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RESUMO

Entendemos o midiativismo como ações de comunicação e jornalismo relacio-
nadas ou aliadas aos movimentos sociais, que possuem forte atuação em rede so-
cial e com grande uso das tecnologias digitais, com objetivo de construir uma 
narrativa própria e diferenciada em relação àquela da comunicação hegemô-
nica. O capítulo apresenta uma cartografia a partir de três tipos de midiativis-
mo ambiental em atuação na capital gaúcha, tendo como base levantamento 
realizado no ano de 2017, com busca de sites e redes sociais, complementando- 
-se com informações diretas por mensagens eletrônicas. Salientamos a importância 
de ativistas históricos na motivação de gerações de midiativistas ambientais atuan-
tes em três frentes: entidades que atuam na defesa do meio ambiente com assento 
em fóruns e conselhos influenciando diretamente a construção de políticas públicas; 
ativistas ligados ao movimento ambiental que atuam também individualmente; e co-
letivos de jornalistas e/ou comunicadores e profissionais de outras áreas, parceiros do 
movimento ambientalista. Concluímos que os principais objetivos do midiativismo 
ambiental porto-alegrense são potencializar a divulgação da causa, buscar a partici-
pação do público com vistas a uma mobilização eficaz, construir uma narrativa de 
contraponto à da mídia hegemônica, enfatizar acontecimentos invisibilizados ou sem 
a atenção merecida por parte do público em geral. 

PALAVRAS-CHAVE: Midiativismo. Ambientalismo. Cartografia. Redes sociais. 
Comunicação alternativa. 
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Uma cartografia do midiativismo ambiental 
em Porto Alegre

1 Tensionando a mídia hegemônica

Porto Alegre pode ser considerada uma das capitais pioneiras na luta ambiental 
no Brasil. Passeatas, produção e distribuição de informativos e realização de palestras 
e debates eram (e ainda são) as ações de destaque desses ativistas ambientais. Desde 
os tempos da mídia de massa, e diante da mídia hegemônica, é possível verificar que 
a comunicação sobre as atividades dos movimentos foi de fundamental importância 
para que a causa se tornasse uma questão para o debate público e, por conseguinte, 
levasse a respostas e soluções, seja por parte da população, mas especialmente dirigi-
das ao poder público. 

As ações de comunicação dos ativistas ambientais viram-se impulsionadas com 
a emergência da midiatização, evidenciada por meio do crescente e acelerado surgi-
mento de novas tecnologias e a sua pronta adoção por distintos públicos, há quase 
40 anos. Desse modo, essas tecnologias tornaram-se os próprios meios de produção, 
circulação e recepção de discursos. Conforme explica Fausto Neto (2008, p. 93), as 
mídias “[...] passam a se constituir uma referência engendradora no modo de ser da 
própria sociedade, e nos processos e interação entre as instituições e os atores so-
ciais.”. 

Sublinhamos igualmente outro fenômeno que somou para a difusão da luta 
ambiental no debate público, o midiativismo, que deu “os primeiros passos” ao mes-
mo tempo em que o ciberativismo “ganhou força”, entre os anos 1995 e 2000. A partir 
daí, o acesso foi cada vez mais facilitado à Internet de banda larga, bem como a câ-
meras digitais, celulares, smartphones, computadores e seus programas para criação 
de sites e blogs, etc., e principalmente por não especialistas em Computação, Infor-
mática ou Comunicação (FOLETTO, 2017). 

Nesse contexto de mudanças nas relações entre a sociedade e as mídias, salien-
tamos ainda a emergência do midialivrismo. Conforme Malini e Antoun (2013, p. 21) 
há dois tipos:

O midialivrismo de massa reúne experiências de movimentos sociais organizados 
que produzem mídias comunitárias e populares, de dentro do paradigma da radiodi-
fusão, se afirmando como práticas da sociedade civil alternativas e antagonistas em 
relação ao modo de se fazer comunicação dos conglomerados empresariais trans-
nacionais e nacionais de mídia (que controlam a opinião pública desde o nível local 
até o internacional). Já midialivrismo ciberativista reúne experiências singulares de 
construção de dispositivos digitais, tecnologias e processos compartilhados de co-
municação, a partir de um processo de colaboração social em rede e de tecnologias 
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informáticas, cujo principal resultado é a produção de um mundo sem intermediá-
rios da cultura, baseada na produção livre e incessante do comum, sem quaisquer 
níveis de hierarquia que reproduza exclusivamente a dinâmica de comunicação um-
-todos. (grifos no original).

Entre o midialivrismo ciberativista e o midiativismo, vemos como aspectos em 
comum a produção de notícias complexificadas (por jornalistas ou não), a prática de 
um jornalismo engajado, uma atuação no sentido da contra-hegemonia (MORAES, 
2010), da contrainformação (MATA, 2006) e da mídia radical (DOWNING, 2002). 
Há, portanto, o ingrediente fundamental do tensionamento da mídia hegemônica 
por meio da crítica da mídia e do confronto informativo.

Em Porto Alegre, o midiativismo ambiental contempla as características do 
midiativismo e do midialivrismo. Constitui-se das ações de comunicação e jorna-
lismo realizadas por grupos relacionados ou aliados aos movimentos sociais, que 
possuem forte atuação em rede e com grande uso das tecnologias de comunicação, 
na Internet e em redes sociais (ou mídias digitais). O objetivo é fazer uma narrativa 
própria e diferenciada de temas ambientais em contraposição à abordagem da mídia 
hegemônica. 

O midiativismo ambiental que tratamos neste trabalho acontece em torno das 
entidades ambientalistas (associações, Organizações Não Governamentais – ONGs 
–, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs). Identificamos a 
ocorrência da prática em três situações: midiativismo ambiental na lógica das enti-
dades ambientalistas com assento em fóruns e conselhos influenciando diretamente 
a construção de políticas públicas; midiativismo ambiental na lógica dos ambienta-
listas, caracterizado pela atuação individual em blogs ou páginas pessoais de rede so-
cial; midiativismo ambiental na lógica dos parceiros, constituído por comunicadores 
e/ou profissionais de outras áreas, apoiadores das ações do movimento ambientalista 
e atuação profissional engajada nas questões ambientais. 

2 O contraponto e a mobilização ambiental pelo midiativismo

A disputa pela mobilização da opinião pública evidencia-se mediante uma dis-
puta das narrativas, portanto é uma luta simbólica que se entrelaça pela construção 
social da realidade (BERGER; LUCKMANN, 2008), bem como se realiza pela repre-
sentação política não eleitoral (OLIVEIRA, 2017). Esta caracteriza-se por coletivos 
e/ou indivíduos que participam da política, com independência (total ou parcial) dos 
poderes instituídos, por meio da participação em fóruns e conselhos presenciais e 
comunicação social online. Na atualidade, percebemos que integram os processos de 
midiatização (FAUSTO NETO, 2008) para alavancar a sua capacidade de influenciar 
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a opinião pública e interferir na construção da realidade. Nesse ponto, é fundamen-
tal, conforme Moraes (2010), entender o conceito de hegemonia de Gramsci, para o 
qual a regulação da opinião está ligada essencialmente à hegemonia política, sendo 
um ponto de encontro entre a sociedade e os políticos, entre a força e o consenso. Os 
tradicionais meios de comunicação de massa estão ligados à estrutura hegemônica 
da sociedade e tendem a atuar como agentes conservadores dos padrões de opinião 
ligados à elite e ao status quo. Os princípios e bases das lutas pela cidadania não rece-
bem espaço razoável, ou, quando isso ocorre, são colocados a partir de estereótipos. 

As mudanças tecnológicas a partir da configuração da sociedade em rede (CAS-
TELLS, 1999) ampliaram a possibilidade da realização de projetos midialivristas e 
do midiativismo. Com efeito, observa-se a ampliação das narrativas oriundas das 
demandas sociais e da cidadania. O padrão de convergência midiática atravessa o 
mundo contemporâneo, e chega a uma variedade grande de movimentos sociais que 
atuam visando ao exercício de uma representação política não eleitoral. O conceito 
de sociedade em rede abordado por Castells refere-se a uma complexidade social 
contemporânea que se realiza a partir de uma estrutura social baseada e operada a 
partir das tecnologias da comunicação e da informação, fundamentada, portanto, 
em redes digitais, estas consideradas “[...] a coluna vertebral da sociedade em rede.” 
(CASTELLS, 2005, p. 18).

Existe de fato uma limitação no agendamento das demandas dos movimentos 
sociais no Brasil, e que geram evidentes críticas aos meios massivos, os quais fazem 
um tangenciamento desses temas (SOARES, 2008). Esse processo sócio-histórico há 
muito demonstrou a necessidade da busca da comunicação pelas camadas populares 
ou à margem do acesso aos meios de comunicação de massa. 

Conforme Malini e Antoun (2013), “[...] a blogosfera destoa da comunicação 
de massa exatamente porque se constrói a partir de discursos que estão colados à 
maneira de expressar de cada singularidade.” (p. 124). No entanto, cabe a ressalva 
de que a rede ainda é restrita a poucos e, conforme Esteves (2016, p. 13), pode ser 
uma rede “[...] mais ou menos democrática (mais menos do que mais) tanto quanto 
aos media tradicionais.”. Dessa forma, há um complexo sistema de desigualdades 
digitais no qual é exercido um poder disciplinar, determinando quem tem e que não 
tem acesso “[...] a certos meios e a certos usos desses meios”(ESTEVES, 2016, p. 13).

Segundo Miguel e Biroli (2010), a possibilidade de produção infor-
mativa em rede traz as perspectivas diferenciadas de grupos sociais que par-
ticipam publicamente do debate. Isso significa uma descentralização da li-
berdade de expressão. Podemos afirmar que se trata da busca da cidadania 
comunicativa ou do direito à Comunicação – ter voz na sociedade. Forma- 
-se um campo de comunicação realizada fora do eixo dos grandes meios. Essa co-
municação é chamada de forma equivalente em alguns termos, tais como, popular, 
alternativa, horizontal, dialógica, participativa, entre outros (PERUZZO, 2006).
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Um meio alternativo pode ser caracterizado em contraposição à existência de 
setores privilegiados, pois se coloca como opção diante do discurso dominante, con-
fluindo, em graus variáveis, “[...] os sistemas de propriedade, as possibilidades de par-
ticipação dos receptores na elaboração das mensagens, as fontes de financiamento e as 
redes de distribuição, como elementos complementares.” (GRINBERG, 1987, p. 30).

Levando em conta a importância da comunicação alternativa, a partir da apre-
sentação de pontos de vista diversificados e complexificados, na atuação contra-he-
gemônica, associamos ainda o princípio da contrainformação (MATA, 2006). Se a 
chamada grande mídia não oferece um cardápio informativo para todos os gostos, 
é preciso reagir ao monopólio do pensamento que não dá espaço à diversidade, mas 
produz “monoculturas da mente” (SHIVA, 2003).

Para Grinberg (1987), há duas funções dos meios alternativos. A primeira é de 
apoio, como auxiliar na mobilização e na organização, buscando a sensibilização 
e interesse pelos fatos dos movimentos sociais, motivando para a ação organizada, 
consciente e adequada. Já a função de potencialização “[...] é fazer com que os mo-
vimentos tenham maior repercussão, alcancem públicos externos, cheguem a outras 
comunidades e categorias profissionais, alcancem as autoridades e sociedade em ge-
ral.” (GRINBERG, 1987, p. 48). No caso do midiativismo, encontramos ambas as 
funções; no entanto, o que chama a atenção, especialmente a partir do uso de mídias 
digitais, é o seu alcance para “fora” do movimento, ou seja, amplificando as mensa-
gens de mobilização.

Em termos abrangentes, um comunicador ativista é um agente contra-hegemô-
nico, no sentido inaugurado por Gramsci para “intelectual orgânico” (DOWNING, 
2002). Downing, ao definir a “mídia radical”, evocou dois princípios que devem ser 
observados: o conteúdo e o contexto. Dessa forma, podemos entender que o midiati-
vismo veicula ideias de mobilização diante de um contexto de opressão, demonstran-
do radicalmente a resistência dos movimentos sociais. 

Os processos de midiatização possibilitaram um tipo de horizontalização na 
difusão das informações em comparação com a forma como a difusão era feita an-
teriormente, ou seja, por um lado, dependente dos meios de comunicação e suas es-
truturas empresariais e profissionais, por outro, viabilizada por ativistas ambientais, 
como Roessler nos anos 1950 e Carneiro nos anos 1970 no RS, com o predomínio da 
comunicação impressa. Em termos de tecnologias na sociedade em rede, esses novos 
agentes conseguem disputar com a mídia hegemônica a atenção de vários públicos, 
como é o caso do midiativismo ambiental exercido pelas entidades ambientalistas 
que contam com jornalistas e/ou ativistas de outras áreas profissionais para atuar nos 
blogs, sites e redes sociais. 

Confirmando a importante presença desses agentes sociais no novo cenário mi-
diático, Moraes e Fante (2014)1 demonstraram que a cobertura do acontecimento 

1 Arboricídio foi a denominação dos ambientalistas aos cortes de 57 árvores após a ação policial cumprida 
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pelo blog ambientalista da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural 
(Agapan) foi mais aprofundada em comparação ao site de webjornalismo não tradi-
cional Sul21, em análise a partir do conflito ambiental “arboricídio” em Porto Ale-
gre, decorrente das obras viárias para a Copa Fifa Brasil 2014. O Sul21, ainda que 
tenha apresentado fontes plurais, não contemplou aspectos do planejamento urbano 
e as críticas ao licenciamento ambiental das obras, tal como as notícias publicadas 
pela Agapan. Tão marcante foi a abordagem noticiosa sobre o arboricídio realizada 
pela jornalista do blog da Agapan que um segundo trabalho (FANTE; MORAES, 
2014) evidenciou que a entidade ambientalista, como fonte jornalística e audiência, 
reformulou o seu papel no processo comunicacional ao buscar o diálogo direto com 
os públicos. Concluiu-se que, não fosse essa atuação da Agapan viabilizada nesse 
contexto de midiatização, “[...] o direito à informação da cidadania não teria sido 
atendido.” (p. 14).

Ao pensar uma cartografia das iniciativas de midiativismo ambiental em Porto 
Alegre, referimo-nos às entidades ligadas ao movimento ambientalista e às pessoas 
envolvidas a ele de alguma maneira. Vamos considerar alguns fatores importantes 
sobre a constituição do presente mapeamento, os quais esclarecemos na seção meto-
dológica a seguir. 

3 Caminhos metodológicos

Nossa proposta de cartografia segue as reflexões sobre a busca de uma meto-
dologia não neutra, no sentido de posicionamento do investigador em relação ao 
objeto e às relações sociais que estão presentes. Está baseada na análise crítica de um 
problema, porém sem o objetivo “totalizante” de formulação de um mapa, tal como 
a cartografia geográfica (CORREA, 2009). Assim, ao pensar uma cartografia do mi-
diativismo ambiental em Porto Alegre, estamos nos colocando como participantes de 
um processo que aflora na sociedade, compondo um cenário de atuação dos movi-
mentos na interface comunicação/sociedade. A cartografia, para as Ciências Sociais.

[...] trata de movimentos, relações, jogos de poder, enfrentamentos entre forças, lu-
tas, jogos de verdade, enunciações, modos de objetivação, de subjetivação, de este-
tização de si mesmo, práticas de resistência e de liberdade. Não se refere a método 
como proposição de regras, procedimentos ou protocolos de pesquisa, mas, sim, 
como estratégia de análise crítica e ação política, olhar crítico que acompanha e 
descreve relações, trajetórias, formações rizomáticas, a composição de dispositivos, 
apontando linhas de fuga, ruptura e resistência. (PRADO FILHO; TETI, 2013, p. 
45).

na madrugada de 29 de maio de 2013 com a prisão de 27 pessoas que acampavam no local em resistência e 
contra os equívocos do projeto de duplicação da avenida para o megaevento mundial do futebol. A questão 
do arboricídio em Porto Alegre é frequente na pauta ambientalista.
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Desse modo, as teorias, apresentadas na primeira seção, são fundamentais para 
que o posicionamento da pesquisa fique declarado, no contexto das modificações 
sociotécnicas que envolvem o processo de midiatização, bem como no alcance da co-
municação alternativa no campo do ambientalismo. Entendemos, dessa forma, que a 
metodologia de análise leva em conta: 

[...] as tecnologias e reconfigurações que estas provocam no jornalismo, nas relações 
de poder, nos fluxos informacionais e nos movimentos sociais – Que se reinventam, 
são potencializados pela Cibercultura, recondicionam pautas tradicionais e mobili-
zam novas ações em rede. (ALMEIDA, 2015, p. 12).

Os midiativistas buscam a participação do público nos acontecimentos, os 
quais eles acreditam estejam invisibilizados ou sem a atenção merecida por parte do 
público em geral. Nesse sentido, pensamos no midiativismo ambiental em Porto Ale-
gre presente em três grupos, que são complementares e simultâneos:

a) midiativismo ambiental na lógica das entidades ambientalistas: ao atuarem 
na defesa do meio ambiente, têm assento em fóruns e conselhos influenciando 
diretamente a construção de políticas públicas; levam em conta a complexida-
de da questão ambiental ao contemplar as dimensões políticas, econômicas, 
sociais, culturais, faz a releitura de narrativas, propõem novas narrativas de 
forma posicionada e engajada; buscam elevar a consciência, desalienar; é um 
trabalho permanente e insistente. 
b) midiativismo ambiental na lógica dos ambientalistas: distingue-se do ante-
rior no aspecto individual da atuação por meio de sites e blogs ou páginas pes-
soais de rede social, aproveitando o seu potencial particular e assim duplicando 
o poder de acesso sobre os públicos, porque acabam tendo dois lugares de fala, 
o deles e o da entidade.
c) midiativismo ambiental na lógica dos parceiros: comunicadores e/ou pro-
fissionais de outras áreas, apoiadores das ações do movimento ambientalista; 
atuação profissional engajada nas questões ambientais por meio de produções 
em diálogo e/ou em parceria com as entidades ou com ambientalistas individu-
almente; os sites e outros espaços de midiatização difundem os seus produtos e 
também repercutem as mobilizações do movimento. 

O procedimento para a realização da cartografia deu-se pela busca aos sites/
blogs e páginas em redes sociais, a partir do conhecimento sobre o tema e das pró-
prias indicações feitas pelas entidades – encontradas em cada link visitado. Essa visi-
ta permitiu a confirmação de informações, tais como, objetivos, eventos, publicações, 
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postagens, comentários, etc. As dúvidas foram esclarecidas em contatos por meio de 
mensagens pessoais eletrônicas.

A partir das premissas do midiativismo e na tentativa de informar e analisar 
os grupos e pessoas em atividade no ano de 2017, não incluímos nesse mapeamento 
entidades vinculadas ao movimento ambientalista gaúcho, sobre as quais não encon-
tramos link de Internet ou o mesmo possuía um conteúdo não atualizado; ativistas, 
ambientalistas, jornalistas e profissionais de outras áreas que atuaram no passado 
como midiativistas e midialivristas; e coletivos constituídos por diversas outras en-
tidades, movimentos, associações, etc. que não atuam especificamente com a causa 
ambiental.

Na sequência, apresentamos o resultado da pesquisa sobre o midiativismo am-
biental em Porto Alegre, conforme os três grupos apresentados anteriormente.

4 Práticas do midiativismo ambiental em Porto Alegre 

Está no histórico de Porto Alegre uma contribuição para a construção do mo-
vimento ambientalista no Brasil, daí o seu papel no ativismo ambiental. Entre as 
primeiras organizações não governamentais ecologistas estão a União Protetora da 
Natureza (UPN), fundada em 1955 (em São Leopoldo, região metropolitana), com 
Henrique Luiz Roessler (16/11/1896 – 14/11/1963), e a Associação Gaúcha de Pro-
teção ao Ambiente Natural, em 1971 (Agapan, em Porto Alegre), cujo nome mais 
popular é José Lutzenberger (17/12/1926 – 14/05/2002), o “maestro do ativismo eco-
logista” e agraciado com o “[...] mais importante prêmio no campo ativista, o Nobel 
Alternativo, em 1988.” (PEREIRA, 2016, p. 20; 53). Roessler, que imprimia e difundia 
conteúdo direto ao público leitor nos anos 1940 e 1950, é possivelmente um precursor 
do chamado midialivrismo por Malini e Antoun (2013, p. 23): “[...] um tipo de sujeito 
que produz, continuamente, narrativas sobre acontecimentos sociais que destoam 
das visões editadas pelos jornais, canais de TV e emissoras de rádio de grandes con-
glomerados de comunicação.”. Em acordo com Almeida (2013, p. 88), o movimento 
ativista é feito em benefício da “[...] comunicação contra-hegemônica, que é realizada 
em contrassenso com a comunicação de massa e que também busca abranger outros 
movimentos sociais que não são contemplados – pelo menos não devidamente – pe-
los mass media. [...]”. 

A partir dos anos 1970, o advogado e ambientalista Augusto Carneiro 
(05/01/1922 – 07/04/2014), da Agapan, criou uma rede de informações ambientais 
(DAMIAN, 2007). Ele reproduzia os textos primeiro em mimeógrafos e depois em 
fotocopiadoras. Distribuía regularmente, tanto diretamente em feiras ou eventos, 
quanto por meio do envio pelo correio. Esses dois casos representam uma síntese da 
origem da mobilização ambientalista em torno da difusão de temas ambientais em 
Porto Alegre, da qual decorre o midiativismo que vamos tratar a seguir.
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Em geral, adiantamos que o midiativismo ambiental em Porto Alegre se evi-
dencia por meio de postagens com fotos, vídeos, charges, convites para eventos, como 
encontros, palestras, cursos, mobilizações, notícias produzidas pelos próprios gru-
pos, notas públicas, cartas e outros documentos com reivindicações entregues às au-
toridades, artigos de opinião, divulgação do conteúdo de documentos como projetos 
de lei, decisões judiciais, etc. São frequentes ainda a divulgação de conteúdos dos 
parceiros das entidades. 

4.1 Midiativismo ambiental na lógica das entidades ambientalistas

Com relação às entidades que atuam na defesa do meio ambiente, com assento 
em fóruns e conselhos influenciando diretamente a construção de políticas públicas, 
além da Agapan2, há os Amigos da Terra Brasil (NAT/BR)3, a qual tem esta ação 
como potencializadora da luta e do conhecimento sobre os conflitos ambientais. Os 
temas que acompanham incluem Soberania alimentar, Bosques e biodiversidade, Jus-
tiça econômica e resistência ao neoliberalismo, Justiça climática e energia, Petróleo, 
gás e mineração4.

A Amigos da Terra Brasil é uma das organizações que exercem uma representa-
ção política não eleitoral e, assim como a Agapan, integra a Assembleia Permanente 
de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do RS (Apedema)5, ao lado de outras 
34 entidades ambientalistas distribuídas nos municípios do RS. Destas, nove estão 
sediadas na capital do Estado. Em sua maioria, tem uma atuação panorâmica, isto 
é, desde temas locais como em Porto Alegre até em outros municípios gaúchos e em 
nível de país. O Instituto Mira-Serra fundado em 2000, por exemplo, atua em Porto 
Alegre e, em São Francisco de Paula, onde é cogestor de uma Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN). O seu trabalho é voltado à conservação da biodiversi-
dade e dos ecossistemas do Rio Grande do Sul com ênfase no bioma Mata Atlântica, 
por meio do apoio à construção de políticas públicas, pesquisa científica e educação 
ambiental6. 

2 Disponível em: <http://www.agapan.org.br/> e <https://www.facebook.com/agapanbrasil/>. Acesso em: 
10 out. 2017. 
3 A fundação data de 1964 sendo chamada de Ação Democrática Feminina Gaúcha (ADFG). Em 1981, passou 
a integrar a Federação Amigos da Terra Internacional (Friends of  the Earth International – FoIE). A mudan-
ça para o nome atual (oficial) ocorreu em 1998: Núcleo Amigos da Terra/Brasil (NAT/BR). 
4 Disponível em: <https://amigosdaterrabrasil.wordpress.com/> e atualizado com maior frequência <https:// 
www.facebook.com/amigosdaterrabrasil/>. Acesso em: 10 out. 2017. 
5 Disponível em: <https://apedemars.wordpress.com/> e <https://www.facebook.com/APEDeMA.RS/>. 
Acesso em: 10 out. 2017. 
6  Disponível em: <https://www.facebook.com/ONGMiraSerra/> e <www.miraserra.org.br>. Acesso em: 10 
out. 2017. 
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A Fundação Gaia – Legado Lutzenberger7 –, por sua vez, atua em Porto Alegre 
e Pantano Grande, onde se situa o Rincão Gaia, um local de práticas e vivências de 
educação ambiental para todas as idades e áreas do conhecimento. Criado em 1987 
por José Lutzenberger, a entidade sem fins lucrativos de utilidade pública persevera 
com a atuação das filhas do engenheiro agrônomo e amigos engajados na luta pela 
agricultura regenerativa, pela memória camponesa, e pelo uso inteligente e sustentá-
vel dos recursos naturais e tecnológicos, entre outros objetivos. Destacamos o papel 
dessa Fundação e do seu fundador na difusão sobre o bioma Pampa, que é predo-
minante no RS e o menos preservado do país, do qual restam apenas 40% de áreas 
remanescentes de campos naturais. José Lutzenberger foi uma das primeiras pessoas 
a criticar o contrassenso que representa a política do desmate da floresta amazônica 
para plantar pastagem e a supressão dos campos do Sul do Brasil para plantar mono-
cultivos arbóreos ou soja, arroz e milho. Pesquisas científicas8 evidenciam a alta bio-
diversidade pampeana e a consequente qualidade das gramíneas para a alimentação 
do gado de corte. Contudo, essa política somente se fortaleceu nesses trinta anos de 
alerta do ativista9. No Dia do Bioma Pampa, 17 de dezembro, data que homenageia 
o aniversário de Lutzenberger, desde 2007, acontecem eventos em busca da reversão 
desse quadro de ignorância e devastação do bioma sulino. 

 A ONG Solidariedade10, criada em 2001, é outra entidade ligada à Apedema 
que possui site e página em rede social. O seu trabalho é em busca de uma cidadania 
plena com vistas a uma cogestão da população com o Estado para transformar reali-
dades. O Instituto Econsciência11 já teve blog e agora mantém a página em rede social. 
O trabalho de conservação do bugio-ruivo e do Morro São Pedro marca a criação da 
entidade em 2008. Uma das principais linhas de trabalho é a de educação ambiental. 

Em comum, constatamos que essas entidades ambientalistas mantinham/man-
têm blogs e sites de Internet, mas com a ascensão do Facebook passaram a focar na 
rede social o seu midiativismo ambiental. 

Há entidades ambientalistas que não integram a Apedema, igualmente em 
Porto Alegre e com forte atuação científica e política, como o Instituto Curicaca12, 

7 Disponível em: <http://www.fgaia.org.br/> e <https://www.facebook.com/fundacaogaia.legadolutzenber-
ger/>. Acesso em: 10 out. 2017. 
8 Disponível em: <https://www.ufrgs.br/redecampossulinos/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/News-
letter RedeCampos-Sulinos_2017.pdf>. Ver mais: <www.ufrgs.br/redecampossulinos> e <https://www.
facebook.com/RedeCamposSulinos>. Acesso em: 10 out. 2017. 
9 Artigo constata que a cobertura jornalística reproduz a lógica do governo brasileiro: apoiar a agricultura e 
a pecuária de commodities, para a exportação e sem diferenciar as características e, portanto, as possibili-
dades econômicas sustentáveis dos biomas Amazônia (florestal) e Pampa (campestre). (FANTE; MORAES; 
GIRARDI, 2016).
10    Disponível  em: <http://ong.portoweb.com.br/ongsolidariedade/default.php> e <https://www.facebook.com/ 
ongsolidariedade.poa/>. Acesso em: 10 out. 2017. 
11 Disponível em: <https://www.facebook.com/Econsciencia/?fref=mentions>. Acesso em: 10 out. 2017. 
12 Disponível em: <http://ong.portoweb.com.br/curicaca/> e <https://www.facebook.com/InstitutoCurica-
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criado em 1997. Suas ações buscam, conforme o divulgado, a conservação e o desen-
volvimento sustentável dos biomas Mata Atlântica, Pampa e Zona Costeira do RS. 
Destacamos ainda o Coletivo Ambiente Crítico13, de 2015, cuja motivação é “renovar 
o ambientalismo gaúcho”. O trabalho desses jovens se volta à preservação da Zona 
Sul de Porto Alegre e da orla do Lago Guaíba. Segundo o divulgado, constituem a 
aliança com os movimentos de moradores do Preserva Belém Novo e Preserva Arado. 

4.2 Midiativismo ambiental na lógica dos ambientalistas

Ao mesmo tempo é de extrema relevância a difusão realizada, individualmen-
te, por professores, pesquisadores e outros profissionais integrantes das entidades 
ambientalistas, em blogs e/ou páginas de rede social. Como exemplo, citamos o pro-
fessor e pesquisador da UFRGS biólogo Paulo Brack. Ele integra o Instituto Gaúcho 
de Estudos Ambientais (InGá)14, ONG membro da Apedema, e alimenta um blog15 
desde 2013. Na sua página no Facebook16 mais recente, o professor também exerce 
uma forma de midiativismo ambiental. Igualmente integrante do InGá e Mogdema17. 
Assim como esse professor, destacamos o trabalho do biólogo Francisco Siliprandi 
Kuwer nas páginas de rede social dessas duas entidades. Ele diz que o diferencial da 
sua atuação midiática voluntária é o conteúdo, que objetiva, além de propiciar o co-
nhecimento das pessoas sobre a questão ambiental, fazer com que esse público reaja, 
que dê o próximo passo. É essa mobilização, acredita, que realiza transformações 
individuais e coletivas na vida das pessoas e suas comunidades. O biólogo atribui a 
suspensão da tramitação na Câmara de Vereadores do chamado projeto de lei de ar-
boricídio em Porto Alegre, conjuntamente ao midiativismo. Além da difusão, desde 
em páginas de redes sociais até diversos grupos fechados, em sites e fanpages das enti-
dades ambientalistas, assim como em listas de E-mail, foi feito um abaixo-assinado18 
com toda a informação disponível sobre o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 08/1719, 
do vereador Moisés Barboza conhecido por “Maluco do Bem” (PSDB), e bem como 

ca/>. Acesso em: 10 out. 2017. 
13 Disponível em: <https://www.facebook.com/ColetivoAmbienteCritico/>. Acesso em: 10 out. 2017. 
14 Disponível em: <http://inga.org.br/noticias/> e maior atualização em <https://www.facebook.com/inga-
zeiro/>. Acesso em: 10 out. 2017. 
15 Disponível em: <http://viabiodiversa.blogspot.com.br/>. Acesso em: 10 out. 2017. 
16 Disponível em: <https://www.facebook.com/paulo.brack.5>. Acesso em: 10 out. 2017. 
17 O Movimento Gaúcho em Defesa do Meio Ambiente reúne integrantes de outras ONGs e entidades ou 
movimentos tanto ambientais, quanto ligadas as outras questões. Do blog criado em 2008, quando da sua 
fundação, mantém-se a apresentação. Nela vemos que sua origem está na “crise deliberada e progressiva” da 
gestão ambiental no Estado “que ofendeu e ignorou a legislação vigente”. Disponível em: <http://mogdema.
blogspot.com.br/> e <https://www.facebook.com/MoGDeMA/>. Acesso em: 10 out. 2017. 
18 Disponível em: <http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR102166>. Acesso em: out. 2017. 
19 Disponível em: <http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/131177>. Acesso em: 10 out. 2017. 
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a problematização e crítica relativa à ameaça de desmonte da Lei Complementar 
757/15, consequências e impactos. Foi deferida uma ação cautelar ajuizada pela Aga-
pan e demais entidades ambientalistas requerendo a concessão de medida liminar até 
haver a realização de audiência pública. 

Da área de Letras, realçamos o trabalho da professora da Universidade Esta-
dual do RS (UERGS) Ana Carolina Martins da Silva por meio do blog20 desde 2012. 
Integrante da Agapan, utiliza o blog para divulgar notícias de debates, mobilizações, 
fotos e vídeos de sua autoria tanto no intuito de servir como fonte de pesquisa, quan-
to para potencializar a difusão das informações. Ana Carolina integra ainda duas 
entidades ambientalistas nos municípios, onde nasceu – São Borja –, e onde residiu 
– Passo Fundo. 

Da Agronomia, realçamos o midiativismo ambiental realizado pelo estudioso 
e integrante da Agapan Sebastião Pinheiro21, que foi servidor do Ministério da Agri-
cultura, do Ibama e da UFRGS. Segundo a historiadora Elenita Malta Pereira, ele foi 
fundamental na luta contra os agrotóxicos, a qual culminou na construção da Lei dos 
Agrotóxicos (Lei Estadual 7.747/1982). A legislação mais avançada da época – serviu 
de modelo para a formulação de leis em outros 15 estados brasileiros e outros países 
–, que teve a sua assessoria técnica e do professor Flávio Lewgoy (UFRGS, Agapan, 
31/01/1926 – 07/11/2015), e ainda é pauta de resistência do movimento ambientalista. 
Em 2012, a imprensa hegemônica destacou a vitória da mobilização nas redes sociais 
sobre a retirada da pauta do Projeto de Lei (PL) 78/201222 pelo autor, o deputado 
Ronaldo Santini (PTB). A proposta visava alterar a parte da lei que desautoriza no 
RS o uso de agrotóxicos proibidos em seus países de origem. Em outubro de 2017, o 
movimento ambientalista e técnicos ambientais enfrentam mais uma investida23 para 
“flexibilizar” a introdução desses tipos de venenos no RS e vêm contando com o seu 
midiativismo ambiental e com a mídia alternativa à hegemônica para mais essa mo-
bilização de resistência. 

20 Disponível em: <https://anacarolinapontolivre.wordpress.com/>. Acesso em: 10 out. 2017. 
21 Conforme o divulgado, Sebastião Reginaldo da Silva Pinheiro “[...] possui graduação em Agronomia pela 
Universidad Nacional de La Plata (1973), especialização em Engenharia Florestal pela Universidad Nacional 
de La Plata (1974), especialização em Analítica de Resíduos de Agrotóxicos e Metais Pesados pela Bun-
desforschungsgest (1982), especialização em Resíduos de Agrotóxicos Micotoxinas Metais Pesados pela 
Trieruntersuchungsam (1982), especialização em Análise de Resíduos de Agrotóxicos Herbicidas Meta pela 
Saarbrucken Untersuchungsamt (1983), especialização em Toxicologia e Ecotoxicologia de Herbicidas pela 
Biologische Forschung Anstalt (1983). Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/6779441884647236>. Acesso em 
10 out. 2017. 
22 FANTE, E. Assembleia gaúcha arquiva PL dos agrotóxicos após pressão popular. EcoAgência [site]. Porto Ale-
gre, 25 set. 2012. Disponível em: <http://www.ecoagencia.com.br/?open=noticias&id=VZlSXRFWWNlYHZ 
ETT1GdXJFbKVVVB1TP>. Acesso em: 10 out. 2017. 
23 Disponível em: <https://www.sul21.com.br/jornal/governo-sartori-quer-alterar-legislacao-sobre-uso-de-a-
grotoxicos-alertam-entidades/>. Acesso em: 10 out. 2017. 
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O tema da saúde no solo e dos agrotóxicos acompanha a trajetória de Sebas-
tião Pinheiro e dominam a sua ação midiativista geradora de conhecimento. Antes, 
por meio de um site24 e, desde 2013, na página de rede social25. Hoje divide o tempo 
entre a atuação direta com camponeses, no Brasil e exterior, compartilhando as téc-
nicas do “biopoder camponês”, e a reflexão e problematização de questões atuais: 
“como forma de elevar a consciência para evitar a alienação que ela pretende ser 
total”. (PINHEIRO, 2017).

O engenheiro agrônomo Jacques Saldanha26 lembra que foi em 2005 a criação 
do site Nosso Futuro Roubado, quando ele e amigos tomaram a iniciativa de publicar 
e/ou traduzir notícias, pesquisas e outros documentos relacionando meio ambiente e 
saúde aos impactos da vida moderna. Em comum, eram leituras não disponíveis no 
Brasil, mas fartamente em países da Europa. A maior parte do grupo residia em Porto 
Alegre, mas, atualmente, o próprio Jacques reside em Santa Catarina. Já a página em 
rede social é de 2013. Entretanto, ele conta que o seu ativismo iniciou ainda nos anos 
1990: 

A partir de uma cópia reduzida do documentário da BBC chamado Agressão ao 
homem, fiz uma dublagem com jovens estudantes de Jornalismo da UFRGS, e tam-
bém dois livretos sobre o tema dos disruptores endócrinos, e os efeitos dos plásticos 
e plastificantes sobre a saúde dos seres e do planeta. (SALDANHA, 2017, online). 

O trabalho de educação ambiental era realizado de escolas a universidades, em 
cursos, palestras e eventos. 

O fotógrafo e técnico em telecomunicações Eduíno de Mattos, integrante da 
ONG Solidariedade, possui desde 2012 um blog27 e desde 2009 uma página na rede 
social. Discípulo de José Lutzenberger, segue seus passos, combatendo, muitas vezes 
sem o intermédio das entidades, os crimes ambientais que identifica. Em entrevista a 
estudantes de Jornalismo, relatou casos de ações que moveu as quais tiveram efeito, 
como a da pedreira irregular no município de Triunfo (LAZAROTTO, 2015). Eduíno 
explica:

24 O site da Fundação Juquira Carandiru (http://www.fundacaojuquiracandiru.com.br/) deixou de ser pago. 
E a Fundação teve que mudar o nome passando a JC Satyagraha de Gandhi (A verdade não se oculta). A Fun-
dação possui 46 livros editados. Outras informações em: <http://oextensionista.blogspot.com.br/2014/08/o-
-que-e-juquira-candiru-satyagraha.html#.WfN_t7pFzIU>. Acesso em: 10 out. 2017. 
25 Disponível em: <https://www.facebook.com/sebastiao.pinheiro.39?ref=br_rs>. Acesso em: 10 out. 2017. 
26 Disponível em: <https://nossofuturoroubado.com.br/> e <https://www.facebook.com/luizjacques.salda-
nha>. Acesso em: 10 out. 2017.
27 Disponível em: <https://epocavital.wordpress.com/> e <https://www.facebook.com/eduino.demattos>. 
Acesso em: 10 out. 2017. 
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O meu grande mentor foi o José Lutzenberger, estudei com ele, ele metia o pé no 
barro mesmo, ia lá e combatia por conta. Tem várias ONGs por aí, inclusive bem 
conhecidas, que só ficam fazendo textinho para enviar pra mídia e batendo papo fu-
rado. Isso não gera nada e fazem somente para ganhar vitrine. Eu sou muito avesso 
a isso, as pessoas dizem que eu sou muito grosseiro, mas acho que ativismo não tem 
meio termo, se faz metendo o pé no barro. (LAZAROTTO, 2015, n. p.).

José Lutzenberger, por sua vez, mais explosivo, contava com o amigo e advoga-
do Caio Lustosa, o qual criou a figura jurídica “legítima defesa do ambiente natural” 
no argumento de defesa no processo por crime de injúria movido pelo então secre-
tário de Estado da Saúde, Jair Soares. Em seu livro, Caio conta que, ao passar pela 
Vila Assunção, Zona Sul de Porto Alegre, em 29 de setembro de 1976, Lutzenberger 
constatou que uma equipe da Secretaria estava aplicando o veneno Lindane para aca-
bar com os mosquitos da vizinhança. Diz que o ativista se desesperou, pois se tratava 
de um “[...] organoclorado de alta persistência nos organismos e no ambiente, que 
ataca o sistema nervoso central, além de ser cancerígeno, mutagênico e embriotóxi-
co” (p. 38). E, além de ter xingado a equipe, ligou para a Secretaria e ordenou: “Diz 
ao teu Secretário que ele é um filho da puta” (p. 38). O Secretário Jair Soares negou 
que tivesse sido aplicado um organoclorado, mas foi desmentido por um funcionário 
da Secretaria. Situação semelhante ocorreu em outro bairro da capital em 1977, ten-
do sido Lutzenberger absolvido desse segundo processo. O primeiro havia prescrito. 
Caio conta ainda que mais uma vez a sua figura jurídica “legítima defesa do ambiente 
natural” foi utilizada. “Pena que a cidadania não a exercite mais.” (LUSTOSA; BE-
NITES, 2008, p. 42). 

Com relação à causa animal em Porto Alegre, a jornalista Gelcira Teles tem 
difundido as informações por meio de sua página pessoal no Facebook28. O jornalista 
Márcio de Almeida Bueno, da Vanguarda Abolicionista, atualiza o blog e a página da 
ONG em rede social29. 

4.3 Midiativismo ambiental na lógica dos parceiros 

A página em rede social do Movimento de Defesa Animal do RS (MDA)30 é 
uma das dezenas de páginas de pessoas protetoras que contam com a midiatização 
para alavancar a possibilidade de alcance dos seus objetivos. Salientamos que o sur-
gimento oficial do movimento defensor dos animais em Porto Alegre foi anterior 
ao ambientalista e se deu em 1910, com a fundação da “Sociedade Protectora dos 
Animaes”. Contudo, a atuação mais conhecida é a de Palmira Gobbi, quem criou em 

28 Disponível em: <https://www.facebook.com/reporteranimal>. Acesso em: 14 out. 2017.
29       Disponível          em:        <http://vanguardaabolicionista.blogspot.com.br/> e <https://www.facebook.com/Vanguarda 
Abolicionista/>. Acesso em: 14 out. 2017. 
30 Disponível em: <https://www.facebook.com/defesanimalrs/>. Acesso em: 14 out. 2017. 
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1949 a Associação Rio-Grandense de Proteção dos Animais (ARPA)31 entidade que 
resiste desde então. 

A ONG Núcleo de Ecojornalistas do RS (NEJ-RS), fundada em 1990, imprimia 
boletins, mas, com o acesso à Internet, o trabalho ativista foi alavancado. A realização 
do Fórum Social Mundial em Porto Alegre inspirou os ecojornalistas a criarem a EcoA-
gência Solidária de Notícias Ambientais32 em 2003, um blog33 para fazer a cobertura do 
evento, o qual evoluiu e se mantém provocando o agendamento de temas na imprensa 
dominante. O Coletivo Catarse34, por sua vez, constitui-se de jornalistas e de profis-
sionais de outras áreas do conhecimento. A cooperativa criada em 2004 é aliada dos 
movimentos sociais e contempla com o seu trabalho as diversas temáticas, entre elas, a 
ambiental. Publicou documentários e outros produtos audiovisuais, bem como livros e 
revistas, além da realização de oficinas em escolas que difundem, por exemplo, o valor 
da palmeira Juçara, a cultura e economia do Carijo, as plantas alimentícias não conven-
cionais (PANCs), agroflorestas, impactos das barragens, espécies nativas, etc. 

O contato por meio digital ou presencial em eventos e mesmo em sala de aula 
fez surgir outros coletivos que utilizam as mídias sociais digitais para ampliar a vi-
sibilidade sobre a luta ambientalista. Este é o caso dos universitários do curso de 
Ciências Biológicas da UFRGS, por meio do Programa de Educação Tutorial (PET)35, 
cujas atividades extracurriculares têm tido papel essencial na difusão das questões 
ambientais, a partir da produção de vídeos os quais são multiplicados em sua pági-
na no Facebook. Esse caso pode ser definido como de experiência em midiativismo, 
já que realizam atividades para a formação profissional das pessoas envolvidas. Por 
meio de sua página, o PET Biologia organizou eventos e difundiu vídeos36 (Dinossau-
ros, Fósseis e Laudos ameaçados. Novamente; Zoo e Cetas – um futuro incerto; A 
FZB não foi e não será extinta!; Sem o soro adequado, a picada pode ser FATAL!; etc.) 
problematizando o Projeto de Lei 246/2016 do Governo de José Ivo Sartori (PMDB), 
que determina a extinção da Fundação Zoobotânica do RS. A FZB, como é mais 
31 O blog da entidade está desatualizado: <http://arpa-rs.blogspot.com.br/>. Informações atualizadas estão 
disponíveis em: <https://www.facebook.com/arpa.protetora>. Acesso em: 15 out. 2017. 
32 Disponível em: <http://ecoagencia.com.br/> e <https://www.facebook.com/ecoagenciadenoticias/>. Aces-
so em: 15 out. 2017.
33 O blog sofreu um ataque de criminosos da Internet, os crackers, no meio do ano de 2008 quando publica-
va notícias sobre a pressão exercida pela presidência da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema/RS) 
visando à aprovação de um regramento pouco restritivo à silvicultura no Estado. O trabalho continuou em 
outro blog criado até que, antes do final do mesmo ano, houve a inauguração de um site, que segue sendo 
alimentado, com pouca frequência, com trabalho voluntário e, periodicamente, é atualizado com trabalho 
remunerado. (FANTE et al., 2015). 
34 Disponível em: <https://coletivocatarseblog.wordpress.com/> e <https://www.facebook.com/coletivo 
catarse/>. Acesso em: 15 out. 2017. 
35 Disponível em: <www.ufrgs.br/petbiologia> e <https://www.facebook.com/PETBiologia.UFRGS/> Aces-
so em: 15 out. 2017. 
36 Disponível em: <https://www.facebook.com/pg/PETBiologia.UFRGS/videos/?ref=page_internal>. Acesso 
em: 15 out. 2017. 
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conhecida, é um dos principais órgãos do Sistema Estadual de Proteção Ambien-
tal (Sisepra, Lei Estadual 10.330/1994), porque suas atividades subsidiam, embasam, 
fornecem as informações técnicas e especializadas necessárias à atuação dos demais 
órgãos. O Governo diz que outras secretarias e órgãos do Estado poderão absorver o 
trabalho da Fundação, que é responsável pela gestão do Museu de Ciências Naturais, 
do Jardim Botânico e do Parque Zoológico. As informações difundidas pelo PET 
Biologia fazem o contraponto por meio da manifestação dos próprios técnicos e fun-
cionários da FZB, os quais serão demitidos se a catastrófica ordem do Governo não 
for impedida com as ações judiciais em andamento (novembro de 2017), tanto por 
parte dos sindicatos dos funcionários quanto por parte das entidades ambientalistas.

Considerações finais

Por conta da ampla variedade de manifestações sobre a questão ambiental nas 
redes sociais, o nosso objetivo foi apresentar uma cartografia do midiativismo am-
biental a partir das entidades ambientalistas, entendendo que a proposta do ativismo 
ambiental depende em grande medida do movimento ambiental organizado, que ex-
pande sua atuação a partir das tecnologias da informação. A escolha metodológica 
pela cartografia permite-nos afirmar nosso ponto de partida: entendemos o midiati-
vismo ambiental como a complexa relação que se forma entre as causas ambientais, 
seus defensores e as suas formas de midiatização.

FIGURA 1 – Atuação do midiativismo ambiental em Porto Alegre

Fonte: elaboração das autoras.
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Como vimos, o midiativismo ambiental em Porto Alegre está baseado na di-
fusão de informações, predominantemente, pelas próprias entidades ambientalistas, 
que proporciona aos distintos públicos o conteúdo e a possibilidade de gerar o conhe-
cimento sobre as questões em disputa nas esferas política e econômica. É esse midia-
tivismo que faz o contraponto ao silenciamento da mídia hegemônica, seja por meio 
de denúncias, aprofundamento de informações técnicas, ampliação das informações 
para além da dimensão econômica, complexificação dos temas e contextualização. É 
também esse midiativismo que contribui com o conteúdo e as fontes de informação 
com frequência para a mídia alternativa de Porto Alegre, que é sensivelmente mais 
receptiva à abordagem de questões ambientais. 

Constatamos que a finalidade da atuação midiativista ambiental em Porto Ale-
gre é tanto alcançar a atenção do maior número possível de pessoas – especialmente 
para públicos além do próprio grupo de apoiadores e simpatizantes, quanto de agen-
dar a grande imprensa e fornecer as informações ambientais. O discurso mais comum 
é de contraponto ao da mídia hegemônica, porém pode ser, ademais, de ampliação e 
aprofundamento do conteúdo difundido pela imprensa. 

Com essa cartografia, mostramos que o midiativismo de cunho ambiental con-
ta com a midiatização para alcançar um público maior, sendo que a complexidade 
das questões ambientais passa a ser explicada e reformulada visando ampliar o al-
cance de públicos. Na atualidade, a midiatização possibilita a busca por um diálogo 
direto com os cidadãos, o compartilhamento de um conteúdo diferenciado daquele 
da mídia hegemônica e o chamamento para a participação e a mobilização, ações 
correlatas à comunicação alternativa.
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