartilha suas ideias e interage com outros atores em rede, por 

meio de sua fan page. 

Fan page
6
 é uma página no Facebook utilizada para a divulgação de uma empresa, 

organização, marca, produto, entre outros, e pode ser criada por atores de distintos setores. 

É uma interface específica que se apresenta como alternativa para aproximar atores e 

públicos na Internet, podendo também exibir conteúdos exclusivos e oficiais
7
.  

A fan page da Articulação no Semi-Árido Brasileiro (ASA) no Facebook foi criada 

em 25 de agosto de 2011 como espaço de interação entre pessoas de dentro do sistema 

Facebook e fora dele, de acordo com a jornalista Gleiceane Nogueira
8
, criadora e 

responsável pelo monitoramento da página. Outros objetivos eram aumentar o número de 

visitantes no site da articulação, por meio dos links de acesso, e divulgar as ações de 

convivência sustentável com o semiárido. O sistema Facebook favorece o 

compartilhamento de matérias, depoimentos, vídeos, spots e imagens, com outras pessoas 

conectadas em rede. 

Atualmente, 1.037 perfis estão associados à fan page da ASA. De acordo com a 

jornalista responsável Gleiceane Nogueira, 20 a 25 perfis novos se conectam na página a 

cada semana. A responsável pela atualização da fan page afirma que 55% das pessoas que 

curtem a página da ASA no Facebook são mulheres e 45% homens, com idade média entre 

25 e 34 anos. Desse público, quase 99,99% é do Brasil. As cidades que mais se destacam 

são: Recife, Salvador, Fortaleza e São Paulo. Em seguida vem Brasília, Rio de Janeiro, João 

Pessoa, Campina Grande, Teresina, Natal e Belo Horizonte.  

                                                 
6
 Idem 

7
Disponível em <http://pt-br.facebook.com/pages/Fan-Pages-

Profissionais/240175602701713?sk=app_203351739677351>. Acesso em 20 de maio de 2012. 
8
 Entrevista realizada pela autora, em 13 de março de 2012. 
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Segundo Gleiceane Nogueira são perfis que se identificam com o trabalho social 

de mobilização pela convivência sustentável com o semiárido. Em geral são pessoas da 

própria rede ASA, ou estudantes que se interessam pelo trabalho, jornalistas, ex-

funcionários, prestadores de serviço e pessoas comuns.  

A Articulação no Semi-Árido Brasileiro (ASA) utiliza a fan page no Facebook para 

divulgar suas ações de mobilização social, por meio de textos, depoimentos, imagens, spots, 

vídeos, entre outros dispositivos que apresentam as experiências alternativas de produção 

adaptada à região. 

 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA NO FACEBOOK 

 

EXPERIÊNCIAS POLÍTICAS POR MEIO DA COMUNICAÇÃO NA INTERNET 

 

 

Na contemporaneidade, a difusão das informações permeia por espaços de 

comunicação digital no ambiente da Internet. As organizações e movimentos sociais se 

apropriam desses meios e se articulam em redes, como afirma Castells (2003), “Os 

movimentos sociais do século XXI, desenvolvem ações coletivas deliberadas que visam a 

transformação de valores e instituições da sociedade, manifestam-se na e pela Internet”.  

Gomes (2005) discute a participação do sujeito na comunicação no ambiente da 

Internet da contemporaneidade de forma democrática. O autor referencia Curran (1991) e 

Barnett (1997) para dizer que,  

 
A internet representa o ambiente de comunicação que atualmente 

mais corresponde ao requisito de uma zona neutra onde o acesso a 

informação relevante que afeta o bem público é amplamente 

disponível, onde a discussão é imune à dominação do Estado e onde 

todos os participantes do debate público fazem isso em bases 

igualitárias (GOMES, 2005, pág. 12).  

 

 

Pelo que destaca o autor, a comunicação no ambiente da Internet favorece de 

forma democrática qualquer sujeito conectado em rede. E, se destaca por ser também um 

meio de interação direta, em que não há um intermediário entre o emissor e o receptor da 

informação, de forma que esta não sofre fragmentações com filtros e controles da 

informação.  
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Pela forma como acontece a comunicação no ambiente da Internet, é possível 

estabelecer uma participação política democrática de sujeitos e organizações de diferentes 

setores, que pela não interferência de informação, ambos interagem de forma autêntica.   

De acordo com Castro e Falcão (2004), política é a arte de estabelecer relação 

influente de poder sobre o Estado ou diversos grupos, na consolidação de determinada ação 

que emerge da perspectiva de cumprimento de objetivos e metas. “Como arte entende-se o 

exercício de governar bem. Como atividade, envolve as ações relativas ao processo eleitoral 

e exercício de cargo público eletivo” (2004, pág. 28). 

Nesse contexto de política como ação que exerce poder e, ao mesmo tempo 

liberdade na pluralidade, como afirma Ludz (2999), pode-se trazer para a discussão o 

ambiente de comunicação na Internet. Pelo que os autores da comunicação discutem sobre a 

relação da Internet com o sujeito, que acontece de forma dinâmica e democrática, presume-

se que a Internet exerce uma função de poder, estabelecido pelas ações de interação que 

possibilita relações de trocas e construção coletiva. 

 

O USO POLÍTICO DAS REDES SOCIAIS 

 

Para Warren (2007) a articulação dos movimentos sociais acontece com os 

“Fóruns, redes interorganizacionais (FNRA, Via Campesina do Brasil, Assembleia 

Nacional Popular) etc.”. Outros eventos como reuniões de Grupos de Trabalho (GTs), 

encontros nacionais (Encontro Nacional da Articulação no Semi-Árido Brasileiro - 

EnconASA), panfletagem, cartazes, banners acontecem na mesma perspectiva.  

A articulação das organizações e movimentos sociais acontece também no 

ambiente da Internet: sites, blogs, perfis em sites de redes sociais, emails, listas, grupos, 

fóruns, videoconferências, entre outras ferramentas de comunicação digital. 

 

O nível político articulatório refere-se a forma como define a às 

diversas formas de intercomunicação, diálogo e articulações 

desenvolvidas por coletivos interorganizacionais em torno de 

objetivos e lutas comuns. Entre suas estratégias incluem-se também 

a formulação de propostas de políticas sociais e a participação nas 

políticas públicas (WARREN, 2007, pág. 07). 

 

 

Ou seja, os usos dessas ferramentas de comunicação é que definem o nível político 

articulatório, assim como o diálogo coletivo em torno de objetivos e a interação social nos 

diversos espaços, como empoderamento de políticas sociais, como destaca Warren (2007). 
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 Nesse sentido, as organizações e movimentos sociais definem no coletivo suas 

estratégias de articulação, podendo ter como ferramentas de mobilização, além dos eventos, 

como cita a autora, os sites de redes sociais de comunicação digital no ambiente da Internet, 

como o Facebook, por exemplo. Este seria o nível político articulatório, defendido por 

Warren (2007).  

 

USO DA PÁGINA DA ASA NO FACEBOOK PARA A PROMOÇÃO DE UMA 

CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL COM O SEMIÁRIDO  

 

 

O uso da fan page da Articulação no Semi-Árido Brasileiro no Facebook se 

configura na perspectiva de “fortalecer a sociedade civil na construção de processos 

participativos para o desenvolvimento sustentável e a convivência com o Semiárido 

referenciados em valores culturais e de justiça social”, como propõe a apresentação da 

página.
 
 

A fan page oferece aos perfis associados conteúdos formativos e informativos
9
 

sobre o semiárido, entretenimento com dicas para o dia a dia, links para vídeos no You 

Tube, postagens no Twitter, além de canais de podcasts, com o objetivo de noticiar e 

expandir as ações capazes de mobilizar pessoas e organizações em torno da causa de 

convivência sustentável com o semiárido em prol de um objetivo comum, que é a luta em 

defesa da vida.          

O público que interage com a ASA por meio da fan page estabelece uma relação 

de comprometimento com as políticas públicas, entendidas por esses atores como 

necessárias para que homens e mulheres vivam dignamente.  

Nesses nove meses de existência a fan page tem se mostrado um espaço de 

encontro on-line, estabelecido por Warren (2007) como um nível político articulatório 

“refere-se a forma como define a às diversas formas de intercomunicação, diálogo e 

articulações desenvolvidas por coletivos interorganizacionais em torno de objetivos e lutas 

comuns” (WARREN, 2007, pág. 07) . Entre suas estratégias de articulação, de acordo com 

a autora, incluem-se também, a formulação de propostas de políticas sociais e participação 

nas políticas públicas.  

Nesse caso da interação na fan page, os públicos distintos se manifestam por meio 

de comentários, compartilhamentos e manifestações positivas (curtir) em relação aos 

                                                 
9
 O conteúdo informativo cumpre a missão de informar sobre determinado acontecimento, na 

perspectiva de tornar algo conhecido do público. Já o conteúdo formativo cumpre o papel de 

provocar transformações em determinado público.      
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conteúdos. Observa-se isso nas publicações a seguir, onde houve grande participação dos 

usuários. 

 

 

Exemplo 1, postagem de 20 de dezembro de 2011: 

 

 

“Mais de 15 mil pessoas cruzaram a ponte de Juazeiro (BA) à Petrolina (PE) para dizer SIM 

à convivência com o Semiárido e NÃO à indústria da seca!” 

O ato noticiado na postagem citada foi um evento de manifestação política da rede 

ASA para reafirmar a importância da sociedade civil na construção de políticas públicas de 

convivência com o semiárido, tendo como objetivo fortalecer e fazer conhecer a luta de 

homens e mulheres por uma vida mais digna num semiárido sustentável e com segurança 

alimentar.  

O evento, que reuniu cerca de 15 mil pessoas, teve repercussão expressiva na fan 

page, com 130 manifestações positivas (curtir), 33 comentários e 156 compartilhamentos.  

           Os comentários relacionados ao ato de modo geral se apresentam como 

manifestações de apoio e defesa da convivência sustentável com o semiárido, contribuindo 

assim para a difusão de saberes que são importantes para uma vivência harmoniosa com 

ambiente. Além disso, a postagem de comentários pode ser vista como mais uma forma de 

manifestação de protagonismo dos cidadãos, já que muitos participaram presencialmente do 

ato e registraram essa atuação na página. Os comentários podem ainda serem tomados 

como apoio a esse mesmo protagonismo, visto que muitos daqueles que não estiveram 

presentes sentiram-se partícipes por se manifestarem junto ao movimento na fan page da 

ASA. 

 

Exemplo 2, postagem de 24 de abril de 2012:  

“No sertão da BA, cooperativa muda a realidade de um grupo de mulheres” 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 13 

O conteúdo apresentado na referida postagem refere-se à reportagem que foi 

destaque no Globo Rural de 22 de abril de 2012
10

. A matéria conta a história de um grupo 

de 350 mulheres, espalhadas em 10 municípios da Bahia, que se organizou em cooperativa 

para aumentarem a renda familiar produzindo artesanato e gêneros alimentícios. Com essa 

estrutura organizacional, essas mulheres conquistaram a independência perante seus 

parceiros. Ressalte-se que essa cooperativa das mulheres recebe assessoria pelo Movimento 

de Organização Comunitária (MOC)
11

, uma das organizações associadas à ASA. 

A postagem na Fan page configura- se como disseminação das iniciativas viáveis 

para a  convivência com o semiárido. Mais do que a garantia de aumento da renda familiar, 

as experiências de produtividade e organização em comunidade ocorrem em um processo 

de transformação na vida das pessoas.  

O registro dessas mudanças geram impactos positivos quanto aos benefícios das 

iniciativas e organizações comunitárias, referenciados pelos públicos da fan page nos 

comentários, ao mesmo tempo em que se apresenta  como estímulo para outras pessoas.  

A postagem, dessa forma, funciona como um canal aberto de comunicação e 

mobilização dos agentes da rede, ligados às diversas organizações, e também à sociedade. 

Como resposta, registrou-se 46 compartilhamentos e 21 manifestações positivas (curtir). Ao 

compartilhar o link, os usuários também atuam como agentes de mobilização, passando a 

integrar o movimento pela convivência sustentável com o semiárido.   

Outra seção que também possibilita interação são as publicações recentes de outros 

usuários sobre Articulação no Semi-Árido na fan page, que apresenta aos perfis associados 

conteúdos relacionados, que de alguma forma estão dialogando a respeito do semiárido, 

seja com indicação de textos, imagens ou vídeos.  

A seção links nas opções curtir é outra forma de interconexão que a fan page da 

ASA oferece aos perfis associados, possibilitando a interconexão dos perfis a determinada 

instituição que também desenvolve um trabalho de mobilização pela convivência com o 

semiárido, inclusive associadas à ASA,  além de militantes da causa ambiental, como por 

                                                 
10

 Disponível no site G1: <http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2012/04/no-sertao-

da-ba-cooperativa-muda-realidade-de-um-grupo-de-mulheres.html>. Acesso em 26 de maio de 

2012. 
11

 O MOC - Movimento de Organização Comunitária é uma organização não governamental sediada 

em Feira de Santana, Bahia, que busca contribuir para o desenvolvimento integral, participativo e 

ecologicamente sustentável do semi-árido baiano e desenvolve ações estratégicas nas áreas de 

educação do campo, fortalecimento da agricultura familiar, água e segurança alimentar, criança e 

adolescente, gênero, comunicação e políticas públicas. Disponível no site do MOC< 

http://www.moc.org.br/>. Acesso em 26 de maio de 2012. 

http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2012/04/no-sertao-da-ba-cooperativa-muda-realidade-de-um-grupo-de-mulheres.html
http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2012/04/no-sertao-da-ba-cooperativa-muda-realidade-de-um-grupo-de-mulheres.html
http://www.moc.org.br/
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exemplo, o teólogo e escritor Leonardo Boff. São perfis que também dialogam sobre 

questões pertinentes da região semiárida, como o gerenciamento dos recursos naturais de 

forma sustentável pela garantia da vida. Os links favorecem uma troca de experiência entre 

os usuários. Os perfis associados à página da ASA também curtem os links.   

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 

O ciberespaço cumpre o papel de mediador das relações entre organizações e 

indivíduos. Os sites de redes sociais como Twitter, You Tube, Facebook, entre outros são 

espaços em que as estratégias de comunicação são favoráveis à articulação política de 

movimentos sociais, por permitirem um diálogo aberto e direto entre os atores que integram 

esses movimentos, sem interferências de canais externos. Proporciona uma participação 

democrática na construção de informações, como apresentam os resultados obtidos na 

análise da fan page da Articulação no Semi-Árido Brasileiro (ASA) no sistema de redes 

sociais Facebook: 

Diante das postagens da fan page da ASA no sistema Facebook analisadas neste 

estudo de caso, observou-se a socialização de informações relacionadas com a convivência 

sustentável com o semiárido, além de estratégias necessárias para o enfretamento dos 

períodos de estiagem, como monitoramento das ações governamentais de abastecimento de 

água, garantindo que, de fato, as famílias sejam beneficiadas com o que é de direito. Com 

essas postagens, a ASA faz conhecer a luta de homens e mulheres por uma vida mais digna 

no semiárido sustentável e com segurança alimentar.   

Foi possível identificar que os usos distintos da fan page se configuram como atos 

articulatórios em torno de um objetivo, a promoção de uma convivência harmoniosa com o 

semiárido.   

Castro e Falcão (2004) definem política como arte de estabelecer relação influente 

de poder sobre o Estado ou diversos grupos. Ursula Ludz (1999) traz como conceito a 

pluralidade dos homens que acontece com a organização e participação. Já a articulação 

política, segundo Warren (2007) decorre dos coletivos interorganizacionais em torno de 

objetivos e lutas comuns.  

Considerando as redes sociais no ambiente da Internet, e mais especificamente o 

sistema Facebook, como espaço de inter-relacionamento e participação democrática na 

construção e disseminação de ideias e consolidação de ações decorrentes da luta dos 
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movimentos sociais, e avaliando o diálogo entre os autores pesquisado em relação ao nível 

de poder que a Internet exerce, bem como a possibilidade de interação direta sem 

interferências externas para fragmentação da informação, a análise concluiu que a fan page 

da ASA se configura como espaço de articulação política entre organização e sujeitos em 

torno de objetivos comuns, neste caso da convivência sustentável com o semiárido.  
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