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Para além de criar novas possibilidades de comunicação, o ambiente da internet 

também tem um papel revolucionário. O uso da rede como ferramenta de ativismo e 

organização da sociedade civil é o tema da dissertação de mestrado defendida por Emilene 

de Oliveira Campos, com orientação da professora Denise Siqueira, no Programa de Pós-

Graduação em Comunicação (PPGCom) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

em 2006. O texto, que trouxe como objeto de estudo a organização não-governamental 

Greenpeace, suas ações inusitadas e estratégias é o mais consultado do Centro de 

Educação e Humanidades da UERJ.  

Chamado de “Ativismo na rede: informação, organização e espetáculo”, o estudo 

de Emilene destaca, primeiramente, prós e contras da Internet. Nessa complexa rede, o 

usuário tem acesso a novas fontes de notícias e mais opiniões diversificadas, com muita 

rapidez. Entretanto, a grande quantidade de informações e a difusão intensa faz com que 

o público não consiga absorver tudo o que recebe, levando à saturação. Outro ponto 

negativo pode ser observado na redundância dos dados difundidos pelos veículos, que, 

inevitavelmente, apostam em enquadramentos similares. Com isso, os fatos são 

banalizados e se tornam mercadorias consumíveis.  

 Emilene aponta que, nas mídias tradicionais, o público apenas recebe espaço 

quando o próprio veículo quer. A interação é controlada e não possui autonomia, sempre 

passando por recortes para, então, ser publicada ou ir ao ar. Nesse cenário, a rede aparece 

como uma possível solução para, enfim, dar autonomia às pessoas, que agora podem 

produzir o conteúdo que consomem, usando a linguagem e o enfoque que desejam. 

Segundo Rousiley Maia, autora do artigo “Redes cívicas e Internet - do ambiente 

informativo denso às condições de deliberação pública”, citado na tese, o diferencial da 

rede está na viabilização e em um “ambiente de interconexão”, onde todos são emissores; 

em um “complexo de conteúdo”, com pluralidade de vozes no discurso comunicativo; e 

em um “sistema de interações”, por meio de e-mails, sala de bate-papo e mais.  

A internet se torna efetiva, então, quando consegue unificar rua e ciberespaço. 

Antes da rede, os movimentos sociais já existiam e mostravam as demandas da sociedade 

civil por meio de estratégias de denúncia ou pressão direta ao governo, num esforço para 

mobilizar a esfera pública. Na rede, surge um novo tipo de militância: o ciberativismo. 

Os movimentos agora são articulados por meio da internet, e podem estar por trás de 

causas contínuas ou momentâneas. Citada por Emilene em sua tese, Marta de Araújo 

Pinheiro, autora de “Internet e comunicação de resistência”, define a comunicação em 

rede de maneira precisa, como horizontal, retroalimentável e plural. 



Em meio a toda essa análise sobre as novas redes e o impacto que elas exercem 

sobre a militância, Emilene escolhe como objeto de estudo a organização transnacional e 

independente financeiramente, Greenpeace. Fundado em meio a uma série de protestos 

contra a realização de testes nucleares no dia 15 de setembro de 1971, na cidade de 

Vancouver, no Canadá, o Greenpeace é conhecido por expor problemas ambientais e 

pressionar os governos para obter soluções, ao mesmo tempo em que apoia as 

comunidades locais, ajudando-as a se opor contra seus governantes. Para conscientizar os 

líderes mundiais e a população em geral, organiza atos em diversas partes do mundo, os 

chamados protestos-espetáculos, que se tornam notícias, classificadas como fait divers 

(fatos surpreendentes) nos meios de divulgação.  

E como a rede pode contribuir para o ativismo e militância do Greenpeace? Em 

2006, a organização contava com seus sites, em versão internacional e brasileira, para 

difundir suas ideias. Neste veículo próprio, o Greenpeace posta suas próprias notícias e 

usa de uma linguagem de caráter espetacular, sensacionalista e dramática, para envolver 

e sensibilizar o leitor. Dessa forma, eles atuam estimulando mudanças, e não combatendo 

diretamente. Além disso, no site a ONG consegue repercutir suas notícias próprias 

imediatamente, com o discurso que quer, antes que os meios de massa deem suas versões.  

 Doze anos depois, o Greenpeace não conta apenas com seus sites. Hoje possui 

páginas nas redes sociais, onde tenta um diálogo mais aberto com seu público. No 

Facebook, por exemplo, a organização compartilha vídeos curtos e faz transmissões ao 

vivo de rodas de conversa sobre assuntos atuais ligados à sustentabilidade. Além disso, 

também compartilha notícias feitas pela grande imprensa sobre o meio ambiente, 

incentiva as pessoas a se juntarem ao Greenpeace e a se mostrarem politicamente ativas 

nas decisões de políticas ambientais. Embora a forma de levar esse discurso tenha se 

atualizado, a intenção de informar e estimular transformações permanece entre os 

objetivos do Greenpeace.  

 

 


