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RESUMO: No Brasil, país mais perigoso do mundo para o ativismo ambiental, mulheres 

lutam por espaços de expressão para disseminarem seu discurso de defesa do meio ambiente. 

Após séculos de apagamento das vozes femininas pela sociedade patriarcal brasileira, 

principalmente em ambientes políticos, hoje as mulheres ambientalistas têm se apropriado 

do site de rede social Facebook para ecoarem suas falas. Este artigo visa identificar as formas 

de expressão ciberativista das ambientalistas brasileiras no Facebook por meio da análise 

discursiva de suas narrativas digitais. 
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NARRATIVES OF ENVIRONMENTALISTS ON FACEBOOK 

 

 

ABSTRACT: In Brazil, the most dangerous country in the world for environmental activism, 

women fight for spaces of expression to spread their discourse on environmental protection. 

After centuries of women's voices being wiped out by Brazilian patriarchal society, 

especially in political environments, today environmentalist women have appropriated the 

social networking site Facebook to echo their lines. This article aims to identify the forms of 

expression of Brazilian environmentalists cyberactivist on Facebook through discursive 

analysis of its digital narratives. 
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1 Trabalho apresentado no GT 3 [Comunicação digital e interações comunicativas]. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais (CEFET-MG); erikadiasjornalista@gmail.com. 
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Introdução 

 

Como atual espaço para a expressão ativista3, o site de rede social digital Facebook é 

apropriado por mulheres ambientalistas a fim de promover a legitimação de seu discurso, 

através da autoexpressão de seus pensamentos e motivos de luta. Mesmo com alguns 

obstáculos que ameaçam a participação e a deliberação política, como desigualdade de 

acesso, censura e controle excessivo das redes, o uso do Facebook por ativistas tem 

contribuído para provocar reflexões e trocas comunicativas, transformadoras de 

comportamentos e hábitos. Isso acontece devido à assimilação das ferramentas 

disponibilizadas no site, que oferecem certa autonomia de divulgação de suas causas, bem 

como interatividade, facilidade de acesso e velocidade na disseminação das vozes femininas, 

contribuindo para a maior visibilidade e legitimação de questões ambientais. É nesse espaço 

propício ao ciberativismo4, que analisamos as narrativas digitais de mulheres ambientalistas. 

Visamos neste trabalho identificar as formas de expressão ciberativista das 

ambientalistas brasileiras no Facebook por meio de suas narrativas digitais. Para essa 

investigação, selecionamos um corpus composto por seis posts5 (três posts de cada ativista). 

Eles foram escolhidos dentre os posts ambientalistas das ambientalistas brasileiras Erica e 

Viviane6 coletados durante o mês de janeiro de 2017.  

O método para a análise do discurso digital é baseado em Paveau (2015-14), que 

compreende o Facebook como um “ecossistema” e sugere a análise dos discursos de forma 

constitutiva, qualificando todos os traços verbais e não-verbais. Além de nos 

fundamentarmos em Paveau (2015-14), constituímos uma base teórico-metodológica 

transdisciplinar, composta pelo estudo da narrativa (CHARAUDEAU, 2012), autobiografia 

(ARFUCH, 2010), redes sociais digitais (RECUERO, 2014), ciberativismo (PEREIRA, 

                                                           
3 Como ativismo, consideramos aqui a busca de entidades e pessoas pela transformação de uma realidade por meio de uma 

“ação política”. Arendt (2010, p.221), fundadora da expressão “ação política”, defende que agir significa “tomar iniciativa, 

iniciar (como indica a palavra grega archein, ‘começar’, ‘conduzir’ e, finalmente, ‘governar’), imprimir movimento a 

alguma coisa”. 
4 Pereira (2011) caracteriza ciberativismo, ou ativismo on-line, como o grupo de estratégias utilizadas na Internet para 

fortalecer a ação política, seja por incentivo a ações que já ocorriam off-line, seja por novas ações on-line. 
5 Segundo Costa (2009), um post é classificado como um texto narrativo, descritivo e opinativo, próprio do ambiente digital.  
6 Preferimos preservar o nome completo das mulheres neste trabalho. Elas fazem parte de um grupo maior, composto por 

14 mulheres, concluído para a pesquisa de doutorado em andamento. 
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2008; CASTELLS, 2013) e ambientalismo (TRIGUEIRO, 2008), a fim de entender as 

diversas dimensões das narrativas no Facebook. 

 

Narrativas ambientalistas 

 

Devido à crise ecológica, as questões ambientais urgentes devem estar no centro dos 

debates públicos. Contudo, a temática ambiental, muitas vezes, não é considerada em sua 

ordem de grandeza, conforme aponta Trigueiro (2008, p.13): “[...] a maioria dos brasileiros 

não se percebe como parte do meio ambiente, normalmente entendido como algo de fora, 

que não nos inclui”. Para a resolução dessa problemática, o autor defende a perspectiva 

holística do meio ambiente: “a expansão da consciência ambiental se dá na exata proporção 

em que percebemos meio ambiente como algo que começa dentro de cada um de nós, 

alcançando tudo o que nos cerca e as relações que estabelecemos com o universo.” 

(TRIGUEIRO, 2008, p.13).  

Traços de uma consciência ambiental no Brasil começaram a ser exibidos pela 

população durante as décadas de 60 e 70, quando a sociedade altamente urbanizada começou 

a sentir os efeitos colaterais da industrialização e o consequente crescimento da poluição. 

Porém, o marco da consciência ambiental foi registrado em 1992 (CRESPO, 2008), quando 

uma preocupação pouco antes manifesta foi instigada durante a discussão de temáticas 

ambientais na Conferência Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – Eco-92, 

denominada também Rio 92, “reconhecida como a mais importante reunião mundial de meio 

ambiente até hoje realizada” (CRESPO, 2008, p.60), originando uma pluralidade de vozes 

que hoje expõe e propõe soluções para os problemas ambientais. Nesse contexto, cresceu 

também a legitimidade e a atuação do ambientalismo, realizado tanto por Organizações Não-

Governamentais (ONGs) e movimentos ambientais, quanto por ativistas ambientais, que 

atuam em conjunto, ou não, com as instituições.  

O ambientalismo é um movimento político e histórico que cresceu simetricamente à 

evolução da consciência ambiental, instigado pelo protagonismo de diversas mulheres e 

homens engajados na defesa do meio ambiente. Seja por palavras, seja por atos, é objetivo 

das ambientalistas projetarem ações ecologicamente corretas, examinando a atuação do ser 
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humano em interação com o meio ambiente e posicionando-se contra inúmeras formas de 

destruição instaladas. Com um caráter político, o ambientalismo possui um discurso contra-

hegemônico7, que visa destituir paradigmas que incitam, diretamente ou indiretamente, o 

comportamento destruidor do meio ambiente. Muito trabalho já foi desempenhado por 

ambientalistas, algumas ações ameaçaram suas vidas, fazendo da causa um risco, 

principalmente aos brasileiros, que vivem no país mais perigoso do mundo8  para o ativismo 

ambiental e são, muitas vezes, criminalizados injustamente por sua atuação. 

Nesta pesquisa, focaremos no ativismo das mulheres ambientalistas, especificamente 

as brasileiras. Poucos nomes femininos foram conhecidos na história do ambientalismo. 

Alguns poucos – somente cinco (nenhuma brasileira) -  são apresentados em Palmer (2006), 

como a cientista indiana Vandana Shiva, a mais famosa ambientalista da atualidade, 

defensora do movimento ecofeminista9. As ecofeministas defendem o protagonismo 

feminino e a difusão das vozes ambientalistas e feministas, algo renegado historicamente às 

mulheres devido ao constante silenciamento e à falta de representatividade feminina em 

diversas causas ativistas. Elas sempre tiveram uma participação mínima ou inexistente nas 

esferas públicas. Relegadas à denominação de “pessoa de segunda categoria” (BOFF e 

MURARO, 2002), as mulheres aprenderam a ler em alguns países somente no século XIX, 

o que era permitido apenas aos homens. Outros direitos, como ao voto, à herança e ao salário 

começaram a ser reivindicados em 1848, em mobilizações femininas nos Estados Unidos e 

na Europa, vindo a ser conquistados somente a partir de 1920. Hoje, esses direitos já são 

usufruídos pelas mulheres em vários países (BOFF e MURARO, 2002). 

Se as mulheres ainda encontram desafios políticos para perseguir, no ambientalismo 

não é diferente. A mulher entra na história do ativismo a partir da segunda metade do século 

XX para levar concretamente as lutas populares, constituindo 70% da população que se 

mobiliza para realizarem grandes transformações (BOFF e MURARO, 2002). Na luta 

ambiental, uma forte presença feminina é registrada nas últimas décadas. No Brasil, podemos 

                                                           
7  Utilizamos a perspectiva do filósofo marxista Gramsci, que classifica o “contra-hegemônico” como forma de resistência 

ao poder dominante. 
8 Pela quinta vez consecutiva, o Brasil foi considerado pela ONG Global Witness como o país mais perigoso do mundo para 

ambientalistas, registrando o maior número de assassinatos (Data da divulgação: 13/7/2017 – Disponível no link: 

https://goo.gl/pbve9Y). 
9 Fundado em 1972 pela feminista francesa Françoise d´Eaubonne, o ecofeminismo é uma escola filosófica e uma vertente 

do ambientalismo que simboliza a síntese desse movimento em interação com o feminismo. 

https://goo.gl/pbve9Y
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apontar movimentações de mulheres em diversas frentes de atuação ambientalista. Mesmo 

que não inscritas diretamente ao ecofeminismo, em todas as vertentes da luta ambiental, nota-

se uma confluência das lutas feminista e ambientalista, a fim de ampliar diálogos e construir 

novos olhares. 

 

 

Narrativas ambientalistas no Facebook 

 

Para difundirem suas vozes femininas ativistas, cabe às mulheres ambientalistas 

serem reconhecidas e conquistarem uma legitimidade como defensoras do meio ambiente 

nas esferas públicas, descritas por Habermas (1997) como espaços de participação, onde o 

público debate acerca de temáticas relevantes para a sociedade. A esfera pública 

habermasiana é o lugar em que circulam as principais questões políticas, onde a vida pública 

se torna visível para gerar conversações e debates políticos igualitários e legítimos. É nesse 

espaço comunicativo que a opinião pública é construída, sendo assim lugar fundamental para 

o debate ambientalista que demanda alta densidade de expressão e justificação de ordem 

coletiva.  

Em uma atualidade em que a esfera pública é composta por uma interface forte com 

as mídias, as trocas argumentativas e debates passam por uma mediação tecnológica 

impulsionada pelos meios de comunicação. Para exercerem o ativismo, as ambientalistas 

devem, portanto, apropriarem-se desses meios para promover as redes de comunicação 

fundamentais para a divulgação de suas causas, realizando trocas discursivas e 

argumentativas necessárias para engajarem outros seres em prol da defesa do meio ambiente. 

Algo que pode ser impulsionado pela facilidade de justificação da causa ambiental no espaço 

público, bem como pela carga persuasiva e participativa das questões que o movimento pauta 

no espaço público (MIGUEL, 2011). Segundo Dryzek (2013), as questões ligadas ao meio 

ambiente ganham facilmente a esfera pública, pois são de ordem moral, que afetam a todos, 

portanto que estão em exposição constante nesse espaço, conduzindo a intensas trocas de 

argumentos e de pontos de vista e objetivando chegar a soluções consideradas justas e 

legítimas pela sociedade.  
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Com o advento da internet e das formas de comunicação digital, as ambientalistas 

ganharam um espaço adicional para promoverem a legitimação de seu discurso. Miller e 

Sheperd (2012) apontam que, desde o aparecimento dos blogs, há um crescimento na 

apropriação dos espaços virtuais da internet para desenvolver a autoexpressão. Segundo as 

autoras, esses espaços possuem uma natureza confessional, sendo assim, ideais para a 

autoexpressão em prol da autoexposição de sujeitos e enunciados. Os recursos tecnológicos 

proporcionados pelas mídias digitais permitem formar um espaço discursivo de troca 

comunicativa para debates públicos importantes. Tal caráter conversacional permite que 

ativistas se apropriem do espaço virtual como forma de mobilização estratégica em prol de 

suas causas de transformação coletiva em uma empreitada ciberativista.  

O site de rede social Facebook é a principal mídia digital que contribui para a 

expressão política pelo ciberativismo. Escolhemos analisar as narrativas ambientalistas no 

Facebook devido à importância política que esse site possui na atualidade. Com cerca de 2 

bilhões de usuários em todo o mundo, o site comporta grande parte das discussões públicas. 

Nele, as cidadãs e os cidadãos de todo o mundo têm acesso facilitado e constante a temáticas 

locais e globais, podendo expressarem seus pontos de vistas, participarem de debates e 

compartilharem imagens e vídeos que podem pautar a mídia e a sociedade em geral. As 

ambientalistas, que constantemente procuram espaço autônomo para divulgarem suas causas 

e posicionamentos, encontrarão maior autonomia no Facebook (CASTELLS, 2013). É nesse 

espaço que elas se articulam para construírem e disseminarem seus discursos, podendo 

ampliar diálogos com seus públicos, pontos que podem contribuir para a legitimação das 

causas defendidas.  

A apropriação do site tem modificado comportamentos e criado novos hábitos, 

principalmente aqueles ligados ao meio ambiente. Não é mais novidade que a tecnologia 

proporcionada pelo Facebook permite formar um espaço discursivo de troca comunicativa 

para debates que podem, assim, provocar algum tipo de mudança a partir de sua apropriação.  

Esse site se apresenta como uma mídia repleta de possibilidades de conversação10, 

participação e interação e, por manter um espaço de expressão aberto, o Facebook possibilita 

                                                           
10 A conversação que ocorre nos sites de redes sociais é, conforme Recuero (2014), de um tipo diferente do que conhecemos 

no espaço off-line, pois apresenta formato subvertido e reconstruído para as redes sociais. Uma conversação é um tipo de 
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também a tomada de palavra por grupos da sociedade que sempre estiveram à margem das 

divulgações pelas mídias tradicionais, concedendo maior autonomia de participação em rede. 

No caso das ambientalistas, a divulgação se dá através de narrativas publicadas em seus perfis 

pessoais11, um ambiente digital, virtual, particular e autônomo. 

Charaudeau (2012) explica que a narrativa é composta pela ação de narrar, que é 

definida como “expor minuciosamente” algo que se quer relatar. As narrativas são “uma 

totalidade” (CHARAUDEAU, 2012, p. 156), que engloba diversos componentes a fim de 

“corresponder à finalidade do ‘que é contar?’”. Charaudeau (2012, p.157) diz que um sujeito 

que narra utiliza o modo narrativo para organizar “o mundo de maneira sucessiva e contínua, 

numa lógica cuja coerência é marcada pelo próprio fechamento (princípio/fim)”. É o que 

notamos primariamente nos posts publicados pelas ambientalistas no Facebook. 

Em seus perfis, as ativistas procuram contar, de forma contínua e sucessiva, sua 

realidade particular, por meio de posts ou o que Charaudeau (2012, p.156) classifica como 

“narrativas de forma breve”, que se compõe por “fragmentos de vida” e “se nutrem de 

pedaços de ser”. Os sujeitos que narram desenvolvem um universo de representações de suas 

ações por meio de narrativas que visam predominantemente “fazer crer no verdadeiro” 

(CHARAUDEAU, p.154), atuando discursivamente como testemunhas do que narram. São 

narrativas, ao mesmo tempo, êxtimas, autobiográficas e fragmentadas.  

Nos ambientes de internet, as ambientalistas têm maiores possibilidades para 

exporem suas identidades coletivas. O Facebook ainda é mais propício para a construção, a 

manutenção e a exibição dessa identidade ambientalista. As ativistas podem desenvolver o 

papel que desejarem por meio de seus perfis. Nesses espaços, são evidentes as possibilidades 

de autorepresentação e a disseminação de enunciados diversos. A esfera privada da vida dos 

usuários é exposta e há uma complexa mistura entre o privado e o público, que ocorre quando 

o sujeito compartilha seu conteúdo performatizado na rede e o torna visível para outros 

                                                           
interação virtual proporcionada, predominantemente, pela linguagem escrita informal, digitada e híbrida, composta por 

elementos que antes eram típicos somente da conversação oral e foram apropriados pelos usuários da Internet.    
11 Segundo o Facebook: “O perfil é um conjunto de fotos, histórias e experiências”, que contam a história de um usuário do 

site. Disponível em: https://goo.gl/QBH3Z1 

https://goo.gl/QBH3Z1
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usuários, criando um tipo de “extimidade12”. Podemos notar essa particularidade no post da 

ambientalista Viviane (FIG.1), exemplo de narrativa êxtima.  

 

 

 

Figura 1 – Post de Viviane que ilustra a narrativa êxtima 

                                                           
12Termo utilizado por Paveau em seu dicionário virtual da análise do discurso digital (Disponível em: 

http://technodiscours.hypotheses.org/748) para indicar a exterioridade íntima como estratégia e tendência no espaço virtual. 

Segundo a autora: “A extimidade está na internet, especialmente em redes digitais sociais (RSN) da Web 2.0, na 

externalização da privacidade dos utilizadores da Internet para efeitos de validação da auto-imagem. Serge Tisseron define-

o como ‘o processo pelo qual os fragmentos do auto interno estão disponíveis sob os outros, antes de ser validado’ (Tisseron 

2011: 84). A extimidade, ao contrário da morfologia da palavra pode sugerir (pseudoprefixo ex- vs in-), não é o oposto de 

privacidade, mas é uma forma de ter uma função social específica: o processo de extimidade procura validação dos outros, 

buscando o reconhecimento (Granjon, 2012). Assim, extimidade aparece como uma prática de exposição e auto-revelação, 

destina a consolidar a apropriação de sua imagem, para aumentar o seu capital social (Casilli 2013)”. 

http://technodiscours.hypotheses.org/748)
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Viviane investe em diversos elementos (verbais e não-verbais) para compartilhar 

sentimentos e pensamentos sobre sua vida. O texto é composto por enunciados que possuem 

um cunho íntimo e revelam confissões, como podemos notar pela expressão “Eu parei. Olhei 

para dentro (...)”, bem como por enunciados que exaltam a natureza. Isso pode ser 

identificado tanto quando ela aponta sua localização “na praia ou na cachoeira”, quanto que, 

principalmente, expresso na fotografia do post que revela seu contato com a natureza, 

marcando traços de sua identidade ambientalista. Tais representações de si aparentam estar 

estrategicamente elaboradas para serem coletivas. A coletividade está expressa em seu texto 

quando utiliza por diversas vezes palavras na terceira pessoa do plural como “estamos”, 

“somos” e “sejamos”.  

PAVEAU (2015-14) denomina “identidade digital” essa construção de imagem 

realizada pelo enunciador digital. Segundo a autora, tal identidade “é o conjunto de dados 

pessoais na web, ou seja, o que fazemos, dizemos, compartilharmos, sentimos (amor, ódio, 

busca, etc.). São todos os nossos passos digitais, marcas de nossa presença on-line”13 

(PAVEAU, 2015-14, p.10-11). Podemos considerar, assim, como os rastros de uma presença 

digital, indicando a fabricação de uma imagem de si no espaço virtual. Algo que já foi 

apontado por Arfuch (2010) como parte de uma obsessão autobiográfica comum desde 

meados dos anos 1990 e que ganhou amplitude e visibilidade com o crescimento do universo 

on-line. A narrativa autobiográfica é notada nas publicações das ambientalistas, podemos 

identifica-la tanto na FIG.1, quanto no post de Viviane na FIG.2 (abaixo). 

 

                                                           
13 Tradução livre do artigo original em francês, ainda sem tradução oficial em português:  “L’identité numérique est 

l’ensemble des données personnelles que nous déposons ou laissons à notre insu sur le Web, c’est-à-dire ce que nous faisons, 

disons, partageons, ressentons, aimons, détestons, recherchons, etc. C’est l’ensemble de nos traces numériques, des marques 

de notre présence en ligne” (PAVEAU, 2015-14, p.10-11). 
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Figura 2 – Post de Viviane que ilustra a narrativa autobiográfica 

 

Típicas dos perfis no Facebook, as narrativas autobiográficas, se desenvolvem, 

segundo Arfuch (2010) em um determinado “espaço biográfico”, um lugar em que se 

desenham as narrativas singulares, a voz autocentrada, e são construídas as diversas 

identidades. No espaço biográfico estão as narrativas vivenciais, os relatos de uma vida, que 

também são relatos de todos, como “uma cartografia da trajetória individual sempre em busca 

de seus acentos coletivos” (ARFUCH, 2010, p.15). Podemos considerar, assim, o Facebook 

como um espaço biográfico ou autobiográfico, propício à narração de vidas, sejam elas 

célebres ou comuns, devido aos recursos oferecidos pelo site para autoexpressão e 

apropriados pelas narradoras para o desenvolvimento das suas escritas autônomas e íntimas.  

Arfuch (2010, p.48) diz que as narrativas autobiográficas possuem uma “voz 

autorreferencial (Eu, só)”, uma “primeiridade”, “a promessa de uma fidelidade absoluta” e a 

“[...] percepção aguda de um outro como destinatário, cuja adesão é incerta”. Todas essas 
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características apontam para a narração da própria experiência, da voz interior, como se uma 

intimidade fosse revelada pelo locutor, fazendo com que essa narrativa possua um tom 

terapêutico ou um aspecto de confissão para o interlocutor, o que notamos nos posts da FIG.1 

e da FIG.2. Neste último, a ambientalista adota o discurso autobiográfico ao contar suas 

vivências pessoais na produção de uma goiabada “fruto da agricultura natural”. Ela revela a 

fabricação da goiabada de forma descritiva, com um tom pedagógico em seu discurso, o que 

pode ser próprio de seu trabalho como educadora ambiental. Mas é ao exibir o seu feito pela 

imagem e também por recursos linguísticos como “Hoje eu fui (...)” e “(...) ajudei a fazer 

goiabada” que ela estrategicamente demarca sua vivência ambiental, expondo sua vida ao 

narrar sua rotina como ambientalista e reforçando sua prática ativista no ambiente off-line.  

Tal narrativa autobiográfica, para Arfuch (2010, p.48), é uma “[...] retórica da autenticação, 

do apagamento das marcas ficcionais”, que leva o público a ser “[...] co-partícipe, envolvido 

em aventuras semelhantes da subjetividade e do segredo”, instigado a ser, ao mesmo tempo, 

cúmplice e voyeur.  

Podemos notar ainda uma terceira característica apontada como própria das narrativas 

no Facebook, que é a escrita “fragmentária” ou fragmentada, segundo Dias (2015). Tal escrita 

para Dias (2015) é, ao mesmo tempo, compartilhada, sem início, meio ou fim, como um 

diário ou notas de viagem. Um tipo de narrativa do meio digital que é comum nos perfis de 

sites de rede sociais, onde o código verbal engloba a alta velocidade de compartilhamento e 

a economia de palavras. Ao promover uma extimidade por meio de narrativas de vida no 

Facebook, o sujeito virtual se engaja em um processo descrito por Dias (2014) como 

“narratividade digital”. Com essa técnica, o sujeito virtual revela sua vida em pequenos textos 

ou a partir de compartilhamentos, constituindo uma “escrita fragmentada” (DIAS, 2014), 

como podemos verificar na FIG.3 e na FIG.4. 
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Figura 3 – Post de Viviane que ilustra a narrativa fragmentada 

 

 

Figura 4 – Post de Erica que ilustra a narrativa fragmentada 
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Nos posts acima, observamos que as ambientalistas Viviane e Erica constroem 

micronarrativas, ou narrativas fragmentadas. Elas utilizam textos curtos, com poucas frases, 

repletos de recursos linguísticos interativos como hiperlinks, hashtags e emoticons, 

constituindo uma narrativa plurisemiótica14. De acordo com Paveau, a produção 

plurisemiótica é contextualizada em um ecossistema “tecnodiscursivo”, que pode ser, por 

exemplo, o do Facebook. Tal ecossistema modifica totalmente o discurso social, pois produz 

certa discursividade que afetará as circulações discursivas dos indivíduos naquele espaço. 

Podemos dizer que existe, assim, um “discurso do Facebook”, um “discurso nativo da web” 

(PAVEAU, 2015-14), com regras de composição da escrita e da leitura específicas do meio 

virtual, reconstruindo as formas já conhecidas de ler, escrever e pensar. Ao escolhermos tal 

perspectiva de Paveau (2015-14) para nossa pesquisa, que contempla a composição 

plurisemiótica do discurso, destacamos uma quarta característica das narrativas no Facebook: 

elas são, em sua maioria, fotográficas. 

As histórias contadas pelas ambientalistas possuem, em grande parte dos posts, uma 

linguagem não-verbal que pode propor o efeito de real (MENDES, 2013) que o enunciador 

da narrativa digital enseja provocar. Cada imagem, seja em movimento ou fixa, possui uma 

estratégia discursiva para situar e alicerçar o lugar de fala das ambientalistas. Utilizar 

imagens para narrar vidas é algo cotidiano no ambiente do Facebook, que é apropriado pelos 

enunciadores de forma a modificar formas canônicas da imagem, conforme Mendes (2013, 

p.13 e 14): 

 

É possível, inclusive, dizer que atualmente, para alguns, a vida passa na/pela 

imagem: tudo é fotografado, filmado e exposto em redes sociais as mais diversas, 

gerando até mesmo novas releituras de gêneros antigos, como a atual prática do 

selfie, que reedita e coloca em voga o autorretrato.  

 

 

No caso da FIG. 3, além da ambientalista narrar algo que vivenciou (a chuva), ela 

encena um discurso com cunho militante/ambientalista no post com a frase “Imagina captar 

                                                           
14 O discurso digital é considerado plurisemiótico, pois seu sentido depende de uma série de materialidades, que se 

combinam, como, por exemplo, os textos, as imagens fixas e em movimento, e o som. 
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tudo isso?”. A captação de água da chuva é uma atitude ecologicamente responsável 

defendida pelo ambientalismo e, ao compartilhar tal mensagem, Viviane reforça a 

necessidade dessa ação ambiental. Tanto na FIG.3, quanto na FIG.5 e FIG.6 abaixo, podemos 

identificar narrativas ciberativistas devido à exposição de um discurso engajado de defesa da 

natureza por meio do post no Facebook.  

 

 

 

                            Figura 5 – Post de Erica que ilustra a narrativa ciberativista 
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                                           Figura 6 – Post de Erica que ilustra a narrativa ciberativista 

 

Podemos notar que existem inúmeras possibilidades oferecidas pelas ferramentas da 

internet para o ativismo ambiental. É denominada ciberativista a prática política em defesa 

de causas realizada no espaço virtual, que é apropriado como lugar de ampla visibilidade 

política. Nesse ambiente, as ciberativistas têm a oportunidade de trazer à tona assuntos que 

estavam silenciados, conforme Pereira (2008, p. 198), a internet “[...] oferece o espaço para 

que estas questões sejam tematizadas, articuladas e publicizadas, tornando assim possível a 

inclusão daqueles que até então encontravam-se ‘inexistentes’ através da produção e 

distribuição de informações sobre aqueles que estão excluídos”. 

As ambientalistas se apropriam das ferramentas disponíveis no Facebook e investem 

no compartilhamento de enunciados ativistas plurisemióticos, combinando imagens, textos e 

hiperlinks. Os recursos são utilizados como estratégia para instigar ações ambientalmente 

corretas (FIG.3 e FIG.6), geralmente com fotografias que revelam imagens de situações que 

precisam ser resolvidas como a captação de água e o excesso de lixo, em conjunto com 

enunciados que questionam o interlocutor, convidando-o a refletir sobre a temática do post, 

como em “Imagina captar tudo isso?” (FIG.3) e “Que tal Brasil seguir esse modelo?” (FIG.6). 

Há também a estratégia ciberativista de denunciar ações que julgam incorretas (FIG.6), 
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carregando seu discurso com traços combativos como em “Mais notícias insustentáveis!! Eita 

Brasilllll!” (FIG.5), no qual a ativista investe em um enunciado com o uso da repetição e de 

exclamações para ressaltar o teor combativo do texto, bem como das palavras 

“insustentáveis” e “Eita” para expressar sua indignação acerca dos assuntos compartilhados, 

podendo incitar no interlocutor emoções como desejo de justiça e a antipatia. 

A antipatia, segundo Charaudeau (2007), é uma emoção que está centrada em uma 

“relação triangular” orientada contra alguém, em que há uma vítima de um mal, um 

responsável e uma testemunha. Tais personagens dessa narrativa são apresentados na 

reportagem compartilhada: a vítima seria a “nascente do São Francisco”, o responsável é a 

“Justiça” e a testemunha seria a ambientalista e todos os outros que se indignaram a partir da 

publicação desse post. Supomos, assim, que uma antipatia pode ser gerada a partir do 

compartilhamento dessa mensagem ambientalista.  

O ciberativismo é utilizado, portanto, como recurso para produzir e circular 

informações ambientalistas, sendo o Facebook uma alternativa ao universo simbólico 

hegemônico, imposto pela mídia tradicional. As ciberativistas apostam em um discurso 

político, engajado, em busca de uma visibilidade pública, conscientes de que, atualmente, 

não existe delimitação entre os espaços de redes de internet e a rua, e sim novas formas de 

viver as coletividades em um espaço híbrido, conforme Castells (2013, p. 165):  

 

O espaço do movimento é sempre feito de uma interação do espaço dos fluxos na 

internet e nas redes de comunicação sem fio com o espaço dos lugares ocupados e 

dos prédios simbólicos visados em seus atos de protestos. Esse híbrido de 

cibernética e espaço urbano constitui um terceiro espaço, a que dou o nome de 

espaço da autonomia, porque só se pode garantir autonomia pela capacidade de se 

organizar no espaço livre das redes de comunicação [...].  

 

É nesse espaço definido por Castells (2013) que as ativistas se articulam para 

construir e disseminar seus discursos. Em diálogo com Castells (2013), os teóricos Antoun e 

Malini (2010) discorrem sobre o desenvolvimento na internet das vozes de uma resistência 

contra-hegemônica, responsáveis por quebrar o tradicional “monopólio da narração”. 

Segundo os autores: “Através de suas interfaces qualquer usuário podia tornar atualizável 

qualquer informação, liberando sua comunicação” (p.290). Os autores destacam, portanto, o 

ciberativismo como um novo tipo de ativismo realizado por indivíduos que se apropriam das 
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ferramentas da Internet. Um ativismo que transformou a prática política individual e que 

utiliza o poder comunicativo das redes como alavanca para a produção constante e veloz de 

conteúdo político, bem como para cultivar conversações, interações e diálogos virtuais.  

 

 

Considerações finais 

 

Ao analisarmos as publicações de duas mulheres ambientalistas no Facebook, 

identificamos alguns traços das narrativas digitais e entendemos como as mulheres se 

expressam e desenvolvem suas ações ativistas por meio do Facebook. Em busca de maior 

visibilidade e legitimação de si e de suas causas, as ativistas se apropriam do site para 

compartilharem narrativas digitais fragmentadas, êxtimas, autobiográficas, fotográficas e 

plurisemióticas. Elas constroem por meio de seus posts narrativas ciberativistas, seja através 

de publicações que exaltam a natureza, denunciam ações ambientalmente incorretas ou 

instigam a prática ativista ambiental, incorporando realizações individuais e ações coletivas 

para a manifestação de um mesmo combate político. 

Podemos concluir que o Facebook, como espaço discursivo propício ao 

ciberativismo, oferece um lugar importante para a exposição de sujeitos e subjetividades. 

Nesse espaço biográfico, diversos tons das histórias de vida e da intimidade ganham as 

esferas públicas, instigando uma pluralidade de vozes, principalmente as marginalizadas, 

oferecendo a elas um ambiente confortável para a expressão ativista, sendo capaz de instigar 

outros cidadãos e construir uma rede de sentidos que pode modificar padrões negativos 

solidificados.   
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