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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo central verificar como as “redes-bioma” 
Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) e Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) 
utilizam as mídias sociais Twitter e Facebook para alcançar visibilidade pública e, dessa 
forma, mobilizar a sociedade em torno dos objetivos estratégicos por elas estabelecidos. 
O estudo faz parte de um projeto de iniciação científica denominado “Comunicação 
ambiental nas redes-biomas do Brasil”, que tem como premissa o papel pioneiro das 
redes ambientalistas brasileiras no uso de tecnologias de informação e comunicação 
para comunicação remota, a partir da ECO-92. 
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1. Introdução 
 

Este artigo é resultado de um projeto de iniciação científica em andamento na 

Universidade Federal de Sergipe, cujo tema é “Comunicação ambiental nas redes-

biomas do Brasil”4. A pesquisa busca mapear as ações de comunicação veiculadas nos 

sites das redes-bioma, sobretudo aquelas de caráter midiático, como, por exemplo, as 

mídias sociais, os boletins eletrônicos, jornais, revistas, programas de rádio e vídeos. 

Como se trata de um recorte de pesquisa mais ampla, optou-se aqui pela análise 

do uso das mídias sociais por parte das redes-bioma Articulação no Semiárido 

Brasileiro (ASA) e Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), a partir das mensagens por 

                                                 
1  Trabalho apresentado no Intercom Júnior do XIV  Congresso de Ciências da Comunicação na Região 
Nordeste realizado de 14 a 16 de junho de 2012, em Recife. 
2  Aluna do 5º período de Jornalismo na Universidade Federal de Sergipe (UFS) e bolsista de iniciação 
científica Pibic-UFS/CNPQ 2011-2012 – email: sostina@live.com 
3  Dra. em Comunicação, professora do Departamento de Comunicação Social da UFS e coordenadora do 
Laboratório Interdisciplinar de Comunicação Ambiental (LICA) – http://licaufs.blogspot.com.br 
4  O projeto é um dos desdobramentos da pesquisa “Geografias da Comunicação Ambiental no Brasil”, 
desenvolvido pela orientadora, Sonia Aguiar, com auxílio financeiro da Capes e do CNPQ. 
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elas postadas no Twitter e no Facebook. A escolha desses dois sites de relacionamento 

foi feita com base em observação prévia da sua alimentação dinâmica pelas redes. 

É importante destacar que o movimento ambientalista brasileiro – do qual 

derivam as redes-bioma – foi pioneiro no uso da comunicação mediada por computador 

para contatos a distância, no País. No início da década de 1990, seus ativistas já 

utilizavam a Rede Eletrônica Alternex (precursora da Internet no Brasil) para articular 

ações e interagir com os coletivos, como parte do processo preparatório para a 

Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92). No atual 

contexto de Rio+20, esse processo vem se repetindo, só que via sites, blogs e outras 

ferramentas agora disponíveis na Internet. 

A abordagem metodológica para a construção deste artigo consistiu em uma 

pesquisa exploratória da presença e participação das redes-bioma no Twitter e no 

Facebook. Logo em seguida, foi realizado um levantamento de dados e posterior 

sistematização das informações coletadas, que foram agrupadas em tabelas. De acordo 

com Gil (1999) apud Beuren et al. (2003, p.81), a pesquisa exploratória consiste no 

aprofundamento de conceitos preliminares sobre determinado assunto não contemplado 

de modo satisfatório anteriormente. 

 

2. Conceitos fundamentais 

No presente trabalho, considera-se como redes sociais as práticas de 

articulação de sujeitos coletivos, como por exemplo os movimentos sociais, em torno de 

valores e objetivos em comum, ou de situações antagônicas a serem combatidas e 

transformadas, transcendendo as barreiras geográficas e empíricas (SCHERER-

WARREN, 2006). Todavia, os sites de relacionamento serão referidos como mídias 

sociais, para demarcar suas diferenças estratégicas e programáticas em relação às redes 

sociais. Os conceitos de “rede social” e “mídia social” serão apresentados de forma mais 

ampla a seguir. 

2.1 Redes sociais 

O conceito de redes sociais engloba a ideia de um conjunto de diferentes atores 

que se articulam a partir práticas cotidianas e lutas sociopolíticas. Nas últimas décadas, 

muitas dessas redes vêm utilizando a Internet como um espaço público complementar 

aos espaços presenciais e, ao mesmo tempo, como um ambiente interacional. As redes 

sociais compartilham experiências e objetivos e são motivadas por valores de 
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coletividade e solidariedade em comum. Os vínculos existentes entre os participantes 

não são limitados pelas fronteiras geográficas e culturais, como diferenças étnicas, de 

religião, ou gênero (AGUIAR, 2008). 

Redes sociais são, antes de tudo, relações entre pessoas, estejam elas 
interagindo em causa própria, em defesa de outrem ou em nome de uma 
organização, mediadas ou não por sistemas informatizados. São métodos de 
interação que sempre visam algum tipo de mudança concreta na vida das 
pessoas, no coletivo e/ou nas organizações participantes (AGUIAR, 2008). 
 
Nas redes há valorização dos elos informais e das relações, em detrimento 
das estruturas hierárquicas. Hoje o trabalho informal em rede é uma forma de 
organização humana presente em nossa vida cotidiana e nos mais diferentes 
níveis de estrutura das instituições modernas (MARTELETO, 2001). 
 
 

De acordo com Sherer-Warren (2005), grande parte das redes sociais atuam 

nos campos cultural e político. Isso se dá em virtude da constituição dos novos atores 

sociais e da redefinição dos espaços de cidadania, no contexto histórico dos movimentos 

sociais da década de 1970 e 80. O que os move é uma nova concepção de liberdade e de 

cidadania, além de uma série de outros valores sustentados pela ideia de democracia e 

sobrevivência como direito a “uma vida digna e ecologicamente saudável”. Dessa 

forma, os movimentos sociais contemporâneos nascem influenciados por essa dimensão 

ideológica, com forte apelo à solidariedade coletiva, como as lutas contra as 

discriminações de gênero, combate à miséria, liberdade religiosa etc. 

Estudar a informação através das redes sociais significa considerar as 
relações de poder que advêm de uma organização não-hierárquica e 
espontânea e procurar entender até que ponto a dinâmica do conhecimento e 
da informação interfere nesse processo ( MARTELETO, 2001). 
 
 

Nesse sentido, as aqui chamadas redes-biomas correspondem a um tipo de 

articulação de diversos atores sociais, como ONGs, movimentos sociais, grupos 

comunitários etc, que promovem intervenções socioambientais de forma coletiva, 

sempre associadas a um dos seis biomas brasileiros ou ecossistemas nacionais5, que 

constituem recortes regionais específicos (AGUIAR, 2007). 

Essas redes surgiram a partir da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio-92 ou ECO-92) e dos desdobramentos seguintes. A identidade 

regional revelada a partir da associação das redes com os biomas demonstra um 

importante vínculo que une ativistas, voluntários, profissionais, pesquisadores, técnicos, 

                                                 
5 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui seis biomas: 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa (ou Campos Sulinos). As demais redes-
bioma estudadas por outros dois bolsistas de iniciação científica da UFS são: Rede Cerrado; Rede 
Pantanal; Rede de ONGs da Mata Atlântica (RMA); e Rede Bioma. 
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agricultores etc. Para Aguiar (2007), esses nós individuais auxiliam não só a produção e 

o compartilhamento dos conhecimentos e saberes que sustentam o discurso e a 

argumentação da rede em suas ações socioambientais, mas também a difusão das 

informações para mobilização dos seus participantes e da sociedade.  

2.1.1. Grupo de Trabalho Amazônico 

O GTA surgiu em 1992, em seguida à Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), no Rio de Janeiro. É constituída por 602 

entidades afiliadas que buscam promover a participação das comunidades da floresta 

nas políticas de desenvolvimento sustentável. Fazem parte do GTA movimentos sociais 

e ONGs que envolvem agricultores, seringueiros, indígenas, quilombolas, pescadores, 

entidades ambientalistas, entre outros. Formada por 18 coletivos regionais em nove 

estados brasileiros, que ocupam mais da metade do tamanho do país, a rede “mostra que 

os maiores guardiões da biodiversidade e do futuro estão nas comunidades das matas, 

nos litorais, nos rios, nas florestas e demais remanescentes naturais”. “E que a 

cooperação dos povos nativos e tradicionais é essencial para encontrar o rumo da 

sustentabilidade, palavra-irmã da dignidade e da cidadania que implica mudanças 

também dos moradores das cidades com seu consumo, com suas escolhas, com sua 

cultura” (Apresentação da Rede GTA). 

O estatuto do GTA (de outubro de 2005) aponta seis finalidades: manter uma 

rede permanente de intercâmbio de informações relacionadas com a execução de 

atividades direcionadas à defesa dos ecossistemas amazônicos e das populações que 

neles habitam; acompanhar e propor mecanismos de participação para elaboração, 

acompanhamento e avaliação de projetos e programas de desenvolvimento para a região 

da Amazônia Brasileira; apoiar e representar as entidades filiadas e promover a 12 

participação e interesses da sociedade civil, prioritariamente das comunidades de base e 

grupos étnicos, no processo de desenvolvimento sustentável, social, cultural e ambiental 

da Amazônia legal brasileira, criar e consolidar mecanismos de participação das 

populações locais no planejamento, monitoramento e execução das políticas de 

desenvolvimento para a região amazônica legal brasileira; promover a efetiva defesa da 

floresta amazônica, de sua biodiversidade e de suas populações, podendo inclusive para 

tal propor ações públicas e usar outros mecanismos jurídicos; promover e garantir a 

participação e a integração das mulheres na rede GTA. 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Recife – PE – 14 a 16 de junho 2012 

 5 

2.1.2. Articulação no Semiárido 

A Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) é uma rede formada por 

organizações da sociedade civil que atuam na gestão e no desenvolvimento de políticas 

de convivência com a região semiárida, delimitada desde 1991 pela Embrapa, e que 

compreende o espaço onde ocorrem diferentes tipos de manifestações do bioma 

Caatinga. A entidade foi oficializada em 1999, durante a terceira sessão da Conferência 

das Partes das Nações Unidas da Convenção de Combate à Desertificação (COP3), em 

Recife. Reúne cerca de 750 entidades, entre sindicatos, igrejas, associações de 

moradores e ONGs. Sua coordenação executiva (a instância máxima da rede) é formada 

por dois membros de cada um dos 11 estados da região, seguida dos fóruns ou ASAs 

estaduais e dos Grupos de Trabalho (GTs) (cf. AGUIAR, 2007). 

O objetivo da ASA é orientar a convivência com o Semiárido, o convívio com  

a baixa pluviosidade e a seca, fortalecendo a agricultura familiar em modos compatíveis 

com as condições ambientais e climáticas da região. Através da sua carta de princípios 

(de fevereiro de 2000), a ASA se define como “espaço de articulação política regional 

da sociedade civil organizada [...] apartidária e sem personalidade jurídica”, que “se 

fundamenta no compromisso com as necessidades, potencialidades e interesses das 

populações locais, em especial os agricultores e agricultoras familiares”. Ainda de 

acordo com a carta de princípios da rede, a mesma se propõe a “sensibilizar a sociedade 

civil, os formadores de opinião e os decisores políticos para uma ação articulada em 

prol do desenvolvimento sustentável” para “contribuir para a formulação de políticas 

estruturadoras para o desenvolvimento do Semiárido”. 

 

2.2 Mídias sociais 

Comm (2009, p. 02) conceitua mídia social como “o conteúdo que foi criado 

por seu público”. De acordo com essa concepção, não há alguém que imponha a 

informação, qualquer um pode dividi-la com quem mais tenha interesse. Estes 

conteúdos, por sua vez, recebem a participação de outras pessoas. Comm (2009) ainda 

considera que os usuários de blogs postam mensagens esperando os comentários de seus 

leitores e criam a expectativa de que tais comentários podem somar novas informações 

aos publicados por eles. Essa é, segundo o autor (2009, p. 03) “a parte ‘social’ da mídia  

e significa que, atualmente, publicar é participar”. 

(…) mídia social, assim, é social porque permite a apropriação para a 
sociabilidade, a partir da construção do espaço social e da interação com 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Recife – PE – 14 a 16 de junho 2012 

 6 

outros atores. Ela é diferente porque permite essas ações de forma individual 
e numa escala enorme. Ela é diretamente relacionada à Internet por conta da 
expressiva mudança que a rede proporcionou (RECUERO, 2011, p. 01).  

 

Nesse sentido, os sites de relacionamentos funcionam como espaços que 

permitem a construção de uma identidade através de um perfil ou página pessoal, a 

interação apoiada nos comentários e a exposição pública dos atores e suas conexões 

(BOYD&ELLISON, apud RECUERO, 2009, p. 102). 

Rabelo (2010) pontua que as mídias sociais têm possibilitado novas maneiras 

de mobilização e organização, e que esses espaços de relacionamento alteram a 

dinâmica de interação entre os atores da sociedade. Instituições públicas e privadas, 

estruturadas hierarquicamente, burocráticas e profissionalizadas, têm agora que se 

confrontar ou interagir com ações espontâneas de movimentos transversais em rede, que 

por natureza tem seus contornos difusos e uma alta permeabilidade social. 

Os atores desses novos movimentos estão crescendo em número e se 
organizando cada vez mais, premidos e impulsionados pelas novas 
possibilidades de comunicação (RABELO, 2010). 
 

Nesse contexto, as circunstâncias de ação e intervenção de atores e 

movimentos sociais na sociedade passam, portanto, a construir-se cada vez mais 

orientadas pela exigência de um tipo de visibilidade pública atribuída pela lógica dos 

meios de comunicação. Ao mesmo tempo, esses atores e movimentos também se 

apropriam de tais lógicas e as reelaboram, transformando a esfera das mídias sociais em 

um espaço simbólico de conflitos, disputas e negociações que se encontra, portanto,  

submetido de maneira permanente às tensões contraditórias dos interesses que circulam 

na sociedade (COGO, 2004). 

Aguiar (2008) acrescenta que, pela visão mercadológica atribuída aos sites de 

relacionamentos, a palavra “amigos” adquiriu outro sentido bastante diferente das 

relações afetivas tradicionais, sendo relacionada a “uma competitividade antagônica ao 

espírito solidário das redes sociais da vida cotidiana e dos contextos sociopolíticos”. 

Assim, em vez de meros dispositivos transportadores de sentidos acrescidos às 

mensagens, ou de simples espaços de interação entre produtores e receptores, as mídias 

sociais convertem-se, de forma crescente, em modelos de funcionamento institucional, 

condutas mais ou menos ritualizadas, mecanismos de tomada de decisão etc.  
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2.3. Twitter e Facebook 

O Twitter surgiu em março de 2006 como um serviço gratuito que contempla 

ferramentas de mídia social e microblog. Pode ser desfrutado por qualquer internauta, 

não requer convite e permite a publicação de textos de até 140 caracteres. Os textos são 

chamados de “tweets” e podem ser veiculados através da conexão com a internet ou em 

mensagens SMS, via celular.  

A estrutura de funcionamento do Twitter tem como base o mecanismo 

“follow”(seguir). Ao decidir seguir um perfil de uma ONG, por exemplo, o usuário 

passa a receber o conteúdo que é publicado pela mesma. Os perfis escolhidos para 

seguir são chamados de “following”(seguindo), assim como os perfis que seguem 

determinada conta são denominados de “followers” (seguidores), ou seja, no Twitter, 

todos acabam sendo “followers” e “following”. Ao usar o “follow”, os utilizadores 

dispõem de ferramentas de interação, como o “reply” (espécie resposta pública a uma 

postagem), a “direct message” (mensagem direta e particular) e o “retweet” 

(republicação de uma postagem alheia).   

Sua interface é uma publicação típica da web, que pode ser considerada como 

uma espécie de “blog simplificado”, na medida em que possui os recursos inerentes ao 

formato blog – como publicação de conteúdo em ordem cronológica inversa, 

interatividade e pessoalidade (RECUERO, 2003) – mas de forma elementar. Pode-se 

dizer que o Twitter é mais um instrumento por meio do qual as pessoas reafirmam laços 

já existentes e também criam novas conexões, antes impossíveis em função da distância 

geográfica e outros entraves para a comunicação (AGUIAR; PAIVA, 2009). 

Para este estudo foi realizado um mapeamento dos “followers” e dos 

“following” das redes-bioma ASA e GTA, com a finalidade de identificar os atores com 

os quais as redes fazem interconexões e os vínculos existentes entre esses atores e os 

objetivos das redes. 

Apesar de um pouco mais antigo (foi criado em meados de 2004), o Facebook 

demorou a se disseminar no Brasil por causa da hegemonia que o Orkut ostentou 

durante muito tempo entre os usuários brasileiros da Internet. Também gratuito, o 

“Face” incorpora diversas ferramentas de mídia social, como chat, compartilhamento de 

mensagens, links, vídeos e fotos, com o intuito de interligar os membros em rede. Ao 

criar uma conta, o usuário opta por uma interface de “perfil”, quase sempre relacionada 

a pessoas comuns, ou “página”, geralmente utilizada por artistas, personalidades 

públicas, instituições, empresas e entidades sociais.  
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Através da ferramenta “compartilhar” os utilizadores podem publicar 

conteúdos de outros contatos, que por sua vez poderão ser compartilhados no “mural” 

(local de postagem) por outros usuários, e assim por diante. As publicações também 

podem ser comentadas, bem como se pode utilizar o mecanismo “curtir” como forma de 

demonstrar interesse ou consonância com a mensagem. É essa possibilidade de 

replicação e de estabelecimento de vínculos recíprocos entre mensagens e usuários que 

potencia a capacidade de articulação da rede, como se verá adiante 

 
3. Análise dos dados 

Para o presente artigo foram coletados dados em dois sites de relacionamentos: 

Facebook e Twitter, as duas mídias sociais mais utilizadas pelas redes-bioma ASA e 

GTA (seguidas do Youtube, mas ainda de forma incipiente). A escolha foi feita após 

uma observação acerca da disponibilidade, quantidade, periodicidade e qualidade dos 

conteúdos postados pelas duas redes. O objetivo do levantamento foi verificar como as 

redes-bioma se utilizam dessas ferramentas de interação e divulgação para alcançar 

visibilidade pública e, portanto, mobilizar a sociedade em torno dos objetivos por elas 

estabelecidos. 

A análise do Facebook consistiu no levantamento de conteúdos postados nos 

murais de ambas as redes, no transcurso de 20 dias compreendidos entre 1 e 20 de abril 

de 2012, período em que se observou maior quantidade de informações postadas em 

ambas as redes. É importante ressaltar que a ASA possui uma conta como “página”, a 

qual é costumeiramente usada por personalidades públicas, instituições e empresas. 

Nessa modalidade, não existem “amigos” adicionados, mas uma espécie de “fãs” que 

são associados a essa página ao usarem o mecanismo “curtir”. Já o GTA possui 

interface de “perfil”, que geralmente é destinado a pessoas comuns. A escolha por cada 

uma dessas formas de se “mostrar” ao público indica a diferença no modo de potenciar 

as interconexões com a sociedade a partir do manejo das mídias sociais.  

Pela análise, verificou-se que os assuntos postados no Facebook são pautados 

pelo bioma no qual cada uma das redes aqui estudadas encontra-se circunscrita, com 

base em fronteiras geográficas e culturais. Os usuários que interagem nas discussões 

concernentes às postagens também são ligados aos biomas que as redes trabalham em 

suas ações.  
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No que diz respeito ao Twitter, na última navegação efetuada no dia 2 de maio, 

constatou-se que predominam em ambas as redes os vínculos com entidades de 

temáticas convergentes entre si e para com as redes. A ASA tinha, até o momento, 689, 

Tweets, 328 seguidores e 50 usuários seguidos pela rede. Em termos relativos, 62% dos 

seguidores eram pessoas físicas, enquanto 56% dos usuários seguidos pela ASA eram 

compostos por entidades, a exemplo do MST e do Greepeace.  

O GTA, por sua vez, tinha 1.474 tweets, 242 seguidores e 94 seguindo. Entre 

os seguidores, 73% eram pessoas físicas, das quais apenas um terço se identificavam 

como ativistas de causas ambientais (na ASA, esse percentual gira em torno de 20%). Já 

nos “following”, as entidades constituíam 63% do total de membros seguidos. É 

importante ressaltar no GTA a presença de empresas com objetivos publicitários, como 

a Embratel. Na ASA, é interessante destacar que grande parte dos usuários “não-

ambientalistas” seguidos são jornalistas reconhecidos que atuam em veículos de 

visibilidade nacional, como Eliane Brum, da revista Época, e outros da Folha de São 

Paulo e de O Globo. Quase todos são ligados às editorias de Economia, Política, e 

Ciência e Tecnologia.  

Os dados coletados nos sites de relacionamentos analisados foram 

sistematizados em tabelas, como poderá ser visto em seguida. 

 

 Tabela 1 – Facebook – (1 a 20 de abril) 

 

Tabela 2 – Twitter – followers (seguidores) 

Rede Pessoas físicas Pessoas físicas (ambientalistas) Entidades 
ASA 206 56 66 
GTA 118 60 64 

 

Rede Temas abordados 

ASA 

seca; estiagem; povos indígenas; convivência com o Semiárido; agroecologia; 
eventos ligados à área de atuação da rede; projetos da rede; entrevistas com 
integrantes da rede; acesso à água; segurança alimentar;  agricultura familiar; 
povos tradicionais do Semiárido;  

GTA 

conservação da floresta amazônica; agricultura na Amazônia; Belo Monte; 
produção sustentável de madeira; questões indígenas; políticas sociais para a 
Amazônia; multas ambientais; violência na Amazônia (contra ambientalistas); 
sustentabilidade; Rio +20; Cúpula dos povos; Código Florestal; recuperação de 
áreas degradadas; gestão ambiental; projeto carbono florestal; populações 
tradicionais da Amazônia; usinas hidrelétricas; ordenamento pesqueiro; 
desmatamento; recursos hídricos; exploração ilegal de madeira; manejo 
sustentável; agrocombustíveis;  



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Recife – PE – 14 a 16 de junho 2012 

 10

 

Tabela 3 – Twitter – following ( usuários que as redes seguem) 

Rede Pessoas físicas Pessoas físicas (ambientalistas) Entidades 
ASA 18 4 28 
GTA 15 19 60 

 

 
3. Considerações Finais 
 

A comparação dos conteúdos postados no Facebook pelas duas redes-bioma 

estudadas e da “teia” de contatos de ambas, a partir dos seguidores e usuários seguidos 

pelas no Twitter trazem à tona alguns indicadores interessantes para futuros estudos.    

Constata-se, de imediato, que os temas abordados nas postagens do Facebook 

contribuem para dar visibilidade a questões cruciais para a proteção dos dois biomas em 

torno dos quais as duas redes se articulam, o que aponta para a possibilidade de essa 

ferramenta ser utilizada para o agendamento da mídia.  

Em relação ao Twitter, observa-se que a ASA articula os “following” com  

objetivo de alcançar visibilidade midiática, uma vez que entre as pessoas físicas 

seguidas pela rede há jornalistas de veículos de prestígio nacional. Enquanto isso, os 

ambientalistas seguidos pela ASA são em número bastante reduzido, quando comparado 

às entidades e às demais pessoas físicas. Já o GTA tem os movimentos sociais como 

principais interconexões, em termos percentuais.  

Vale destacar que as conclusões levantadas neste artigo não dizem respeito à 

eficácia comunicativa no uso das ferramentas de interação, e sim ao potencial de 

visibilidade que os conteúdos relacionados aos biomas possam alcançar, e à visibilidade 

das próprias redes, por meio dos seus contatos nas mídias sociais, o que pode fortalecer 

sua capacidade de articulação e sua legitimidade nas lutas socioambientais. 
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