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RESUMO 

Este trabalho constitui-se em analisar de que maneira a Internet está sendo utilizada 
pelos ativistas sociais que lutam pela defesa dos direitos animais, e de que forma se dá a 
construção de um espaço de mobilização e discussão do tema. Para isto, buscou-se fazer 
um estudo sobre a Agência de Notícias de Direitos Animais (ANDA) com a finalidade 
de descobrir quais estratégias comunicativas de utilização da Internet são empregadas 
neste tipo de manifestação e como a apropriação das novas tecnologias de informação e 
comunicação proporcionam a formação de novos movimentos sociais e novas formas de 
ativismo. Para isso, este trabalho aborda conceitos sobre o ativismo social na rede, 
movimentos sociais contemporâneos, o surgimento de novos atores sociais e de novas 
demandas da sociedade relacionadas com as manifestações de caráter comunicacional a 
favor da vida e proteção animal no ambiente online. A escolha do tema se deu pela sua 
atualidade e importância na esfera da sociedade civil diante tamanha força com que os 
novos movimentos sociais conquistam espaço de debate. É preciso reconhecer os 
espaços virtuais utilizados pelos defensores pró-animais como uma fonte de informação 
alternativa, que mobiliza e organiza ações virtuais e não-virtuais. 
 
Palavras-chave: Ativismo social na internet; direitos animais; movimentos sociais 
contemporâneos; estratégias comunicativas. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This work consists in to analyze the way that the Internet is being used by social 
activists fighting for animal rights, and how the construction that was given as a space 
to mobilize a topic for discussion. For this, was made a study of the News Agency of 
Animal Rights (ANDA) with the aim of discovering which communicative strategies of 
Internet’s uses evolves in this type of manifestation and how the appropriation of new 
technologies of information and communication offer for the formation of new social 
movements and new forms of activism. Whit this objective, the work discusses the 
concepts of social activism in the network, contemporary social movements, the 
becoming of new social actors and new social demands related to the communicative 
character expressions of pro-life and animal protection in the online environment. The 
choice of this topic was given by its topicality and importance in the sphere of civil 
society faced with such force that the new social movements conquer space of debate. 
We must recognize that the virtual spaces used by advocates pro-animal as a source of 
alternative information, which mobilizes and organizes virtual shares and non-virtual 
shares. 
 
Keywords: social activism on the Internet; animal rights; contemporary social 
movements; communicative strategies. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 O ciberespaço vem possibilitando alternativas para o acesso à informação que 

não pelos meios de comunicação tradicionais. Nas últimas décadas, o campo da 

comunicação passou por diversas mudanças de cunho não só social e cultural como 

também tecnológico. Muito se tem falado a respeito das transformações ocorridas 

dentro de nossa sociedade a partir do advento das tecnologias computacionais e dos 

meios eletrônicos. O surgimento de novas mídias possibilitou a ampliação da circulação 

de informações. Estas transformações midiáticas, tanto de conteúdo, quanto de suporte, 

são fruto de uma nova sociedade, na qual, por exemplo, é possível visualizar as novas 

relações sociais oriundas da contemporaneidade, por meio de mobilizações e 

reivindicações no ambiente virtual: o Ciberativismo. 

 Diante da possibilidade de expressão que a Internet concede a vozes, até então, 

desconhecidas e da viabilidade de argumentação, contestação e discussão de questões de 

interesse público, esta nova atmosfera tecnológica tem se configurado como uma forma 

de resistência, que permite aos sujeitos criarem novos tipos de comunicação.  A 

Internet, ao funcionar como um espaço público propício para as discussões de interesse 

coletivo e de cunho político, social, cultural e ideológico, possibilita a descentralização 

da informação e do poder dos grandes veículos de comunicação tradicionais. E ajuda na 

compensação de informações e na expressão de vozes de minorias, como é o caso dos 

ativistas pelos direitos animais, que viram na web 2.0 a chance de ampliar o espaço de 

discussão e diálogo entre os aderentes à causa e atrair novos seguidores. 

 O ativismo em prol dos direitos animais se apropriou das novas tecnologias, em 

especial a Internet, principal ferramenta que fomenta os diálogos e conteúdos dos 

indivíduos envolvidos nesta nova forma de organização. Ela vem sendo usada como um 

canal complementar e, de certo modo, compensatório na divulgação da cobertura de 

certos acontecimentos ligados à esfera da vida animal. Sites e canais especializados e 

voltados exclusivamente ao tema em questão, aos poucos fincam suas bases no 

ciberespaço.  

 Na tentativa de elucidar o papel da Internet no processo de conscientização 

acerca dos direitos animais, este trabalho aborda questões sobre o ativismo social na 

rede e a relação da mídia on-line com as manifestações e movimentos de caráter 

comunicacional a favor da vida e proteção animal.  
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 As mudanças que ocorreram (e ainda ocorrem) nas relações sociais após o 

advento das tecnologias na sociedade marcaram para sempre o modo como os cidadãos 

se comportam e se manifestam. A Internet, vista como uma ferramenta que facilita a 

comunicação e ponto de fuga aos meios tradicionais, se tornou palco de novos modelos 

de mobilizações, manifestos e reivindicações comunitárias a favor de uma causa. A 

congregação de interesses e necessidades por estas comunidades on-line tornou-se 

comum dentro da esfera virtual, caracterizando a Internet como braço político, civil e 

cidadão do “mundo real.” 

 O ciberativismo caracterizado como forma de manifestação através dos meios 

eletrônicos, como a Internet, compete uma série de movimentos sociais motivados a 

atingir determinados objetivos em prol da sociedade. Mas não só do virtual vive o 

ativismo digital. As ações, que normalmente originam-se na rede, fazem parte também 

da esfera do real, e na maioria das vezes, se dão um em complemento ao outro. Diante 

deste cenário impactado pelas novas demandas da sociedade, emergem os ativistas em 

defesa dos direitos animais, que utilizam a Internet como extensão da mobilização off-

line (passeatas, panfletagem, manifestos, atos públicos, assembléias, seminários, 

congressos etc.).  

 A escolha do tema se deu pela sua atualidade e importância na esfera da 

sociedade civil, visto que todos nós somos responsáveis pelo equilíbrio da natureza e do 

meio ambiente. É preciso reconhecer os espaços virtuais utilizados pelos defensores 

pró-animais como uma fonte de informação alternativa, que mobiliza e organiza ações 

virtuais e não-virtuais. A quebra do poder de monopólio da informação e principalmente 

do poder de criar arenas de debate e discussão (antes na mão do Estado e de 

corporações), caracteriza esta prática social que, na maioria das vezes, surge na Internet, 

se suporta nela e também se expande fora dela, nas ruas e espaços públicos.  

 Justifica-se, por outro lado, a motivação em fazer um estudo da utilização de 

plataformas on-line na ampliação da luta pelos direitos animais pela falta de referencial 

bibliográfico sobre o assunto na área da comunicação. No levantamento realizado 

durante o processo de produção deste trabalho, encontrou-se um vasto material sobre 

ciberativismo e movimentos sociais na Internet, porém, quase nada que relacione este 

tipo de manifestação com o movimento de defesa da causa animal.  

 Por último, e não menos importante, outro fator motivacional teve forte 

influência na escolha do tema em questão: o fato da pesquisadora estar em transição ao 
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veganismo (considerado por muitos ativistas a única maneira de combater a escravidão 

dos animais não-humanos) e ser militante a favor da causa.  

Ações motivadas na rede fazem parte da luta por causas globais já manifestadas 

antes mesmo da invenção da World Wide Web (www). Por isso a utilização da 

justificativa de que a esfera virtual é parte e complemento do real, tornando-se 

imprescindível à ampliação da visibilidade na luta pelos direitos animais. Frente a estas 

perspectivas, surge o seguinte questionamento: de que maneira os ativistas sociais 

utilizam a Internet para ampliar o espaço de discussão acerca do processo de 

conscientização dos direitos animais?  

Para entender tal inferência a pesquisa procurou, primeiramente, traçar um breve 

panorama do movimento de defesa dos direitos animais no Brasil e no mundo, com a 

finalidade de contextualizar o corpus da pesquisa. Após, com base no referencial 

teórico, buscou-se abordar as transformações que nossa sociedade presencia e as 

mudanças nas relações sociais impulsionadas pela incorporação de ferramentas e 

recursos tecnológicos, caracterizando a Sociedade em Rede.  

Nos capítulos seguintes foram estudadas as características das estratégias 

comunicativas dos movimentos sociais em rede e como a mobilização social se sustenta 

com os usos de abordagens comunicacionais. Os conceitos de ativismo social e os 

movimentos sociais contemporâneos também foram privilegiados neste estudo, assim 

como a reflexão teórica a respeito do surgimento de novos atores sociais e das novas 

demandas da sociedade midiatizada e globalizada. 

 Ainda como embasamento, esta monografia buscou descrever o movimento 

ciberativista; o ativismo social que surge na arena online de debate, a Internet. A 

construção metodológica da pesquisa assume uma abordagem qualitativa; percebe-se 

que o percurso metodológico que mais se enquadra é um estudo de campo, com 

observações dos sites somadas a entrevistas em profundidade. Para isso, o presente 

trabalho baseia-se em autores que fazem uso de uma aproximação do olhar etnográfico 

no contexto virtual da Internet. Após estas discussões, a parte empírica consistiu em uma 

observação inicial de sites de defesa dos direitos e obtêm-se a escolha. No último capítulo 

apresentamos os dados coletados, as interpretações a partir dos estudos realizados e as 

análises dos dados, com base em observações. 
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2. BREVE PANORAMA SOBRE O MOVIMENTO DE DEFESA DOS 

DIREITOS ANIMAIS 

 

Falar a respeito dos direitos animais, apesar do número crescente de pessoas 

envolvidas na causa e com informações técnicas especializadas cada vez mais precisas, 

continua sendo uma situação delicada pela quantidade de tabus, informações 

equivocadas e mitos envolvidos. Defender a bandeira do ativismo em prol da causa 

animal se torna complicado devido ao fato de que, além da sociedade ainda não ter 

esclarecimentos suficientes sobre o tema, a exploração animal está intrinsecamente 

ligada aos interesses de grandes grupos econômicos, multinacionais, indústrias e 

corporações influentes e poderosas. O debate sobre os movimentos de luta pelos direitos 

animais é antigo e o panorama atual pode ser desenhado a partir de seu passado, onde os 

primeiros filósofos da história antiga (como Aristóteles, Pitágoras, René Descartes, 

Voltaire e Jean-Jacques Rousseau) já apontavam em seus estudos o respeito animal 

como elemento fundamental para uma convivência harmoniosa entre humanos e não-

humanos.  

 A defesa dos direitos animais constitui-se num movimento social que busca a 

libertação animal, lutando contra qualquer uso de animais não-humanos por parte dos 

seres humanos que os considerem meios para determinados fins. O movimento 

compartilha a ideia de que o uso “humanitário” de animais pela sociedade não deve ser 

aceitável, do ponto de vista moral, já que não garante nem respeita os interesses não-

humanos em relação aos interesses humanos. Sua reivindicação parte da premissa de 

que os animais não devem ser considerados propriedades dos humanos, não sendo nem 

moralmente, nem legalmente justificáveis. Estes direitos estariam fundamentados na 

linha de preservação da vida, onde humanos e animais partilham de interesses básicos 

comuns que devem ser levados em conta, como a liberdade e a integridade física.  

 O movimento é uma luta ética e política pelo reconhecimento que, apesar de 

existente há tempos na esfera civil, somente no início da década de 70 é que teve forças 

para escrever seu trajeto. O movimento moderno de defesa dos direitos animais pode ser 

considerado um dos poucos encabeçados e mantidos por filósofos. Richard D. Ryder foi 

um dos primeiros mentores contemporâneos a questionar o status inferior dos animais 

em relação aos humanos. Ao despertar a atenção do público, em 1970, posicionando-se 

contra os testes em animais, se tornou um dos precursores no movimento de libertação 
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animal. O termo especismo, muito utilizado entre os ativistas atuais, foi cunhado por ele 

para descrever a discriminação existente entre homens e outras espécies, entre elas a 

animal. O especista, de acordo com Ryder, é aquele que acredita que a vida humana tem 

mais importância do que a de qualquer outro ser.   

Em 1975 o filósofo Peter Singer lançou o livro Libertação Animal1, onde 

argumenta contra o especismo. Seu livro buscou mostrar a real dimensão do sofrimento 

animal ao tratar da experimentação animal – vivissecação – e do uso dos animais para 

consumo alimentar, afastando o movimento do conceito de bem-estarismo (não se trata 

mais de aceitar níveis de sofrimento, mas sim de aboli-lo de uma vez). É considerado 

por muitos o “pai” do movimento pelos direitos animais, tamanho impacto gerado por 

seus posicionamentos, porém, a questão já era discutida muito antes do lançamento de 

seu livro. Seu posicionamento, no entanto, não concede direitos morais, nem legais aos 

animais, pois se baseia no utilitarismo2. 

A Declaração Universal dos Direitos Animais3 foi proclamada no dia 27 de 

janeiro do ano de 1978, em Bruxelas, numa assembleia da UNESCO. Na época foi 

considerado um verdadeiro marco na luta pela proteção e pelos direitos animais. 

Entretanto, hoje em dia apresenta pontos questionáveis, como, por exemplo, o artigo 7º, 

que admite a possibilidade de violação do direito à integridade física para fins humanos, 

desde que os “animais destinados ao abate devem sê-lo sem sofrer ansiedade nem dor”. 

Desta forma, alguns defensores e ativistas pela libertação animal desconsideram esta 

Declaração do ponto de vista jurídico, mobilizando-se a favor da formulação de leis 

severas e diretas a quem descumpri-las.  

Em 1983 o filósofo norte-americano Tom Regan lançou o livro The Case for 

Animal Rights e mais tarde lançaria outros títulos de sucesso - Animal sacrifices: 

religious perspectives on the use of animals in science (1986), Animal rights and human 

obligations (1989), organizado conjuntamente com Peter Singer. Seus livros possuem 

uma abordagem focada na concessão de direitos aos não-humanos, sustentando a tese de 

que os animais possuem desejos, crenças, memórias, percepções, autoconsciência, 

                                                 
1 O livro está disponível para leitura e download grátis na Biblioteca Online do site Vista-se: 
<http://www.vista-se.com.br/biblioteca/> 
2 Doutrina que segue o princípio do bem-estar máximo, segundo a qual uma ação é moralmente correta se 
tende a promover a felicidade para um grande número de pessoas e condenável se tende a produzir a 
infelicidade a um maior número de pessoas; corrente filosófica que afirma a utilidade como valor 
máximo. 
3 Disponível para download em <http://www.ufgd.edu.br/propp/ceua/downloads/declaracao-universal-
dos-direitos-dos-animais-unesco> 
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intenção e sentidos, assim como os humanos. Regan atribui aos animais o status de 

“sujeitos morais” que, assim sendo, possuem o direito básico de não serem 

prejudicados. Desta forma, suas obras não só influenciaram enormemente a discussão 

do ponto de vista filosófico, como também fomentam até hoje o debate nos campos 

jurídico e popular, sendo muito utilizadas nos princípios e argumentos sustentados pelos 

defensores contemporâneos dos direitos animais.  

Nas décadas de 80 e 90 outros profissionais da área acadêmica, teológica, 

jurídica, física, psicológica e veterinária, se juntaram ao movimento, tornando-o mais 

forte e ativo, inclusive com ações diretas de resgate e libertação de animais de 

laboratórios, fazendas e indústrias. Um destes exemplos é o advogado Gary L. 

Francione, que defende a corrente pela aprovação de leis abolicionistas e se posiciona 

contra qualquer modalidade que regulamente a exploração animal; rejeita todo tipo de 

violência e promove o ativismo através do veganismo. Em 1995, lançou o livro 

Animals, Property, and the Law (e mais outros 2 títulos de expressão em 1996 e 2000, 

respectivamente). Seu posicionamento baseia-se na crença de que o movimento de 

defesa dos direitos animais deve colocar em prática a educação para o veganismo 

através do princípio da não-violência, abolindo todo e qualquer tipo de forma de 

propriedade.  

No Brasil, o Decreto-Lei nº 246454, de 10 de julho de 1934, já estabelecia 

medidas de proteção aos animais, aplicável em todo o território nacional até hoje. Em 

1998, atuando de maneira complementar ao decreto, foi aprovada a Lei de Crimes 

Ambientais5, em que os maus-tratos de animais passam a ser crimes previstos pelo Art. 

32 da Lei Federal nº. 9.605/98: 

 
É considerado crime praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou 

mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
§1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou 

cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando 
existirem recursos alternativos. 

§2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do 
animal. (BRASIL, 1998, art. 32) 

 

 

                                                 
4 Disponível em <http://funed.mg.gov.br/wp-content/uploads/2010/05/Decreto-lei-24645-34-maus-tratos-
animais.pdf>. 
5 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm>. 
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Em 2008 foi sancionada no Senado Brasileiro a Lei Arouca6 nº 11.794, que 

regulamenta o inciso VII do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelecendo 

procedimentos para o uso científico de animais. O órgão responsável por fiscalizar o uso 

das normas estabelecidas e licenciar as instituições é o Ministério de Ciência e 

Tecnologia, com o auxílio do Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal (CONCEA) e da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA). De acordo 

com os cientistas, a utilização “humanitária” de cobaias acabaria com a discussão a 

respeito da crueldade envolvida nas pesquisas. Porém, ao contrário do que muitos 

pesquisadores afirmam, a lei é considerada um retrocesso ao movimento de defesa dos 

animais, uma vez que o animal utilizado nestes tipos de experimentos estaria a serviço 

do ser humano, com uma única finalidade.  

2.1 Correntes de proteção animal  

a) Veganismo  
 
 É uma filosofia de vida que elimina todo e qualquer uso de produtos de origem 

animal. É considerado pelos aderentes a parte prática da luta pelos direitos animais, na 

qual o vegano ou vegana deixa de utilizar os animais tanto para a alimentação (exclui 

todos os tipos de carnes, ovos e derivados do leite), como para outros fins. O veganismo 
                                                 
6 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11794.htm>. 

Figura 1 - Infográfico Revista VEJA (primeira parte) “A história dos direitos dos animais: De cobaias 
insignificantes ao mesmo status dos seres humanos, o que mudou na maneira como tratamos os animais 

ao longo dos séculos.” (por Tiago Maricate, publicado em 19/10/2010) 
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é visto como a verdadeira ferramenta de mudança e libertação da exploração animal 

pelos seres humanos e não apenas um meio de reduzir o sofrimento dos animais. É 

considerada a mais importante forma de ação individual em que as mudanças podem ser 

significativas. Este estilo de vida se baseia unicamente no respeito aos animais, 

tornando-se uma prática de preservação da integridade do animal, fundamentada no 

exercício da não-violência. Para o vegano, animais não servem para serem explorados 

nem tampouco tratados como propriedade humana (como pensam os especistas), por 

isso é comum ações que boicotem indústrias e empresas que testam produtos em 

animais e que também utilizem componentes para produção de medicamentos. 

b) Abolicionismo animal  
 
 É uma corrente que rejeita todas as formas de uso de animais não-humanos pelos 

animais humanos. É uma abordagem que luta pela abolição da exploração animal e 

condena a regulamentação desta exploração. Considera o veganismo a base da 

militância abolicionista, uma vez que se posiciona contra a violência animal e promove 

um ativismo na forma de reeducação alimentar e moral. O abolicionismo animal 

defende uma postura ética de respeito aos animais que luta pelo fim da escravidão 

animal, seja para diversão, para pesquisas científicas (testes em cobaias), para a 

vestimenta (pele e couro), para a beleza (cosméticos), para a saúde (medicamentos que 

possuem componentes de origem animal nas fórmulas) ou para alimentação. Para os 

abolicionistas os animais possuem direitos morais (direito à vida, direito à liberdade, à 

integridade física e moral), considerados direitos animais, que só serão respeitados 

quando a condição de objeto a que estão submetidos na sociedade for abolida e seus 

direitos legais assegurados. Desta forma, os abolicionistas condenam qualquer tipo de 

ação que visa regulamentar ou “melhorar” as condições de uso de animais para 

consumo humano (corrente bem-estarista), ao invés de promover sua liberdade, fazendo 

com que medidas legais ainda sejam necessárias para que se dê a abolição animal de 

maneira efetiva.  

c) Bem-estarismo 
 
 Corrente que defende o uso de animais não-humanos por seres humanos através 

da regulamentação, como forma de minimizar o sofrimento animal. Surgiu no século 

XIX sob a influência do utilitarismo, com a intenção de evitar a crueldade e tortura 
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animal, na tentativa de protegê-los da dor causada pelo seu uso em atividades humanas. 

O sofrimento físico (e não a liberdade) é o foco de suas ações, as quais se dão de acordo 

com limites e punições pré-estabelecidas por órgãos públicos e empresas. É criticado 

pelo abolicionismo pelo fato de ser considerado incoerente, já que as leis baseadas nesta 

proposta nega a liberdade e viola a integridade física do animal, uma vez que possibilita 

o crescimento do uso dos mesmos pelas indústrias e empresas, com o argumento de 

estarem dentro da lei.  

 

d) Grupos de colaboração 
 
 O número de instituições, profissionais e movimentos que defendem os animais 

cresce em todo o mundo. São ONGs, associações, voluntários em abrigos, protetores 

independentes e adotantes que juntos ou sozinhos tomam providências e organizam 

ações em prol dos direitos animais. A troca de informações entre eles permite a 

ampliação da rede de cooperação. Atualmente, utilizam espaços na Internet para 

organizar suas ações, fortalecendo e consolidando a discussão em torno da defesa 

animal. 

 
 

Figura 2 - infográfico Revista VEJA (segunda e última parte) “A história dos direitos dos animais: De 
cobaias insignificantes ao mesmo status dos seres humanos, o que mudou na maneira como tratamos os 

animais ao longo dos séculos.” (por Tiago Maricate, publicado em 19/10/2010) 
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e) Disseminadores  
 
 Categoria composta basicamente pelos profissionais e meios de comunicação 

alternativos (portais, blogs e sites) que acreditam que a força da mídia no 

compartilhamento de conhecimento e informação pode influenciar de maneira positiva a 

visão da sociedade em relação às questões dos direitos animais. 
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3. COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE EM REDE 

 
A inserção de novas tecnologias no dia-a-dia da sociedade vem transformando cada 

vez mais as relações sociais. A Internet possibilita uma nova forma de expressão social 

e a formação de novos grupos. O ciberespaço se apresenta como o lugar onde ocorrem 

trocas de informações, onde novos tipos de comunicação se estabelecem junto à 

formação/modificação das relações sociais através das redes digitais interligadas a 

computadores. Mesmo que ainda existam dúvidas sobre a obscuridade das relações em 

rede, é inquestionável a real reconstrução nos padrões de interação social apoiados nos 

novos recursos tecnológicos, firmando-se o que se pode chamar de sociedade de rede.  

 Manuel Castells (1999) foi quem popularizou o uso do conceito para caracterizar 

o período histórico em que vivemos, no qual se emerge uma nova estrutura social 

associada ao surgimento do desenvolvimento do processo de informação.  

 

A era da informação é nossa era. É um período histórico caracterizado por 
uma revolução tecnológica centrada nas tecnologias digitais de informação e 
comunicação, concomitante, mas não causadora, com a emergência de uma 
estrutura social em rede, em todos os âmbitos da atividade humana, e com a 
interdependência global desta atividade (CASTELLS, 2006, p. 225). 

   

A “revolução tecnológica” que possibilita a interconexão entre sujeitos resulta 

um novo ordenamento social, cultural e político, permitindo a formação de 

comunidades virtuais, que possuem interesses em comum. Essas novas tecnologias da 

informação compõem a rede global de comunicação que une indivíduos de todo o 

mundo. Porém, o autor alerta para o dilema do determinismo tecnológico, pois, segundo 

ele, a tecnologia é fruto da sociedade e, como tal, não pode ser entendida sem suas 

transformações tecnológicas. “Por isso a tecnologia não determina a história, mas sim a 

história, a tecnologia” (CASTELLS, 2006, p. 230). 

Outros autores, como Pedro Gilberto Gomes, apontam a mudança para um novo 

ambiente midiático que afeta profundamente a sociedade contemporânea. De acordo 

com ele, “mais do que uma interação pela técnica, está surgindo um novo modo de ser 

no mundo, representado pela midiatização da sociedade. A midiatização é a re-

configuração de um ambiente comunicacional” (GOMES, 2011, p. 1). 

 Desta forma, podemos concluir que a sociedade só percebe o que está ao seu 

redor, seus discursos e os atores sociais envolvidos ao se perceber a partir do fenômeno 
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da mídia. A midiatização de que se fala seria a chave para a compreensão dos fatos e da 

realidade, e a Internet serve como um contraponto às visões externas construídas pelos 

meios de comunicação de massa tradicionais. 

 

A Internet oferece as condições para que um processo reflexivo de recepção 
das mensagens aconteça, diferentemente dos mídia tradicionais. [...] os 
movimentos encontram na Internet um meio capaz de fornecer as condições 
necessárias para a criação de canais informativos e comunicativos 
alternativos aos grandes meios de comunicação de massa. Estes espaços 
eletrônicos são fundamentais para que atores da sociedade civil possam 
interagir  através  da  troca de informações e percepções sobre  determinadas 
questões. (PEREIRA, 2011, p. 6) 

 

As redes também possibilitam a criação de “famílias de escolha”, onde são 

incorporadas à vida cotidiana, pessoas conhecidas em ambiente on-line ou que tiveram 

um enriquecimento por este meio. O objetivo da comunidade virtual é criar valor a 

partir das trocas entre membros, partilhando dicas, conselhos ou debatendo um assunto, 

por exemplo. Todas estas evoluções tecnológicas transformam a relação do indivíduo 

com a própria sociedade, principalmente através das novas formas possíveis de 

interação social. Portanto, a nova lógica de sociabilidade, move-se, através destas 

comunidades, em que as pessoas se organizam, por intermédio das novas possibilidades 

tecnológicas (celulares, tablets, correio eletrônico, redes sociais online etc.), em torno 

dos seus valores, afinidades, projetos e interesses específicos. “As novas tecnologias da 

informação estão integrando o mundo em redes globais de instrumentalidade. A 

comunicação mediada por computadores gera uma gama enorme de comunidades 

virtuais” (CASTELLS, 1999, p. 57).  

 Assim, em plena era da informação, caracterizada pela mudança no modo de se 

comunicar, impactada pelas apropriações de novas tecnologias, a sociabilidade se 

reconfigura a partir das demandas do indivíduo globalizado. “Nesse contexto [...] 

manifesta-se uma tendência nas pessoas de se reunirem em grupos sociais visando 

compartilhar interesses em comum” (CORRÊA, 2004, p.2). Diante disso, a Internet 

surge não como uma simples tecnologia, mas sim como o coração de uma nova 

sociedade, com o rompimento de barreiras sociais, geográficas e espaciais.  

  
As pessoas se apropriam da Internet e das suas potencialidades e, assim, 
amplificam a capacidade de se comunicar e de criar. Os comportamentos são 
amplificados pelos meios tecnológicos, fazendo com que indivíduos 
localizados em diferentes partes do globo e munidos de equipamentos 
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adequados possam conectar idéias, crenças, valores, e emoções (CORRÊA, 
2004, p. 5-6). 

 
A comunicação em rede gera culturas e identidades coletivas. As redes sociais 

são vistas por Castells como extensão, ou melhor, expansão da rede de contato. Se de 

um lado temos a manutenção de laços fracos, não se deve ignorar o papel da Internet na 

sustentação de laços fortes à distância. Pois é com esta rede, que muitas pessoas 

afastadas fisicamente, conseguem se comunicar instantaneamente com seus familiares e 

amigos espalhados por qualquer lugar do mundo. A interação social online desempenha 

um papel crescente na organização social como um todo. 

3.1 Usos e estratégias comunicativas dos movimentos sociais na rede 
 

As relações sociais da sociedade moderna e contemporânea, onde os sujeitos 

envolvidos na mobilização social buscam transformar certa realidade através das ações 

e atividades de caráter ativista, exigem novas formas de convocação e mobilização. 

Estas novas demandas, consequências das transformações sociais e políticas nas quais a 

sociedade moderna se molda, além de reconfigurarem o cenário ativista, fazem com que 

o próprio movimento passe a requerer novas estratégias de interlocução entre atores 

sociais e sociedade civil.  

 A comunicação e a informação veiculada pelos movimentos sociais interferem 

diretamente nas relações sociais. A nova configuração em rede dos projetos 

mobilizadores já pressupõe “um intenso intercâmbio de informações, que possibilita 

uma produção contínua e conjunta de conhecimentos acerca da causa a que se referem e 

a causas correlatas” (HENRIQUES, 2005a, p. 9). Partindo deste ponto de vista, 

podemos identificar que as lutas sociais adquirem, também, a característica de luta pela 

visibilidade ao utilizarem ferramentas comunicacionais como estratégias para a 

legitimação institucional e tornar pública as causas, ações e posicionamento. 

 A mobilização social, segundo Henriques (2005a) é sustentada por uma 

“contínua formulação estratégica de ações de comunicação”, em que, através da 

visibilidade, firma vínculos de confiança e cooperação entre os interlocutores. Para isso, 

a produção de conteúdo informacional de qualidade é fundamental para que o debate 

público seja fomentado e laços de identificação e pertencimento entre os sujeitos 

envolvidos sejam reforçados.  
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[...] um projeto mobilizador necessita produzir grande volume de informação 
qualificada, de modo a fazer com que os conhecimentos produzidos e 
acumulados possam circular convenientemente entre os diversos atores e de 
modo a instruir a ação. Consideramos informação qualificada aquela que 
informa e orienta de modo prático, que permite aos sujeitos saber o que fazer 
e como se posicionar dentro de movimento/projeto. (HENRIQUES, 2005a, p. 
10,) 

  

 Diante dos desafios de mobilização da sociedade em rede, é visível a 

necessidade de que a comunicação seja tratada de uma maneira tática e estratégica, com 

o objetivo maior de que as lutas sociais passem a ter grande abrangência e possam ser 

melhor compreendidas, sem a mediação dos tradicionais meios de comunicação em 

massa, além de promover a coletividade da atuação em conjunto e construir, no 

exercício da função comunicacional, uma identidade do movimento. O papel da 

comunicação no movimento social é fortalecer o vínculo entre os atores envolvidos, 

possibilitando que os indivíduos passem de beneficiados (receptores de informação) 

para agentes ativos de mobilização através da participação e colaboração.  

  

A comunicação também se torna fundamental quando dá o sentido de 
coletivização ao grupo. Este sentimento caracteriza a forma de pertencimento 
das pessoas que atuam em seu campo. As informações sobre os resultados 
das ações de todo o grupo reafirmam a importância das ações pessoais e 
tornam os indivíduos agentes na busca dos objetivos. Além disso, [...] a 
comunicação tem outra significativa colaboração dentro do processo de 
mobilização social, isto é, ampliar as bases do processo, tendo em vista que a 
comunicação mobiliza mais pessoas e, em decorrência, o movimento vai 
ganhando pluralidade de identidades, bem como de ideias, de forma a 
enriquecer o processo. (PINTO, 2012, p. 48.) 

 
Os movimentos sociais precisam estar presentes nos meios de comunicação 

(próprios ou de massa) para que os seus objetivos e as suas reivindicações sejam 

reconhecidos e possam ser debatidos no espaço público. A visibilidade passa, assim, a 

ter papel fundamental na mobilização social para que os movimentos possam ganhar a 

notoriedade desejada. Rafaela Caetano Pinto (2012) afirma que para que os movimentos 

sociais atinjam os seus objetivos devem difundir informações com a finalidade de 

estarem sempre presentes na mídia, considerada instância mediadora da sociedade e do 

debate público. “Desse modo, eles desenvolvem estratégias que os destaquem na cena 

midiática para que influenciem a opinião pública e, consequentemente, a agenda 

política.” (PINTO, 2012, p. 49) 
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 Com base na premissa da co-responsabilidade – quando os participantes agem 

em conjunto e se sentem responsáveis pelo sucesso do projeto – a participação continua 

sendo o elemento-chave essencial para que a mobilização obtenha bons frutos. Os 

atuantes deste processo se sentem pertencentes e, desta forma, ajudam a alcançar os 

objetivos estabelecidos. Hoje, com a Internet, uma nova forma de ação surge, fazendo 

com que as estratégias comunicativas sejam cada vez mais voltadas a um público 

específico, com o uso de diversas ferramentas tecnológicas e digitais com a finalidade 

de gerar e manter os vínculos entre movimentos e públicos. A rede está a serviço dos 

movimentos sociais contemporâneos, uma vez que propõe a coletivização da ação, 

tornando-a mais democrática.  

 Para Henriques (2005b, p. 22-24), o uso da comunicação pelos movimentos 

sociais deve vir também acompanhado do cumprimento de outras funções além da 

simples estratégia, tais como difundir informações (difusão do tema mobilizador para 

que as pessoas tenham conhecimento da causa); promover a coletivização (cria-se um 

compromisso com os resultados e um sentimento de que não se está sozinho na luta pela 

mudança); registrar a memória do movimento (criação de banco de dados para 

visualizar a trajetória do movimento e manter informações como fonte de referências) e, 

fornecer elementos de identificação com a causa e com o projeto mobilizador 

(comunicação articula valores no processo de construção da identidade coletiva, 

possibilitando o sentimento de reconhecimento).  

 As ações oriundas dos movimentos sociais contemporâneos buscam, em sua 

maioria, contornar os problemas relacionados ao reconhecimento e visibilidade da causa 

por meio do planejamento midiático estratégico. A mídia não só compartilha discursos e 

informações, como também gera vínculos relacionais entre os cidadãos e a mobilização. 

Neste sentido, podemos pensar a comunicação como ator social, que faz circular estas 

informações e atua na interlocução dos sujeitos participantes, aumentando a capacidade 

mobilizatória. Esse tipo de abordagem permite que o movimento permaneça ativo e que 

os sujeitos envolvidos permaneçam interessados, além de sustentar o debate na esfera 

pública. Entretanto, salienta-se que é necessário um esforço contínuo para tornar as 

questões principais efetivas de fato.  

 O desafio do uso da comunicação pelos movimentos sociais está no fato de 

tentar evidenciar, por meio da reflexão sobre as funções e características dos meios e 

abordagens utilizados, um diferencial, para que o processo de mobilização não finde ali 



 22 
 

mesmo. “O objetivo é mostrar que a comunicação, planejada a partir de um horizonte 

ético, passa a ser um dos principais instrumentos para auxiliar o movimento em seu 

processo de transformação da realidade” (HENRIQUES, 2005b, p. 20). Para que as 

ações não se tornem desarticuladas e com pouca representatividade é que a 

comunicação surge como potencializadora dos movimentos, alavancando reações e 

dinamizando os vínculos estabelecidos. A comunicação tornou-se imprescindível aos 

movimentos sociais e passou a ser fator primário na coordenação de ações e de 

mobilização. O processo comunicativo existente nos movimentos é reflexo das novas 

demandas da globalização, fomentado pelos usos das novas tecnologias de comunicação 

e informação e pela intensificação da necessidade de se manter em contato permanente.  

 Desta forma, a Internet se tornou uma grande aliada na formação de movimentos 

e na luta pela visibilidade e reconhecimento, impulsionando o poder de divulgação e 

cooperação de pessoas na busca pelos mesmos valores. O consumo de informação e a 

transmissão de conteúdo por meio do ativismo online estão intrinsecamente ligados à 

expansão do uso das plataformas e ferramentas de comunicação, formando uma nova 

sociedade balizada nas novas demandas que surgem na esfera civil. 
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4. ATIVISMO SOCIAL E MOVIMENTOS SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS  

– NOVOS MODOS DE LUTAR POR VELHAS CAUSAS 

 
 Agir em coletivo. Essa é uma das premissas do ativismo social. Pensar em 

ativismo é pensar em formação de grupos, contestação e luta pela transformação de um 

determinado contexto sociopolítico. Os sujeitos envolvidos no movimento ativista 

podem agir de forma tática ou estratégica e estão vinculados por uma causa em comum. 

“A idéia do movimento social seria então, no sentido comum, associada a um conjunto 

de formas de protesto, e vinculada com um vocabulário de acontecimentos e modos de 

atuar” (NASI, 2011, p. 30).  

 O ativismo social praticado a partir da década de 90, e que persiste até hoje, é 

diferente do ativismo do século XX, em que eram comuns as disputas entre grupos 

capitalistas e comunistas na Europa ou protestos e manifestações contra as ditaduras, na 

América Latina. “As diferenças estão não apenas no contexto histórico, mas também 

nos recursos e formas disponíveis de contestação, que são fundamentais para moldar as 

ações dos grupos ativistas” (LARA, 2007, p. 6-7).  

 Diante de um novo contexto histórico, o da globalização e informatização da 

sociedade, o ativismo social toma outra forma, com motivações e valores alicerçados na 

solidariedade e no cooperativismo. As novas formas de organização dos movimentos 

sociais levam em consideração a incorporação das novas tecnologias da informação e 

comunicação no planejamento, na articulação e no agir de determinado coletivo social. 

O ativismo de hoje não se organiza de forma hierarquizada, mas sim heterogênea, na 

qual a busca de soluções alternativas é motivada pela ação em conjunto, que assume um 

protagonismo coletivo.  

 

A nova militância passa por essa nova forma de ser sujeito/ator. Portanto, a 
divisão clássica de ONGs “think tanks” (ou produtoras de conhecimento), 
ativistas (ou cidadãs) e prestadoras de serviço (ou de caridade) tende a dar 
lugar a organizações que mesclam, cada vez mais, essas três formas de 
atuação, tendo em vista seus compromissos com o pró-ativismo no campo da 
democracia (SCHERER-WARREN, 2006, p. 121). 

  

 Pode-se dizer, então, que os movimentos sociais nascem em resposta aos 

contextos histórico-sociais nos quais estão inseridos. São, portanto, os modos como os 

ativistas sociais se organizam, de maneira coletiva, para expressar suas demandas, das 

mais diversas formas: manifestações, passeatas, marchas, abaixo-assinados, denúncias, 
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atos de desobediência, campanhas etc. Scherer-Warren (1999) categoriza em três 

dimensões as possíveis maneiras de organização pelos movimentos: contestadora – 

denúncia, protesto, explicação de conflitos, oposições organizadas –; solidarística – 

cooperação, parcerias para resolução de problemas sociais, ações de solidariedade – ou 

propositiva – construção de uma utopia de transformação, com criação de projetos 

alternativos e de propostas de mudança.  

 No entanto, não se pode negar que junto aos movimentos pró-democracia, 

existem tipos de movimentos sociais de caráter negativo, fundamentados no 

extremismo, nas xenofobias nacionalistas, religiosas, no terrorismo e na segregação 

racial, por exemplo. Maria da Glória Gohn afirma que estes grupos não lutam pelas 

mudanças sociais de emancipação, mas sim para tentar impor suas crenças e suas visões 

particularistas pela força, na qual a violência é a estratégia principal (2010a, p. 14).  

 Em outra direção, há movimentos e atores sociais que buscam, positivamente e 

de maneira coletiva, a criação de espaços alternativos de atuação, em resposta aos 

problemas gerados pelos processos decorrentes da globalização. Entretanto, não é 

preciso haver necessariamente um problema-alvo ou uma contestação para que estes 

movimentos surjam. Diferente de um tempo atrás, não é necessária a existência de um 

adversário ou inimigo, mas sim agir de maneira cooperativa. 

 A todas essas formas de manifestação e mobilização no século XXI, 

denominamos movimento antiglobalização, ou de resistência global. A principal 

característica do movimento antiglobalização é levar ao debate assuntos de interesse 

público que já haviam caído no campo do desinteresse. É operar de maneira conjunta, 

através de uma rede de movimentos e organizações sociais, que possuem um sentimento 

em comum: contestam a forma como a globalização age, gerando injustiças, fome, 

pobreza e exploração.   

 O novo ativismo contemporâneo recusa as imposições do mercado global, que 

visa o lucro desenfreado. “O que o movimento antiglobalização está demonstrando é 

que as lutas sociais voltaram à cena internacional como fonte de pressão por mudanças 

que levem às transformações do modelo civilizatório em curso.” (GOHN, 2010a, p. 47) 

 Ainda no contexto do ativismo, Tin Jordan destaca seus principais aspectos, na 

tentativa de distanciar o termo ao uso de armas e violência, associando-o a 

revolucionários, rebeldes, que normalmente não tinham outros propósitos senão a 

desordem e caos. Em suas palavras:  
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A transgressão é essencial ao ativismo porque toda ação coletiva não tem um 
aspecto político se não houver alguma transformação entre as demandas. (...) 
Ativismo é essencialmente algo feito em conjunto por muitas pessoas, mas 
devemos ser cuidadosos com o sentido de grupo ou coletividade empregado 
aqui. O que é essencial ao ativismo não é simplesmente haver mais do que 
uma pessoa, como em um cinema, mas um sentido de solidariedade em busca 
da transgressão. Deve haver um sentido de identidade compartilhada, que 
pode ser entendido nesta etapa como pessoas reconhecendo, umas nas outras 
a raiva, o medo, a esperança ou outras emoções que sintam quanto a uma 
transgressão (JORDAN apud ASSIS, 2006, p.13). 

 

 Os movimentos sociais contemporâneos no Brasil, tais como são conhecidos, 

sofreram forte influência dos movimentos da década de 70 e 80, os quais eram 

articulados principalmente em oposição ao regime militar. No início dos anos 90 o 

cenário sociopolítico brasileiro transformou-se, dando origem a outras formas de 

organização popular. Os movimentos sociais contemporâneos, de acordo com Maria da 

Glória Gohn, “atuam por meio de redes sociais, locais, regionais, nacionais e 

internacionais, e utilizam-se muito dos novos meios de comunicação e informação, 

como a internet” (2010a, p.13).  

 Os novos tipos de movimentos sociais combinam as formas já 

institucionalizadas de interlocução com as novas ferramentas de comunicação. A 

apropriação estratégica das tecnologias da informação proporcionou e impulsionou a 

formação de novos movimentos sociais e novas formas de ativismo. O novo 

associativismo que emerge dos anos 90 envolve a participação cidadã, com a formação 

de atividades que promovem a experimentação social e cultural. Entre as características 

dos novos ativistas, destaca-se o engajamento, o envolvimento em causas humanitárias, 

sociais e ecológicas, entretanto, não se interessam por partidos políticos e normalmente 

rejeitam líderes, pois atuam de forma descentralizada. Para se organizar, usam a Internet 

para se comunicar com grupos de interesse comum. De acordo com Machado (2007), 

atualmente, as demandas dos novos movimentos sociais são variadas e específicas, o 

que acabou invertendo a lógica do conflito para o da cooperação, ampliando seu 

alcance.  

 As redes de informação possibilitam a globalização dos conflitos, dos 

problemas, tornando-os universais e não mais locais. A capacidade de se comunicar 

ampla e rapidamente permite a troca de experiências entre organizações, associações e 

movimentos. “Em suma, o novo associativismo é mais propositivo, operativo e menos 
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reivindicativo – produz menos mobilizações ou grandes manifestações, é mais 

estratégico.” (GOHN, 2010a, p. 18). Os recursos tecnológicos têm sido os principais 

instrumentos utilizados nas ações dos movimentos sociais contemporâneos. São eles 

que dão uma maior visibilidade (local, nacional e internacional) e destaque às propostas 

e manifestações. Esta nova forma de organização, ao pôr em prática seus objetivos e 

metas, acaba projetando em seus participantes o sentimento de pertença social: os que 

eram, de alguma maneira, excluídos, passam, agora, a sentir-se pertencentes a algum 

tipo de ação.  

 

A palavra de ordem dos novos projetos e programas passou a ser: ser 
propositivo e não apenas reivindicativo, ser ativo e não apenas um passivo 
reivindicante. [...] Mobilizar passou a ser sinônimo de arregimentar e 
organizar a população para participar de programas e projetos sociais, a 
maioria dos quais já vinha totalmente pronto e atendia a pequenas parcelas da 
população. Em vários casos, o militante foi se transformando no ativista 
organizador das clientelas usuárias dos serviços sociais. (GOHN, 2010b, p. 
42) 

 

 Os movimentos sociais do século XXI, de modo geral, atuam em função de 

problemas sociais, econômicos, culturais, políticos, ambientais, animais e religiosos. 

Scherer-Warren (2006) afirma que é por meio da mediação possibilitada pela Internet 

que se dá o diálogo entre a sociedade civil e o Estado. De acordo com a autora, essas 

articulações só se tornaram possíveis porque existem meios técnicos que permitem sua 

viabilidade. “A Internet e os emails são práticas cotidianas das redes do novo milênio. 

Os encontros presenciais podem ser mais circunstanciais e espaçados, quando a 

comunicação cotidiana está garantida pelos meios virtuais” (2006, p. 111). 

 A autora entende que os movimentos sociais contemporâneos podem ser mais 

explicados sob a ótica das redes sociais. Na sociedade das redes, o ativismo social 

necessita cada vez mais de uma interação com outros grupos de afinidade, a fim de 

produzir os impactos desejados. A lógica da atuação em rede aproxima atores sociais 

diversificados e permite a troca de valores. De acordo com Gohn, a estrutura das redes é 

fruto da atual sociedade globalizada e “se referem a um tipo de relação social, atuam 

segundo objetivos estratégicos e produzem articulações com resultados relevantes para 

os movimentos sociais e para a sociedade civil em geral” (2010a, p.15). 

 Atualmente, o termo rede social, banalizou-se, podendo ser atribuído a ele 

diversos significados, mas vale destacar que o conceito é de vital importância nas 

análises do comportamento e das relações sociais num certo período e espaço, pois 
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permite a tradução e leitura da diversidade social, política e cultural nelas existentes 

(GOHN, 2010b). Podemos classificar as redes em diferentes tipos: de sociabilidade; 

redes virtuais; redes temáticas; redes socioculturais; redes geracionais; redes históricas; 

redes de governança (GOHN, 2010a). 

 Não há como negar que o cenário atual imprime fortes tendências de 

transformação na maneira como o novo ativismo social se configura. O voluntariado e a 

comunicação horizontal não são exclusividades dos movimentos sociais 

contemporâneos. O que muda e chama a atenção é que os elementos e características já 

existentes tomaram proporções gigantescas após o uso das novas tecnologias da 

informação e comunicação por determinados grupos e coletivos. 

 No contexto brasileiro, diversos movimentos sociais surgiram em torno de redes 

de mobilizações civis, como é o caso dos movimentos ambientalistas e em defesa dos 

animais. “Na defesa dos animais, das florestas como das águas, há vários movimentos e 

organizações no Brasil, específicos ou conectados a redes internacionais como o da 

defesa das baleias, pássaros em extinção, jacarés etc” (GOHN, 2010b, p. 87-88). 

 Scherer-Warren (1999) afirma que o cenário pró meio ambiente só se configura 

como tal devido aos avanços no campo das telecomunicações e informática, em que os 

problemas ambientais e ecológicos mais relevantes “caracterizam-se por não se 

restringirem a espaços locais ou regionais, mas por assumirem significações e 

implicações transnacionais, planetárias” (SCHERER-WARREN, 1999, p. 67). É nesse 

contexto da universalização das questões ambientais, que os movimentos sociais 

ecologistas ampliam-se, assumindo um papel de grande relevância na criação de 

políticas públicas eficazes, fortalecendo a sociedade civil.  

 

A possibilidade de comunicação rápida, barata e de grande alcance faz 
atualmente da Internet o principal instrumento de articulação e comunicação 
das organizações da sociedade civil, movimentos sociais e grupos de 
cidadãos. A rede se converteu em um espaço público fundamental para o 
fortalecimento das demandas dos atores sociais para ampliar o alcance de 
suas ações e desenvolver estratégias de luta mais eficazes. Agrupando 
dezenas e até centenas de organizações de diferentes portes e universos 
culturais, lingüísticos e identitários diversos, com base na infra-estrutura da 
rede mundial, elas conseguem agregar eficiente e eficazmente o 
descontentamento, para gerar amplas e complexas sinergias em ações 
globais. (MACHADO, 2007, p. 268-269) 

 

 A rede deixou de ser uma estratégia para se tornar uma ferramenta de atuação 

coletiva na sociedade contemporânea. As ações são organizadas virtualmente e partem 
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de diferentes territórios e de diversos atores sociais, distribuindo-se num curto espaço de 

tempo. O autor Jorge Alberto Machado (2007) aponta dez categorias dentre as 

principais características dos movimentos sociais que atuam por meio de redes. Para 

facilitar o entendimento, a apresentação de tais características está distribuída no quadro 

a seguir: 

Quadro 1 – CARACTERÍSTICAS DO ATIVISMO SOCIAL NA INTERNET7 

CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO 

1. Proliferação e ramificação dos 
coletivos sociais 

A rapidez e alcance das novas tecnologias de informação permitem uma 
proliferação das organizações civis e dos coletivos sociais, assim como 
uma integração eficiente e estratégica entre os mesmos. Com isso, 
aumentaram enormemente as formas de mobilização, participação, 
interação, acesso à informação, bem como a provisão de recursos, as 
afiliações individuais e as ramificações entre os movimentos sociais. 

2. Horizontalidade e flexibilidade 
das redes 

As organizações tendem a ser muito mais horizontais, menos 
hierarquizadas, mais flexíveis, com intervenção descentralizada e 
integrada em rede. 

3. Tendência coalizacional 
Atuam crescentemente em forma de rede coalizacionais, de alcance 
mundial, em torno de interesses comuns e com base na infra-estrutura 
de comunicação propiciada pela internet. 

4. Existência dinâmica ou 
segundo objetivos ou fatos 

Podem causar grandes impactos ou repercussão por razão de um fato e 
da mesma forma, podem rapidamente se desmanchar ou desaparecer, 
conforme a situação. 

5. Minimalismo organizacional-
material 

A sede física se tornou irrelevante. A possibilidade de operação a um 
custo muito baixo incentiva a associação individual, a emergência de 
novos movimentos sociais e as associações dos movimentos entre si. 

6. Universalismo e 
particularismo das causas 

Os ideais podem ser universalistas e particularistas. Podem ser 
orientados por um tema específico, e ainda possuir relação com um 
quadro mais amplo de lutas. 

7. Grande poder de articulação e 
eficiência 

Permitem a organização de protestos simultâneos em diferentes 
cidades e países, assim como a articulação local de vários grupos de 
manifestantes dispersos. 

8. Estratégias deslocalizadas e 
ideologias compartilhadas 

As estratégias no espaço dos fluxos são deslocalizadas, buscam ligar 
identidades, objetivos, ideologias e visões de mundo compartilhadas. 
Identidade e solidariedade passam a desempenhar papéis fundamentais 
para a formação de tais redes. 

9. Multiplicidade de 
identidades/circulação de 
militantes 

Um mesmo ativista pode estar enredado com outras causas, com 
outros atores coletivos; pode militar em vários movimentos e, 
transmitir suas reivindicações nas diferentes redes de que participa. É 
comum a participação de um mesmo indivíduo em diferentes 
movimentos sociais, por causas e valores bem diferentes entre si. 

10.  Identidade difusa dos 
sujeitos sociais 

O anonimato e a multiplicidade de identidades potencializam as formas 
de ativismo. Os interesses dos indivíduos que os ligam em redes são 
cada vez mais cruzados e diversos. Luta-se cada vez mais em torno de 
códigos culturais, valores e interesses diversos. Essa luta se dá, cada vez 
menos, a partir dos indivíduos e mais sobre a construção de sujeitos 
sociais. 

                                                 
7 Quadro elaborado pela pesquisadora de acordo com as ‘Características dos Movimentos Sociais face às novas 
Tecnologias de Informação e Comunicação’ identificadas por MACHADO, 2007, p.273-277. 
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 Tais características legitimam as mudanças nas formas de atuação e articulação 

dos movimentos sociais, que têm como matéria-prima, a informação. É possível 

perceber através do quadro teorizado que as novas tecnologias favoreceram a 

transmissão de uma nova forma de se fazer política. Estas transformações, 

principalmente no uso da informação e comunicação, modificaram as relações de tempo 

e espaço para os atores sociais envolvidos nos movimentos sociais. A arena de debates 

passa a ser uma “comunidade virtual transnacional” (SCHERER-WARREN, 1999, p. 

71). A informação agora é difundida em tempo real, apropriando-se do novo potencial 

de interação.  

 A atuação no campo simbólico forma um conjunto de novos códigos 

linguísticos, criados com a concepção de uma comunidade idealizada, de formação de 

uma cidadania planetária. É possível notar ainda que o compartilhamento de informação 

tem sido utilizado como arma pelo ator social, que busca fazer a diferença através dos 

seus atos. As relações sociais oriundas no cerne dos movimentos sociais 

contemporâneos se dão de maneira pluralista e ampliam a diversidade cultural ao 

agregar tipos diferentes de manifestações. Desta forma, a interlocução entre os novos 

atores da sociedade civil tende a se articular em rede, de acordo com o novo formato 

organizacional descentralizado e de poder não-hierarquizado, tornando a Internet 

principal espaço público de fortalecimento das demandas sociais para ampliar o alcance 

de suas ações e planejamento de estratégias.   

 

4.1 Quem são os novos atores sociais? 

 
 A atuação dos atores sociais ganha forte relevância na análise dos novos 

movimentos sociais, pois são estes indivíduos os grandes responsáveis pela mobilização 

e livre circulação da informação pela rede. Os novos atores sociais caracterizam-se, 

basicamente, por sua atuação coletiva na sociedade contemporânea; um sujeito crítico 

que luta pelo progresso e que utiliza as novas tecnologias de informação e comunicação 

para interagir com atores internos e externos à determinada causa. Estes novos atores 

ocupam papel central na sociedade ao terem modificados os seus discursos, suas 

necessidades, suas interpretações e ao levarem em conta a formação de novas 

identidades, tanto individual, como também coletiva. 
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 Os novos sujeitos são vistos como “atores coletivos”, que possuem objetivos 

comuns e valores partilhados, porém, as motivações destes atores e as diferenças 

individuais nunca serão suficientes para explicar o motivo pelo qual deixam de ser ‘eu’ 

e passam a fazer parte de um ‘nós’, como afirma o investigador social Alberto Melucci 

(2001). Esses atores coletivos ocupam o espaço público multiplicando forças por meio 

da produção de uma representação coletiva, na qual o sujeito da ação busca 

anunciar/revelar para a sociedade os problemas identificados por eles. Há, portanto, um 

inter-relacionamento entre as demandas individuais e coletivas. “A solidariedade do 

grupo não está separada da busca pessoal e das necessidades afetivas e comunicacionais 

dos membros, na sua existência quotidiana.” (MELUCCI, 2001, p. 97) 

 A identidade coletiva resultante do processo da ação coletiva asseguraria a 

continuidade do movimento com o passar do tempo, pois cria uma auto-reflexão entre 

os atores participantes. Podemos ainda considerar os movimentos sociais 

contemporâneos um sistema de ações e relações com diversos significados, em que a 

representação do coletivo é um produto de trocas, negociações, decisões e conflitos 

entre os atores sociais.  

 
O sujeito coletivo vai se formando a partir dos diferentes atores sociais que o 
compõem; pelo reconhecimento de uns com outros da familiaridade de suas 
causas: injustiças várias, defesa dos direitos, da ética etc.; a origem, a causa 
desses problemas, vai se construindo o movimento propriamente dito, 
independentemente de suas raças, etnias, nacionalidades, gêneros, idades, 
culturas, religiões. Ou seja, atores sociais pertencentes a diferentes 
movimentos e organizações se encontram e criam esse espaço de 
reconhecimento, de semelhança de propósitos. (GOHN, 2010a, p. 49) 

 

 O sociólogo Erving Goffman foi um dos grandes responsáveis por descrever as 

estratégias e habilidades utilizadas pelos indivíduos nas relações sociais de interação 

face a face, que, de acordo com ele, faz parte do processo fundamental de identificação 

e diferenciação dos atores e seus coletivos. A composição do repertório usado durante 

as ações sociais é analisada sob o prisma do que, em sua obra, é descrito como 

‘ fachada’, que pode ser compreendida como uma representação dos valores 

compartilhados socialmente em determinada situação; são papeis sociais assumidos 

durante a interação social que refletem o modo como cada sujeito/ator percebe sua 

imagem formada. 

 Para o autor, o indivíduo social é, literalmente, um ator que representa diversos 

papeis de acordo com o momento, com as pessoas envolvidas e com o local/cenário em 
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que se encontra. Todos esses atores acabam se envolvendo com outros, diretamente ou 

em contato mediado. Em cada um desses contatos o indivíduo tende a defender uma 

linha – o canal verbal ou não-verbal pelo qual expressa sua opinião e avaliação sobre os 

assuntos – intencionalmente ou não. Este comportamento ou imagem da pessoa e/ou 

coletivo é o que Goffman denomina ‘fachada’.  

 
O termo fachada pode ser definido como o valor social positivo que uma 
pessoa efetivamente reivindica para si mesma através da linha que os outros 
pressupõem que ela assumiu durante um contato particular. A fachada é uma 
imagem do eu delineada em termos de atributos sociais aprovados – mesmo 
que essa imagem possa ser compartilhada. (GOFFMAN, 2011, p. 13-14) 

 

 A fachada é, portanto, um fluxo contínuo, ininterrupto e que só se realiza em 

contato com o outro.  Podemos considerar então que os movimentos e atores sociais 

contemporâneos, ao fazerem uso das novas tecnologias de informação e comunicação, 

como a Internet, assumem determinada significação perante o resto da sociedade; ao 

entrarem numa situação na qual têm o compromisso de defender sua fachada, assumem 

a responsabilidade de manter o equilíbrio dos eventos em questão, levando em conta o 

seu lugar no mundo social. “Quando ela assume uma imagem do eu expressa através da 

fachada, os outros terão a expectativa de que ela atuará de acordo com essa fachada” 

(GOFFMAN, 2011, p. 17).  As ações tomadas por uma pessoa ou grupo social para 

tornar o que quer que esteja fazendo consistente com a linha assumida são consideradas 

estratégias de manutenção da fachada. Cada indivíduo, sociedade e subcultura possui 

seu próprio repertório de práticas de preservação da fachada.  

 Os ativistas sociais defensores dos direitos animais, atores sociais da sociedade 

contemporânea, sempre recorreram a estratégias distintas para manter a sua imagem 

intacta. Atualmente, estas estratégias invadiram o campo da comunicação, com a 

pretensão de não apenas dar visibilidade às suas causas, mas também de atingir um 

ambiente de cooperação maior. As mudanças nas formas e nas táticas de mobilização 

social são mecanismos de defesa que nascem a partir de uma das práticas de salvamento 

da fachada definidas por Goffman: o processo corretivo. A própria apropriação da 

Internet como ação de resposta a determinados atos considerados ofensivos à imagem 

construída por estes ativistas pode ser compreendida por meio deste tipo de preservação 

da fachada. Ela consiste em ratificar uma ameaça, procedendo de forma a tentar corrigir 

os efeitos de situações e eventos que possam vir a prejudicar o grupo ou indivíduo e até 

mesmo desviar o real significado de sua representação. É quando os integrantes de uma 
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ocasião “não conseguem evitar a ocorrência de um evento que é expressamente 

incompatível com os juízos de valor social que estão sendo mantidos, e quando o evento 

é do tipo que é difícil de ignorar” (GOFFMAN, 2011, p. 26). 

 O segundo tipo básico de preservação da imagem social é descrita como 

processo de evitação, no qual o sujeito envolvido evita determinados assuntos e 

encontros sociais onde possa ter sua fachada atingida (formas de tratamento 

discriminatório, por exemplo). A saída mais garantida para uma pessoa prevenir 

constrangimentos é evitar contatos que possam provocar ameaças à fachada. “Como 

medida defensiva, ela se mantém longe de tópicos e atividades que levariam à expressão 

de informações que seriam inconsistentes com a linha que ela está mantendo” 

(GOFFMAN, 2011, p. 22).  

 O uso agressivo da preservação da fachada também pode ser utilizado como 

estratégia para desestabilizar as outras. Nestas situações, o sujeito vencedor consegue, 

não apenas desfavorecer os outros, mas também apresenta informações favoráveis de si 

mesmo. Nestes casos, as respostas ou réplicas às agressividades podem ‘nocautear’ o 

adversário quando a escolha da manobra mais apropriada para manter o compromisso 

com a linha for bem planejada. Sendo assim, surgem no cenário midiático várias 

iniciativas para tentar manter o controle em relação à preservação da fachada de um 

movimento. Na luta pelo reconhecimento social a mídia adquire papel central e de 

grande importância. O autor Marcus Abílio Pereira (2011) afirma que os movimentos 

sociais, nestas ocasiões, podem assumir duas posturas distintas.  

 

A primeira é a de desenvolver repertórios de ação de forma a conseguir a 
atenção dos meios de comunicação massiva. A segunda é desenvolver os seus 
próprios meios de comunicação, na busca por definir e enquadrar suas 
demandas, investir nos potenciais alvos, organizar a ação coletiva e, por 
último, atrair a atenção dos meios massivos. (PEREIRA, 2011, p. 4) 

 

 É neste contexto, de interpretação e representação de certa realidade, que as 

novas mídias ocupam um papel relevante ao intervir na formação da opinião pública e 

contribuir para a definição destas identidades. Os meios de comunicação, hoje mais do 

que nunca, configuram o nosso cotidiano, sendo um elemento importante no processo 

de definição de identidades coletivas.  

 Pode-se dizer que a mudança na relação entre os movimentos sociais e a mídia 

teve grande incentivo a partir da apropriação das novas tecnologias de informação e 
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comunicação. Os fluxos comunicativos oriundos desta parceria permitem o 

(re)conhecimento de problemas, a avaliação de possibilidades e contribui na formação 

de argumentos para os debates.  

 Diante de tudo isso, os novos atores sociais, agora protagonistas das ações 

coletivas, veem surgir uma nova possibilidade: a de se distanciarem de uma 

interpretação generalista mal colocada, baseada na percepção e interpretação dos meios 

de comunicação de massa como, por exemplo, a apresentação de episódios isolados 

sobre o assunto em questão e a falta de contextualização dos fatos na maioria dos casos 

de manifestações em prol dos direitos animais. A falta de aprofundamento na apuração e 

produção e a carência de fontes mais precisas, especializadas e habituadas com o tema, 

também geram revoltas entre os atores envolvidos, pois, normalmente, não conseguem 

se identificar com o perfil retratado nas matérias ou reportagens. 

 Os recursos tecnológicos são as grandes estratégias comunicativas utilizadas na 

mobilização e elaboração das agendas dos atuais movimentos sociais (GOHN, 2010a, p. 

37). Trata-se de uma tentativa de conquista de certa autonomia, da criação de canais 

alternativos em busca de uma interpretação correta das práticas e também do próprio 

significado do movimento.  

 O “novo” está em dizer que o próprio movimento é o grande ator social da 

contemporaneidade, mesmo com as diferenças entre grupos políticos e culturais 

diversos. A grande novidade está no fato de que o sujeito social, de atuação coletiva, se 

configura de maneira pluralista, fragmentada e consegue se relacionar com outros 

sujeitos de frentes diversificadas, descentralizando o poder. Alberto Melucci, em 19828, 

já articulava a respeito do caráter contemporâneo das ações coletivas. Naquela época 

não se falava sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação por serem 

inexistentes, no entanto, o autor defende que os movimentos contemporâneos, de modo 

geral, possuem grande semelhança com os movimentos sociais ditos ‘antigos’, ao 

afirmar que estes mesmos fenômenos mudam de significado quando são colocados em 

confronto com o passado e o presente.  

 

O que é ‘novo’ nos novos movimentos sociais? [...] A ‘novidade’ está, com 
efeito, na definição de um conceito relativo, que tem a função temporária de 
assinalar algumas diferenças comparativas entre as formas históricas do 

                                                 
8 Data da publicação original do livro A invenção do Presente: movimentos sociais nas sociedades 
complexas. 
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conflito de classe e as formas emergentes de ação coletiva. (MELUCCI, 
2001, p. 24) 

 

 Para Melucci (2001), é impossível falar em ‘novo’ movimento social sem 

confrontar os eventos e as formas de ação de contextos histórico-culturais distantes. É 

preciso, segundo ele, ouvir as vozes do que a ação coletiva anuncia; é necessário voltar 

a atenção às novas demandas que surgem no âmago dos movimentos sociais 

contemporâneos, considerados verdadeiros profetas do presente, que têm a força não 

nos aparatos tecnológicos, mas sim nas palavras, no discurso. “Anunciam a mudança 

possível, não para um futuro distante, mas para o presente da nossa vida” (MELUCCI, 

2001, p.21). A consciência da mudança pode transformar a palavra da ação em uma 

linguagem única e eficiente, que transcende barreiras culturais e sociais podendo fazer 

dos processos coletivos uma prática de liberdade. 
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5. CIBERATIVISMO OU ATIVISMO DIGITAL 

 

Nos últimos tempos, diversas ações ao redor do mundo vêm se desenvolvendo 

no âmbito virtual. São práticas de expressões caracterizadas pela mobilização de 

cidadãos que possuem como suporte as novas tecnologias. São movimentos 

politicamente motivados que visam atingir suas metas, organizar ações independentes e 

livres e difundir informações sem mediação e filtro. Um dos objetivos do ciberativismo 

é fazer uso destas novas tecnologias para chamar a atenção de autoridades sobre os mais 

variados tipos de conflitos, tanto locais, como globais. Pode-se dizer que a principal 

proposta do ativismo digital é combater o desinteresse pela coisa pública, pelo debate 

sobre a sociedade e sobre os indivíduos, com a finalidade de ampliar o canal de 

participação do cidadão com o coletivo.  

Através de blogs, chats, fóruns, sites, redes sociais on-line (Twitter, Facebook, 

Orkut), portais e e-mails, pessoas, aparentemente desconhecidas e de lugares distintos, 

podem organizar movimentos, agregar indivíduos, promover debates, trocar 

informações e gerar ações físicas e eletrônicas. De acordo com Riginato (2003), é a 

partir da apropriação da rede que os ativistas ampliam suas atividades tradicionais ou 

desenvolvem outras. Segundo ela, 

 

as estratégias de utilização da Internet para o ciberativismo objetivam 
aprimorar a atuação de grupos, ampliando as técnicas tradicionais de apoio. 
A rede pode ser usada como um canal de comunicação adicional ou para 
coordenar ações off-line de forma mais eficiente (RIGINATO, 2003, p.3) 

 
 A autora considera a Internet como uma ferramenta imprescindível às lutas 

sociais contemporâneas, que facilita as atividades dos grupos, tanto em termos de 

tempo, quanto de custos. Para melhor entendimento sobre o ciberativismo, Riginato 

(2003) apresenta três formas de classificação do ativismo on-line, propostas por Sandor 

Vegh (apud Riginato, 2003). A primeira categoria trata da conscientização e apoio, na 

qual a Internet pode funcionar como fonte alternativa de informação.  A maioria dos 

grupos ativistas que se encaixam nesta categoria, tem por objetivo proteger os direitos 

de segmentos marginalizados, ou de minorias, sendo que “indivíduos e organizações 

podem difundir informações e eventos não relatados ou relatados de forma imprópria 

pela mídia de massa” (RIGINATO, 2003, p. 3). Como exemplo desta categoria, 

podemos citar as campanhas promovidas pela Anistia Internacional e pelo Greenpeace.  
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 A segunda categoria inclui a organização e a mobilização que parte do on-line 

para uma determinada ação concreta, podendo ser para ações: 1) só off-line; 2) que 

normalmente acontecem off-line, mas podem ser mais eficientes no on-line; 3) que só 

podem ser efetuadas no on-line. A terceira e última, categoria proposta por Vegh 

classifica as iniciativas mais conhecidas como “hacktivismo” – ações em rede 

envolvendo diversos tipos de atos de ação/reação. São exemplos deste tipo de ativismo 

digital invasões ou congestionamentos de sites, criação de listas de apoio e abaixo-

assinados e envio em massa de e-mails (spans).  

 A exemplo desta última forma de ciberativismo, Riginato cita o que podemos 

considerar como a primeira revolução social de cunho político feita pela rede: o 

Movimento Zapatista, em Chiapas, no México, em 1994. No evento em questão, grupos 

a favor da causa articularam-se mundialmente contra entidades anti-zapatistas, contra os 

Governos do México e contra os EUA.  O movimento contou ainda com o apoio de 

grupos como a Electronic Disturbance Theatre (EDT). O impacto foi enorme; com os 

servidores de mensagens lotados, páginas lentas ou fora do ar.  

 André Lemos (2003) relata que o movimento mexicano fomentou protestos 

antiglobalização em todo o mundo, aproveitando o potencial da Internet para expressar 

livremente seus pontos de vista. De acordo com ele, “a década de 90 entra na era do 

ciberativismo com o movimento Zappatista em 1994, e com as ONGs (Greenpeace, 

PeaceNet, Anistia Internacional e outras) e centros Indymedia em 1999” (LEMOS, 

2003, p.2). Foi no desenrolar dos anos 90 que grande parte das ONGs tiveram origem. 

Elas estavam convencidas de que com o auxílio das novas ferramentas de comunicação 

e novos formatos de organização e comportamento, suas ações teriam maior visibilidade 

e aderência.  

 Os fatores de contribuição para este desenvolvimento são apontados por Denis 

de Moraes (2001). De acordo com ele, a intervenção dos movimentos sociais na esfera 

pública através da Internet deve-se aos seguintes parâmetros:  

 

a exigência de intensificar parcerias; o desenvolvimento tecnológico; a 
internacionalização de conflitos sociais e ambientais; a necessidade de 
amplificar a oposição ao neoliberalismo e seus efeitos nefastos 
(empobrecimento, desemprego, competição desenfreada, esvaziamento dos 
poderes públicos, desprestígio das instituições de representação popular, 
absolutismo do mercado e do lucro) (MORAES, 2001, p.3). 
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 Em seu trabalho, o autor ressalta ainda o poder de formação de comunidades 

virtuais por aproximação temática, anseios e atitudes. Esses movimentos sociais e 

entidades civis utilizam a Internet como canal público de interconexão e comunicação 

permitindo-lhes uma intervenção direta nos assuntos de interesse. “Elas reforçam a 

sociabilidade política e praticam uma ética por interações, assentada em princípios de 

diálogo, de cooperação e de participação” (MORAES, 2001, p. 11). 

 Se por um lado, Sandor Vegh destaca três formas de ativismo digital, David de 

Ugarte (2011) ao considerar o ciberativismo uma estratégia a qual todos estamos 

enredados, propõe dois modelos básicos de táticas. A primeira, a lógica da campanha, 

consiste na proposição de um tema, com sugestões de ações, organização de medidas, 

convidando pessoas a aderir. A segunda versa em lançar qualquer tema e esperar que ele 

se desdobre em “un gran debate social distribuido con consecuencias, de entrada, 

imprevisibles” (UGARTE, 2011, p. 55).  

 Segundo o autor, o grande mantra do ciberativismo é constituído por três 

conceitos centrais – discurso, ferramentas e visibilidade – que devem estar presentes a 

cada vez que nos comunicamos no ciberespaço. Ugarte organiza uma série de 

questionamentos e posicionamentos que os indivíduos devem estabelecer frente ao 

processo de apropriação da Internet.  

En general, en este tipo de procesos la claridad y la accesibilidad de la 
información serán fundamentales. Hace falta ante todo un por qué, un qué y 
un a quién: por qué hay que movilizarse, qué hay que vindicar en respuesta y 
frente a quién hay que hacerlo (UGARTE, 2011, p. 57). 

 
 Para isso, de acordo com o autor, é necessário ter uma série de informações, 

como documentação (recolher todos os argumentos a favor e contra e disponibilizá-los 

na rede), discurso de convencimento (resumir em poucas linhas o motivo para que 

uma pessoa normal se mobilize), definir os destinatários últimos da ação (elencar 

objetivos possíveis a quem se pretende convencer), desenho de ferramentas (produção 

e organização de material próprio para campanhas) e visibilidade (ferramentas de 

contagem que armazenem dados estatísticos da visibilidade das campanhas).  

 Em relação aos modos como os ativistas da Internet se comportam, Nazi e 

Raddatz (2009) discutem a emergência de uma nova forma de comunicação, num 

ambiente de múltiplas trocas. 
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As relações dos sujeitos com os meios de comunicação mudaram 
expressivamente nos últimos anos. Não foi apenas a introdução de uma nova 
mídia que se viu nas últimas décadas. As pessoas passaram a criar novas 
formas de se comunicar e de se relacionar socialmente. (NASI; RADDATZ, 
2009. p. 5) 

 
 No caminho para a construção de um ambiente mais democrático, o 

ciberativismo se organiza de maneira desterritorializada, com poderes para organizar 

ações independentes e de grande impacto militante, criando um novo modelo de 

discurso, diferente do convencional. Muito além de um canal alternativo de 

informações, o ciberativismo é uma arena virtual, com circulação de opiniões e posturas 

de cunho social, cultural, político e ideológico. Esse movimento parece surgir como 

resposta aos novos desafios da contemporaneidade, transformando não só o 

comportamento de indivíduos, como também a funcionabilidade e estrutura da 

sociedade, que também se organiza em rede. 
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6. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A construção metodológica desta pesquisa assume uma abordagem qualitativa. 

Com o objetivo de observar de que modo é utilizada a Internet pelos movimentos 

sociais de defesa dos direitos animais, percebe-se que o percurso metodológico que 

mais se enquadra é um estudo de campo, com observações do site na Internet somadas a 

entrevista em profundidade com a responsável pela plataforma analisada.  

 Para isso, o presente trabalho baseia-se em autores que fazem uso de uma 

aproximação do olhar etnográfico no contexto virtual da Internet e discutem quais 

seriam os percursos metodológicos mais eficientes em pesquisas que têm o ciberespaço 

como meio. A etnografia, originária do campo da antropologia, é um método 

qualitativo, que busca compreender e estudar certa realidade cultural. Para Winkin 

(1998, p.132), a etnografia compreende “a arte de ver, arte de ser, arte de escrever” para 

terceiros o grupo social estudado e suas relações estabelecidas. É saber (re)traduzir 

hábitos e práticas cotidianas e apreender o social. Sendo assim, as técnicas de pesquisa 

que serão utilizadas debruçam-se sobre o procedimento etnográfico, num contexto em 

que diferentes grupos de indivíduos e culturas se apropriam das ferramentas 

tecnológicas, dando origem a movimentos sociais no ambiente virtual.  

As terminologias mais utilizadas para descrever este método de estudos das 

práticas comunicacionais mediadas por computador são: etnografia virtual ou 

netnografia. As adaptações feitas no fazer etnográfico surgem conforme as noções de 

tempo e espaço são redimensionadas pelas tecnologias de informação e comunicação. 

O termo etnografia virtual, popularizado pela pesquisadora Christine Hine 

(2004), sugere uma aproximação com os usos da Internet, possibilitando uma 

observação detalhista das maneiras como os sujeitos a utilizam, porém, ela faz questão 

de deixar claro que não há uma estrutura de regras a seguir para se obter uma etnografia 

ideal. A etnografia virtual sofre constantes ajustes em seus procedimentos, a fim de 

ampliar a compreensão das relações estabelecidas em diferentes contextos virtuais e, 

também, para o entendimento da construção de sentidos que envolvem a comunicação 

mediada. Esta metodologia se dá por meio do online, mas nunca se desvincula do 

offline. Ela depende do engajamento e da imersão do pesquisador no meio para 

compreender sobre como a internet se constitui através de seus usos. 
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Após o estabelecimento da Internet como meio de comunicação, surgiu a 

necessidade de adaptação do método aos estudos de culturas, comunidades, formações 

sociais que se dão no ciberespaço. A Internet, vista como objeto de estudo central, 

pressupõe uma relação de tempo e espaço diferente, uma vez que possui a natureza 

desterritorializada e dinâmica. Desta forma, um recorte preciso é quase impossível de se 

obter, devido a grande variação num universo de possibilidades. A etnografia virtual 

serve, de acordo com Hine (id), para debater sobre as primeiras percepções do que 

ocorre no virtual e sobre as relações e interações efetuadas por meio da e na Internet.  

 
El estatus de la Red como forma de comunicación, como objeto dentro de la 
vida de las personas y como lugar de estabelecimiento de comunidades, 
pervive a través de los usos, interpretados y reinterpretados, que se hacen de 
ella (HINE, 2004, p.80). 

 
Hine (id) expõe, ainda, a Internet sob dois olhares: como cultura e como artefato 

cultural. No primeiro caso, ela pode ser entendida como um espaço onde se mantém 

interações relevantes (manifestações culturais e ações coletivas) constitutivas de uma 

cultura em si, em que é possível estudar as apropriações que as pessoas conferem à 

tecnologia. A segunda perspectiva define a Internet como um produto da cultura, como 

um resultado do contexto sociocultural que gera usos distintos; um produto da 

sociedade. Sob essa visão, a Internet é uma tecnologia que tem sido gerada por pessoas 

com objetivos e prioridades definidos, e que vem sofrendo mudanças conforme seus 

usos.  

 O neologismo netnografia (nethnography = net + ethnography), cunhado na 

metade dos anos 90 pelos pesquisadores norte-americanos Bishop, Star, Neumman, 

Ignacio, Sandusky & Schatz e popularizado por Robert Kozinets (PIENIZ, 2009; 

BRAGA, 2006) pode ser definido como um método de pesquisa que parte da 

observação etnográfica usando o meio eletrônico para monitorar os atores sociais. A 

netnografia como proposta de investigação na internet é mais utilizada por 

pesquisadores das áreas da comunicação, do marketing, da administração, da 

antropologia e da sociologia.  

 Diversos autores brasileiros debatem sobre a aplicação das terminologias mais 

precisas a este método de pesquisa na internet, como Sá (2002), Amaral, Natal & Viana 

(2009), Braga (2006), Montardo & Rocha (2005), Montardo & Passerino (2006) e 

Pieniz (2009). Recentemente, as pesquisadoras Suely Fragoso, Raquel Recuero e 
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Adriana Amaral organizaram o livro Métodos de Pesquisa para Internet (2011), que 

busca tematizar perspectivas metodológicas específicas para a Internet. 

 Desta forma, é preciso ter em mente que as orientações e técnicas que dizem 

respeito à netnografia devem sempre estabelecer as diferenças entre online e offline 

(desde o planejamento da pesquisa, até a delimitação do campo e coleta de dados, para 

que a análise, com base na descrição, possa ser significativa). O que se vê atualmente é 

a inferência e postulação da etnografia virtual como uma simples observação e 

monitoramento de hábitos de consumo. A falta de compreensão do termo (grande parte 

pelas áreas de administração e marketing) acabou banalizando-o e o limitando. A 

respeito da banalização do termo ao ser vinculado a pesquisas de mercado, Amaral, 

Fragoso e Recuero (2011) afirmam que: 

 

tal inferência pode ocasionar uma falta de compreensão em relação a sua 
complexidade teórico-epistemológica, pois limitá-lo a um mero instrumento 
de aferimento de audiência e de perfil de consumo é descartar o entendimento 
das práticas comunicacionais num sentido mais amplo (AMARAL; 
FRAGOSO; RECUERO; 2011, p.176). 

 

 Simone Pereira de Sá (2002) atenta que as noções e contextos que permeiam o 

tema são utilizados de maneira acrítica, contibuindo pouco para a reflexão do assunto. A 

autora defende que com a democratização das tecnologias a comunicação em rede se 

tornou um processo horizontal, sem fronteiras e configura um novo ambiente que 

influencia o discurso dos outros veículos. De acordo com ela, a reconfiguração nos 

papeis do autor, do leitor e da concepção do próprio texto permite diferentes formas de 

conceber a produção e apreensão da informação e do conhecimento por meio da lógica 

da comunicação em rede. “Ao privilegiar esta prática, escolhemos, portanto, uma 

metodologia assumidamente focal, experimental, detalhista e interpretativa, que se 

reconhece como fruto de uma ‘negociação construtiva’ entre pesquisador e o 

pesquisado.” (SÁ, 2002, p.159) 

 No contexto de uma sociedade transnacional, conectada de forma complexa, e 

que converge as tecnologias da informação e comunicação, as práticas e metodologias 

de pesquisa na rede ainda são pouco debatidas, como as possibilidades do trabalho de 

campo e do relato etnográfico – netnografias das redes digitais de computador.  
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6.1  Procedimentos metodológicos 

 
A partir de uma breve observação inicial na Internet percebeu-se o crescimento 

de portais de movimentos de defesa da causa animal. São sites informativos, guias de 

combate à exploração animal pelo homem, sites de ONGs envolvidas com a causa, 

blogs, perfis em redes sociais online e grupos de estudos. Do levantamento obtido, dois 

(2) sites se destacaram: o portal Vista-se e a Agência de Notícias de Direitos Animais 

(ANDA), analisada neste trabalho. 

A intenção inicial da pesquisa era fazer um estudo de caso de ambos os sites 

citados (Vista-se9 e ANDA), porém, devido ao pouco tempo disponível para as análises 

e coleta de dados, optou-se pelo estudo aprofundado de apenas um deles: a Agência de 

Notícias de Direitos Animais. O critério estabelecido foi a caracterização do objeto de 

pesquisa como um meio de comunicação jornalístico profissional, com uma equipe 

voltada para a produção de notícias a um público segmentado.  

 As etapas do procedimento etnográfico desta monografia foram estabelecidas 

prevendo entrevista, análise (com base nas observações e descrições do site) e reflexão 

dos dados coletados. A coleta de dados (observação e análise) se deu durante o mês de 

setembro. Para dar início ao trabalho de pesquisa, o monitoramento inicial foi feito no 

período de duas semanas (14 dias consecutivos – de 03 a 17 de setembro), durante 

quatro (4) horas por dia em horários alternados, a fim de apontar quais os critérios mais 

focados a partir deste momento. Resolveu-se que durante a observação seriam coletados 

dados referentes a todo o mês de agosto.   

As análises e descrições a seguir foram trabalhadas com base nas observações 

realizadas durante este período, e na entrevista realizada no dia 28 de setembro de 2012 

com a fundadora da Agência de Notícias de Direitos Animais (ANDA) Silvana 

Andrade. A priori, a entrevista face a face tornou-se opção, para que a principal 

característica da etnografia não se perdesse - o encontro com o desconhecido e a 

interação com os atores sociais envolvidos diretamente nas ações. O ir a campo, de 

                                                 
9 O portal Vista-se  foi criado em 2007, pelo publicitário Fabio Chaves, e tem por objetivo proporcionar 
informação de qualidade sobre os direitos animais, vegetarianismo, veganismo, sociedade e 
ambientalismo. O site, que desde junho de 2010 integra uma rede social on-line com informações no 
mesmo endereço, carrega o slogan “Sem informação você fica pelado”, referindo-se ao caráter educativo 
que possui. Além de notícias, o Vista-se agrega receitas, vídeos, artigos de colunistas e cria campanhas de 
mobilização social em prol da causa. Em novembro de 2011 foi eleito o maior site vegetariano do Brasil  
e hoje o ViSta-se já está entre os 3.500 sites brasileiros mais acessados . 
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acordo com Winkin (1998), facilita, neste caso, a compreensão e visão de mundo do 

indivíduo pesquisado, seu ponto de vista. No entanto, a partir de conversas por e-mail e 

por telefone anteriores à entrevista, percebeu-se que o acompanhamento da rotina 

produtiva da ANDA não seria possível de se realizar devido à Agência de Notícias não 

possuir uma redação fixa, com seu trabalho sendo realizado de maneira remota, à 

distância. Propôs-se, portanto, como alternativa, a mesma abordagem da entrevista 

presencial só que mediada por um dos meios de comunicação online, o Skype10, uma 

ferramenta de conversação instantânea.  

Durante a coleta de dados foi organizada uma tabela (tabela 1) na qual cada 

informação foi distribuída de acordo com sua categoria estabelecida. A observação se 

fez relevante com a finalidade de tentar entender como se dá a utilização da Internet 

pelos grupos de proteção animal. As informações coletadas foram sistematizadas de 

acordo com os seguintes itens: data (dia do mês analisado); principais assuntos 

abordados (síntese dos assuntos mais pertinentes durante o dia); Número de Postagens 

no dia (quantidade de publicações na categoria Notícias); Títulos das postagens e links 

(título das publicações e endereço na web); Número de comentários em notícias 

(quantidade de comentários diretos de internautas por notícia); Número de divulgação 

em redes sociais (número de pessoas que compartilharam as notícias pelo Twitter, 

Facebook e Google Plus através da página); Recursos multimídia (utilização de fotos, 

vídeos, infográficos ou outro tipo de mídia); Assinatura (se a matéria é assinada pela 

equipe ou se é clipada) e Observações (informações e percepções sobre o conteúdo 

postado).  

 

Data: 
Principais 
assuntos 

abordados: 

Nº de 
postagens 

no dia: 

Títulos 
das 

postagens 
e links: 

Nº de 
comentários 
em notícias: 

Nº de 
divulgação 
em redes 
sociais: 

Recursos 
multimídia: Assinatura: Observações: 

         

 
Tabela 1 - cabeçalho da tabela para coleta de dados 

 

As análises que seguem foram realizadas com base nos eixos sistematizados 

abaixo, pensados de acordo com as novas demandas, consequência das recentes 

                                                 
10 Skype é um software que permite a comunicação pela Internet através de conexões de Voz sobre IP 
(VoIP).  A interação pode ser feita, gratuitamente, por meio de mensagens, vídeo e voz, além de fazer 
ligações para telefones fixos e celulares de qualquer parte do mundo por um preço mais barato que o do 
mercado. 
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transformações sociais. A mobilização social sustentada pelas utilizações de ferramentas 

e estratégias comunicativas permite-nos avaliar, por exemplo, a frequencia com que o 

conteúdo de informações é publicado para manter certa visibilidade; o vínculo 

estabelecido entre os participantes do movimento e grupos de colaboração; quais os 

recursos e ferramentas são utilizados para ampliar o canal de disseminação do 

conhecimento e da causa; a capacidade de mobilização e comunicação ao fazer circular 

as informações, o tipo de cooperação e colaboração existente que promove a 

coletivização do movimento contemporâneo. 

Para isso, as matérias estudadas foram escolhidas de maneira aleatória, conforme 

se enquadravam nos eixos apontados a seguir: 

 

a) Atualização/instantaneidade – avaliar a periodicidade com que as informações 

são postadas no site; 

b) Interação/repercussão – Como se dá a interconexão entre o público a que o site 

se refere e os produtores de informação e como repercute (comentários, e-mails, envio 

de fotos, compartilhamento e divulgação pelas redes sociais); 

c) Multimidialidade – analisar quais os recursos multimidiáticos (vídeos, fotos, 

campanhas publicitárias, podcast, infográficos etc.) são utilizados e de que maneira;  

d) Fluxo comunicacional – compreender de que maneira o fluxo de informações é 

sustentado a fim de manter o diálogo sempre em pauta; 

e) Potencial organizacional e de mobilização – observar que tipos de 

manifestações surgem através das informações divulgadas na ANDA; 

f) Participação e empoderamento – analisar as possíveis transformações sociais 

ocorridas (tipos de ações coletivas) em decorrência do uso da mídia como 

disseminadora da causa animal.  
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6.2 Considerações sobre o objeto de pesquisa 

 

A Agência de Notícias de Direitos Animais – ANDA – (www.anda.jor.br) 

difunde na mídia os valores de uma nova cultura, preocupada com a defesa e garantia 

dos direitos animais. Por isto, seu objetivo principal é informar e fazer com que o 

indivíduo participe de grandes mudanças sociais e políticas. Tem como proposta colocar 

em pauta assuntos que até então não tiveram espaço na mídia tradicional, sempre com o 

foco na questão animal. Foi criada em 28 de novembro de 2008, por iniciativa da 

jornalista Silvana Andrade (que percebeu, na época do surgimento da ANDA, o 

desinteresse dos jornalistas pela causa ao produzirem matérias que apresentassem um 

único lado, que não o dos animais) e hoje, é a maior e primeira agência de notícias do 

mundo dedicada exclusivamente aos assuntos relacionados aos direitos animais.  

 
A imprensa sempre esteve presente do lado dos movimentos sociais e 
políticos, porque tem uma importância muito grande na difusão de 
informação, na formação de conceito, influenciando inclusive nas decisões. A 
ANDA tem esse papel; de criar e quebrar paradigmas (ANDRADE, 2012). 

 

O grande papel da ANDA, na opinião de sua criadora, é ajudar na disseminação 

de informações para apresentar ao público o outro lado das notícias, o lado dos animais. 

Atualmente a comunicação já faz parte do debate sobre a causa animal e, muito disso, 

deve-se à criação da ANDA, que serviu de canal alternativo, pois os direitos dos 

animais eram uma questão tratada apenas nas áreas de direito e filosofia.  

O portal de notícias possui uma média de 20 mil visitas por dia, com acessos de 

mais de 80 países por semana (Brasil em primeiro lugar e Portugal em segundo). A 

agência jornalística conta com uma equipe formada por mais de 45 profissionais 

(jornalistas, filósofos, biólogos, nutricionistas, educadores, advogados, promotores 

públicos, escritores, publicitários, geógrafos, historiadores, entre outros profissionais), 

sendo destes, 11 responsáveis pela atualização do site (publicação, edição e revisão). 

Destaca-se pelo fato de, apesar da atualização contínua, não possuir uma redação fixa, 

com seu trabalho sendo produzido de maneira remota, com notícias do Brasil e do 

mundo.  

 
É o primeiro portal jornalístico do mundo que combate a violência social e a 
destruição do meio ambiente a partir da defesa dos direitos dos animais. Com 
profissionalismo, seriedade e coragem, a ANDA abre um importante canal 
com jornalistas de todas as mídias e coloca em pauta assuntos que até hoje 
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não tiveram o merecido espaço ou foram mal debatidos na imprensa (ANDA, 
2009). 

 
Segundo a presidente-fundadora Silvana Andrade, em entrevista à pesquisadora, 

a ANDA possui cerca de 75% de produção própria diária, incluindo notícias, entrevistas 

e artigos de colunas. Os outros 25% de material publicado é clipado11 e, na maioria das 

vezes, é acompanhado por uma nota da redação. O trabalho jornalístico é realizado 

quase que em tempo integral; de segunda a segunda-feira, das 6h às 22h, 

ininterruptamente. O fluxo de matéria é sempre contínuo (diminuindo no final de 

semana) e varia entre 15 e 20 minutos, o que gera cerca de 40 publicações diárias. A 

ANDA se sustenta com recursos próprios e apoio de alguns colunistas. Pelo fato de ser 

também uma ONG, aceita doações que colaboram nos projetos sociais e atividades 

desenvolvidas, como seminários, exposições, debates, shows, promoção de livros e 

passeios ciclísticos.  

Em 2011 a ANDA ganhou o prêmio “Compaixão Mundial”, um reconhecimento 

ao trabalho desenvolvido ofertado pela Supreme Master TV12, que em outras ocasiões já 

premiou personalidades famosas, como o ecologista e político americano Al Gore, o 

presidente dos EUA, Barack Obama, o fundador da ONG Sea Shepher - capitão Paul 

Watson - e a médica fundadora da Pastoral da Criança, Zilda Arns.  

Recentemente a ANDA esteve presente em uma das mais importantes 

conferências sobre direitos animais no mundo – II International Animal Rights 

Conference –, que aconteceu em Luxemburgo, entre os dias 13 e 16 de setembro de 

2012. A conferência reuniu ao todo mais de 40 palestrantes, de 20 países. A convite da 

organização do evento, a Agência de Notícias de Direitos Animais palestrou sobre o 

trabalho desenvolvido por sua equipe na defesa dos animais e sobre o papel da mídia ao 

informar em grande escala o que acontece com os animais vítimas da exploração do ser 

humano. A fundadora Silvana Andrade e o editor Lobo Pasolini representaram a ONG e 

falaram da importância do papel da imprensa no comportamento da sociedade.  

                                                 
11 Clipping é o processo de selecionar notícias em jornais, revistas, sites e outros meios de comunicação, 
para resultar num apanhado de recortes sobre assuntos de total interesse de quem os coleciona Portanto, o 
material clipado é o material coletado e retirado de outros meios de comunicação. 
12 A Supreme Master Television (http://suprememastertv.com/pt) é um canal internacional sem fins 
lucrativos que exibe notícias e programas construtivos que fomentam a paz e promovem uma vida 
saudável, mais verde. Transmitindo de Los Angeles, Califórnia - EUA, desde 2006, o canal é de acesso 
gratuito e oferece programas de alta qualidade. A Supreme Master TV transmite em 14 plataformas de 
satélite e em mais de 75 redes de cabo e de IPTV, em mais de 60 idiomas e com legendas em mais de 40 
idiomas até a data. 
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 A ANDA utiliza diversos canais de comunicação online, além de servir como 

banco de dados de informações e acontecimentos, pois possui um vasto repositório de 

notícias. Para uma descrição detalhada dos elementos que compõem a página inicial da 

Agência de Notícias de Direitos Animais, logo abaixo ela é apresentada com marcações 

indicativas em seu layout.  

  

Figura 3 - Página inicial da ANDA, com marcações indicativas no layout 
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 O cabeçalho da página é composto pelos itens 1, 2 e 4 indicados no layout de 

marcações. Os elementos fixos, presentes em todas as páginas internas do site são os 

itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 22, 24, 25. Os seguintes conteúdos são 

apresentados: 

1 ) Logotipo: Localizado no lado esquerdo da página ao topo (cabeçalho), o 

logotipo da ANDA remete à página inicial do portal de notícias quando clicado.  

 
 

Figura 4 - Logotipo da Agência de Notícias de Direitos Animais 

 
2 )Vitrine Ética (Full Banner): Banner situado no topo do site destinado a 

anúncios no formato 468x60 (pixels), presente na Home e nas páginas internas. Os 

anunciantes da Vitrine Ética13 compram o espaço (o dinheiro ajuda no aperfeiçoamento 

e manutenção do site e em ações da ONG), que é dedicado a empresas defensoras da 

causa animal que tenham o interesse em divulgar seus produtos ou serviços. Para fazer 

parte da Vitrine Ética a empresa precisa atender às condições éticas estabelecidas pela 

ANDA. O objetivo é dar apoio e visibilidade aos profissionais que atuam de forma 

ética. 

3 ) Tradutor: recurso que utiliza a Ferramenta de Idiomas do Google (Google 

Translate) para traduzir o website da ANDA para o espanhol, o inglês, o alemão, o 

italiano, o francês, o japonês, o russo, o árabe, o híndi e o chinês. 

4 ) Selo Instituição Neutra em Carbono: anúncio no formato 64x78 (pixels), 

presente na Home e nas páginas internas. O selo IBDN14 foi concedido a ANDA devido 

ao baixo impacto ambiental que a agência provoca. Anualmente é feito um plantio de 

árvores pela equipe, a partir do cálculo de emissões de carbono geradas pela utilização 

de computadores. Além disso, 98% dos profissionais da redação são veganos e 2% 

vegetarianos (o não consumo de carne e derivados de origem animal, colabora para o 

baixo índice de emissão de poluentes na atmosfera e contribui para a sustentabilidade do 

planeta). 

                                                 
13 http://www.anda.jor.br/vitrine-etica 
14 http://www.anda.jor.br/adicionais/ibdn-instituto-brasileiro-de-defesa-da-natureza 
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5 ) Módulo Últimas Notícias: espaço localizado abaixo do cabeçalho no qual as 

últimas postagens do dia são visualizadas na forma de feeds rápidos (chamadas), que 

ficam alternando a cada 5 segundos.  

6 ) Campo de busca: ferramenta que serve para pesquisar conteúdo específico 

no site e organiza os arquivos encontrados no banco de dados da ANDA.  

7 ) Menu principal: a barra de menu principal está localizada na parte superior 

do site e está presente em todas as páginas internas da Agência de Notícias de Direitos 

Animais. Nele estão alocados os botões de atalho (links) para as principais páginas do 

site (Home, Notícias, Artigos, Entrevistas, Blogs e Sites, Sobre a ANDA, Parceiros, 

Glossário, Depoimentos, Contato).  

8 ) Botões Redes Sociais: Botões de atalho das redes sociais online em que a 

ANDA participa. A Agência de Notícias possui uma página no Facebook15 com 

aproximadamente 58 mil assinantes, um perfil no Twitter16 com mais de 15.400 

seguidores, uma conta no Pinterest17 com 275 seguidores. O elemento sinalizado indica 

ainda os botões de atalho para instalação do Alexa Toolbar18 e um botão de assinatura 

de Feeds19.   

 

 
 

Figura 5 - Página da ANDA no Facebook 
 

                                                 
15 http://www.facebook.com/ANDAnews 
16 http://twitter.com/andanews 
17 http://pinterest.com/andanews/ 
18 Plugin medidor das estatísticas de sites (http://www.alexa.com/toolbar) 
19 http://feeds.feedburner.com/Anda-AgnciaDeNotciasDeDireitosAnimais 
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Figura 6 - Perfil da ANDA no Twitter 

 

 
Figura 7 - Perfil da ANDA no Pinterest 

 

9 ) Notícia em destaque (1): Localizado logo abaixo do cabeçalho e do menu 

principal o módulo destaca uma notícia importante do dia. É composto por uma foto, 

título da notícia e bloco de texto no estilo “leia mais”. Normalmente, por ser o primeiro 

elemento de notícia do site, o conteúdo relacionado é impactante, para chocar (positiva 

ou negativamente) e atrair à leitura e navegação no site.  

10 ) Doações: Espaço dedicado aos que se interessam em fazer doações para a 

ANDA. A imagem da página inicial remete, quando clicada, à página de doações20, 

onde toda colaboração é aceita para ajudar a custear gastos com o servidor de 

                                                 
20 http://www.anda.jor.br/ajude-a-anda-a-defender-os-animais 
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hospedagem do site (bem como a manutenção de serviços); com serviços contábeis da 

ONG; com a redação da ANDA; com eventos culturais realizados a favor dos animais; 

publicação de livros; impressão de materiais de divulgação; realização de cursos; 

palestras e debates; com viagens a serviço; transporte e alimentação; com a 

administração, e com as despesas gerais (cópias, documentação, impostos, telefone, 

internet, aparelhos eletrônicos). 

11 ) Depoimentos: Módulo que faz o link com a seção “Eu apoio a ANDA”21, 

na qual personalidades famosas do Brasil e do mundo dão o seu depoimento a respeito 

do trabalho da Agência de Notícias de Direitos Animais e explicam o motivo de tal 

apoio. Também pode ser acessado por meio do atalho no menu principal. 

12 ) Módulo Notícias do dia (1): Módulo automático em que as últimas notícias 

postadas são relacionadas em ordem decrescente de postagem. É composto por 4 

(quatro) chamadas de notícias. 

13 ) Vídeo da Semana: Espaço localizado no meio da página principal, em que 

é possível visualizar o vídeo escolhido como destaque da semana. Pode ser um vídeo da 

vida animal, de denúncia, de apelo, campanhas ou vídeos de comportamento curioso 

dos animais.  

14 ) Colunas: Localizada no lado direito da página a seção é um dos elementos 

fixos do site, presente em todas as páginas internas. 39 colunistas colaboram com seus 

textos esporadicamente. O módulo apresentado no site permite uma autorrolagem para 

visualização de todas as colunas com o título dos últimos textos postados. Quando 

clicados, remetem a uma página própria, com a descrição dos colunistas, junto a uma 

lista com todos os artigos já publicados por eles.  

 
  

 

 

 

 

 

                                                 
21 http://www.anda.jor.br/depoimentos 

Figura 8 - exemplo de uma página de coluna, com a descrição e 
a lista de publicações abaixo. 
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 15 ) Notícia em destaque (2): Segunda notícia do site que possui destaque com 

foto, título e texto no estilo “leia mais” na página inicial da ANDA. Fica localizada logo 

abaixo do vídeo da semana em destaque, na coluna do meio.  

16 ) Módulo Notícias do Dia (2): Módulo automático em que as últimas 

notícias postadas são relacionadas em ordem decrescente de postagem. É uma 

continuação do primeiro Módulo de Notícias do Dia e se localiza logo abaixo dele. É 

composto por 7 (sete) chamadas de notícias, apresentadas em forma de lista, uma abaixo 

da outra. No final há um link de atalho para a seção de notícias.  

 17 ) Game: Há, na página inicial da ANDA, uma chamada para o jogo 

desenvolvido no Brasil para o Facebook chamado “Life Defenders”22. Com parceria da 

ANDA, o game promove na rede social os direitos animais e a preservação do planeta 

através do entretenimento com consciência. A Agência de Notícias de Direitos Animais 

tem uma participação no jogo. Um avatar foi criado para quando o jogo iniciar 

apresentar uma notícia importante do dia, como forma de mesclar o virtual com o real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 - ilustração da parceria da ANDA com o jogo "Life Defenders" 
 

 18 ) Facebook LikeBox: Plugin social do Facebook que permite aos usuários do 

site visualizarem quantas seguidores a página da ANDA possui no Facebook, além de 

atrair mais seguidores, sem que estes procurem pela página na própria rede social 

online. Clicando no atalho da página no Facebook Like Box é possível ver as 

                                                 
22 http://www.lifedefenders.com.br/?lang=pt-br 
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atualizações de status e publicações recentes sem a necessidade de estar conectado ou 

criar uma conta no Facebook.  

 19 ) Downloads: Existe no site da ANDA manuais e livros para download. 

Alguns são produzidos pela própria Agência, outros são de autores e instituições 

diversas. Todos são gratuitos, com o objetivo de ajudar na disseminação de informações 

e na luta contra os maus-tratos aos animais.  

 20 ) Módulo Campanhas: Módulo de divulgação de campanhas à favor da 

causa animal. Há destaque para as páginas dos Vídeos23, de Imagens24 e Propagandas25.  

 21 ) Informações: Canais de interlocução com o leitor onde é possível entrar em 

contato com a equipe da ANDA (e-mail ou formulário), assinar a newsletter para 

receber as notícias por e-mail, configurar o navegador para tornar a página do portal de 

notícias como Página Inicial, saber como fazer para se tornar um apoiador, conhecer os 

perfis da agência nas principais redes sociais e assinar os feeds de notícias.  

 22 ) Canal “Você Repórter”: Localizado no lado direito da página o canal 

“Você é o Repórter”26 permite a qualquer pessoa enviar uma notícia. Na página de 

cadastro há um formulário de preenchimento para envio das informações, fotos e 

material. O colaborador autoriza o uso das informações e sua notícia é publicada, após 

triagem da ANDA. Abaixo do módulo da página inicial há uma lista das últimas 

notícias enviadas pelos internautas, na qual é possível localizar, por meio de acesso à 

página do canal, todas as informações que foram enviadas ao site. É mais um canal de 

interlocução direta com o público e serve como meio de divulgação aos que procuram 

soluções, pois o canal funciona como uma espécie de prestação de serviços aos animais 

que foram abandonados, mal tratados, torturados ou até mesmo mortos (apelo na forma 

de petições aos que cometeram tal crime).  

 23 ) Banner “Anuncie na ANDA”: Banner que indica as formas de anúncios 

existentes na ANDA. A página “Anuncie na ANDA”27 traz uma série de informações 

sobre o perfil e audiência para os possíveis anunciantes. Há disponível 3 (três) espaços 

de anúncio. O anunciante entra em contato com a Agência de Notícias e faz o 

orçamento dos espaços de publicidade. Somente empresas simpatizantes da causa 

animal podem anunciar nestes canais.  
                                                 
23 http://www.anda.jor.br/category/videos 
24 http://www.anda.jor.br/category/imagens 
25 http://www.anda.jor.br/category/propaganda 
26 http://www.anda.jor.br/category/voce-reporter 
27 http://www.anda.jor.br/adicionais/anuncie 
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 24 ) Divulgue a ANDA: anúncio próprio localizado abaixo do canal “Você é o 

Repórter”, no formato 260x217 (pixels), presente na Home e nas páginas internas. Ao 

clicar no banner da página inicial o internauta é levado à página de divulgação28, onde é 

possível colaborar com a ANDA divulgando seus banners em sites, blogs e e-mails. 

Abaixo de cada formato de banner há um código HTML para ser copiado.  

 25 ) Rodapé: Seção que aparece na parte inferior de todas as páginas do site da 

ANDA e contém as informações de contato, de hospedagem, de licença e de anúncios. 

No rodapé ainda é possível encontrar o link “Aviso Legal”29 com as regras de 

distribuição dos conteúdos do site e avisos sobre direitos de autoria e uso correto do 

material.  

 

 

 

 

                                                 
28 http://www.anda.jor.br/adicionais/banner-site 
29 http://www.anda.jor.br/adicionais/aviso-legal 

Figura 10 - espaços disponíveis para anúncios 



 55 
 

6.3 Análise do corpus 

6.3.1 Atualização e instantaneidade:  
 

Para a avaliação da periodicidade das informações postadas no site da ANDA foi 

realizado o monitoramento das publicações. Após a distribuição dos dados coletados na 

tabela organizada para tal finalidade foi feita a contabilização do conteúdo conforme os 

critérios estabelecidos. 

O mês observado (agosto de 2012) teve no total setecentos e quarenta e uma 

(741) publicações na seção “Notícias” (a contagem ignorou as publicações da seção 

“Artigos”, das colunas e da seção “Vc é o repórter”), contabilizando uma média de 23,9 

publicações diárias. Observa-se que a quantidade de notícias publicadas durante a 

semana é maior do que nos finais de semana. A média de notícias publicadas durante os 

dias da semana (no período da observação) é de 26,8 publicações diárias; já a média de 

notícias publicadas nos finais de semana cai para 15,4 publicações diárias. Em 

decorrência disso, o dia com a quantidade menor de publicações foi um domingo, 5 de 

agosto, que teve apenas 12 notícias. O dia que obteve mais postagens foi 10 de agosto, 

sexta-feira, com 32 publicações. O gráfico abaixo possibilita a visualização da 

quantidade de publicações durante os 31 dias do mês. As colunas de cor azul 

representam os dias da semana e as colunas de cor roxa representam os finais de 

semana.  

 

Figura 11 - Gráfico de colunas das publicações diárias de notícias da ANDA durante o mês 
de agosto do ano de 2012 
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 Apesar do fluxo de publicações diminuir durante os finais de semana, a Agência 

de Notícias de Direitos Animais consegue manter certa periodicidade das informações 

publicadas, visto que todo o trabalho é realizado por colaboradores voluntários 

(jornalistas e correspondentes). As postagens mantêm uma média de intervalo de 

aproximadamente 20 minutos.  

6.3.2 Interação e repercussão: 

  

 Para avaliar de que maneira a interconexão entre o público e os produtores de 

informação se realiza e como tais informações repercutem no ambiente virtual, foi feita 

a observação de algumas notícias para apontar suas possibilidades de interação. Um dos 

recursos encontrados é o compartilhamento e divulgação dos conteúdos através das 

redes sociais online, como o Facebook, o Twitter, o Orkut e o Google Plus, presente em 

todas as páginas da seção (figura 12). É possível ainda recomendar o texto para um 

amigo através do envio de um e-mail: ao clicar no botão indicado (no formado de 

‘carta’) um formulário de preenchimento manual surge para que o internauta indique a 

matéria a outras pessoas (figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Caixa com os botões de compartilhamento presente nas páginas da seção "Notícias" 

Figura 13 - formulário de preenchimento para envio de matéria por  
e-mail 
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Outro aspecto presente e que amplia o diálogo entre os leitores das matérias é a 

possibilidade de fazer comentários. O internauta interessado em expor sua opinião sobre 

o que está noticiado deve preencher os campos obrigatórios e escrever sua mensagem, 

que será compartilhada publicamente, caso seja aprovada pela equipe da ANDA, 

conforme os critérios impostos por ela. Uma vez publicado o comentário surge a 

possibilidade de avaliação da mensagem (se positiva ou negativa), como forma de 

aprovar ou discordar do que foi escrito, além de poder responder ao comentário. 

 

 

 

 

g)  
 

 

 

 Dentre o vasto material de notícias captado durante o período de observação e 

coleta de dados, optou-se ainda pela escolha da análise da matéria que teve o maior 

índice de repercussão no mês de agosto. Este índice foi medido conforme a 

categorização na tabela de coleta de dados. A publicação entitulada “Imagem de cão 

doente adormecendo nos braços de tutor em lago emociona internautas” foi divulgada 

no dia 7 de agosto (figura 15) e obteve 50 comentários, 7.854 curtidas30 no Facebook, 

68 tuítes31 e 11 compartilhamentos no Google Plus (números de divulgações nas redes 

sociais feitas através dos botões de compartilhamento presentes na página da notícia).   

 A notícia em questão possui forte carga emocional ao apresentar a história de um 

cão sendo carregado nos braços de seu tutor dentro de um lago. De acordo as 

informações da matéria, o animal estaria doente e com dor crônica que só melhora 

quando consegue adormecer nas águas quentes do lago, por isso é levado todos os dias. 

A foto divulgada foi tirada por uma amiga do tutor, que decidiu compartilhar na Internet 

o ato de bondade.  

                                                 
30 O botão “Curtir” do Facebook é um gadget de site que possibilita ao internauta recomendar e 
compartilhar certa informação. O botão, por meio da sua funcionalidade, exibirá no seu perfil do 
Facebook um histórico da ação e poderá aparecer nos Feeds de notícias de amigos. 
31  “Tuíte” é o nome da publicação pela rede social Twitter. 

Figura 14 - exemplo de caixa de comentário com a possibilidade de avaliação (sinalizada) 
e botão de resposta ao comentário (indicado pela seta) 
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 Aqui podemos perceber que, em conjunto, as ferramentas de comunicação e 

interação ampliam o canal de conversação entre internautas e produtores de notícias, 

além de divulgar as informações para outras pessoas (que não precisam necessariamente 

conhecer o site da ANDA), atuando como um canal de disseminação.  Nota-se que, em 

alguns casos, os usuários conversam entre si por meio dos comentários; às vezes, para 

concordarem uns com os outros e, outras vezes, para discordarem do que foi dito. Na 

matéria acima, por exemplo, a conversação se sustentou em torno da credibilidade da 

informação, com julgamentos a respeito da veracidade da história (figura 16). Em outra 

publicação (figura 17), dois usuários mantêm diálogo com opiniões opostas sobre uma 

matéria em que o dono de um restaurante chinês tortura filhotes de gatos. Um dos 

usuários ofende a causa defendida, e outra pessoa o rebate. No decorrer da conversa, 

outros usuários se manifestam, condenando o posicionamento agressivo desse usuário 

identificado como Vascaino. Constatou-se ser este usuário um frequentador do site que 

sempre gera polêmica por postar comentários desrespeituosos.  

Figura 15 - notícia com maior repercussão no mês de agosto (Dia 7 de 
agosto de 2012) 
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Figura 16 - conversa entre usuários na matéria que obteve 
maior repercussão em agosto (Dia 7 de agosto de 2012) 

Figura 17 – conversa entre dois usuários com opiniões opostas (“Vídeo 
mostra dono de restaurante torturando gatinhos”, dia 3 de agosto de 2012) 
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 Através dos seus comentários, os leitores deixam as suas impressões sobre o site 

e sobre a notícia, fazem observações em relação ao ponto de vista dos produtores e 

editores da ANDA, deixam suas próprias opiniões, acrescentam informações (com o 

envio de petições, vídeos, links de outras matérias e artigos, etc.), corrigem 

possíveis erros e criticam certos posicionamentos. A possibilidade de diálogo é 

importante, na medida em que permite uma verdadeira participação e interação entre 

emissor e receptor, além de ampliar o espaço de discussão sobre a causa animal. 

6.3.3 Multimidialidade:  

 
 O uso de recursos multimidiáticos pela ANDA costuma facilitar o entendimento 

das matérias, dando ao internauta a possibilidade de fazer uma leitura mais completa e 

aprofundada do assunto. Os principais formatos de mídia utilizados nas notícias 

observadas durante o período de coleta de dados da pesquisa foram vídeos, fotos, 

hiperlinks e texto. Há, ainda que pequena, a presença de infográficos. Percebe-se que a 

utilização da multimidialidade pela Agência de Notícias se faz presente com a 

finalidade de ilustrar o conteúdo informacional e também de impactar o público.  

 Na figura abaixo (figura 18) é possível identificar o uso de um dos elementos 

multimidiáticos; o infográfico. Ele foi utilizado de maneira explicativa ao assunto. Além 

disso, na mesma matéria, outro elemento midiático (a fotografia) é utilizado junto ao 

texto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18 – infográfico utilizado em matéria “Os mamíferos mais ameaçados do 
planeta (Dia 10 de agosto de 2012)” 
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 Nota-se que o uso de formatos multimidiáticos para apoiar o conteúdo exposto 

se faz quase sempre necessário, permitindo que a mesma informação possa ser 

veiculada de diferentes modos, complementando a informação textual. Ao analisar quais 

recursos multimídia são comumente utilizados pela ANDA, entende-se que tais 

ferramentas fazem parte do conjunto de estratégias comunicativas que ajudam a difundir 

e promover informações, colaborando, assim, com o fortalecimento do projeto de 

mobilização social de luta pelos direitos animais. 

 
 Nas situações em que há apenas o texto, a repercussão e interação são baixas, 

confirmando o importante papel que o conteúdo multimidiático possui na disseminação 

de informações da ANDA. Nestes casos, o uso de hiperlinks32 é feito de maneira 

complementar para a notícia não perder a força, como no caso abaixo (figura 20), em 

que a matéria remete o leitor à outra página na qual possa assistir ao vídeo de uma 

reportagem. 

 

 

                                                 
32 Hiperlink (hipertext + link) é um texto clicável, que remte a  outra página web quando clicado.  

Figura 19 – exemplo de uso de fotografia (à esquerda) e vídeo (à direita) 

Figura 20 – exemplo de hiperlink na notícia (Dia 5 de agosto de 2012) 
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6.3.4 Fluxo comunicacional: 

 
 Na tentativa de compreender de que maneira o fluxo de informações é 

sustentado para que o diálogo se mantenha ativo e permanente, foi feita observação 

amparada no conteúdo veiculado pelo canal midiático. O conteúdo das notícias da 

ANDA segue a linha de defesa dos direitos animais ao adquirir um posicionamento que 

busca a transformação social através da difusão de informação, colocando em pauta 

notícias que habitualmente não possuem espaço na mídia tradicional ou que são 

abordadas com descaso pela imprensa, de modo geral. É possível perceber tal 

posicionamento no teor das matérias publicadas, direcionadas à luta pela garantia dos 

direitos animais e que, por vezes, incentiva atitudes positivas a favor da causa. As 

notícias de interesse aos animais somente são publicadas quando há o aprofundamento 

do conteúdo abordado no decorrer do texto. 

Silvana Andrade afirma, em entrevista à pesquisadora, que a ANDA nunca vai 

divulgar, por exemplo, uma matéria com o título “Cachorro da raça pitbull ataca e mata 

criança” sem que haja uma pesquisa e posterior reflexão dos motivos para tal 

acontecimento - ‘O quê levou este animal a agir desta forma? Em que condições esse 

animal foi criado? Ele sofre maus-tratos?’- 33, com a perspectiva de mostrar o outro 

lado do fato; o lado que não aparece na imprensa tradicional.  

Além disso, a ANDA faz uso de expressões próprias que caracterizam a mídia 

alternativa como ‘agência de setor’, nas palavras de sua fundadora, com o emprego de 

palavras como ‘assassinados’ ao invés de ‘mortos’, ‘exterminados’ no lugar de 

‘eutanasiados’ para relatar crimes ocorridos contra a vida animal (figura 21); é possível 

visualizar também a preferência pelo uso das palavras ‘prisioneiro’ no lugar de 

‘morador’ ou ‘atração do Zoológico’ e ‘prisão’ ao invés de ‘jaula’ (figura 22), para 

demonstrar as condições em que um chimpanzé se encontra no Zoológico citado na 

matéria. O uso destas expressões é feito de forma crítica e intencional, sob o prisma dos 

direitos animais, a fim de destacar a linha defendida pelo movimento. 

 

                                                 
33 Silvana Andrade em entrevista à pesquisadora. 
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Figura 21 - expressões assinaladas na matéria da ANDA (Dia 6 de agosto de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro aspecto relevante a ser destacado é o tratamento que a ANDA dá às 

editorias (que na imprensa tradicional são editorias formais). As abordagens das seções 

já institucionalizadas em outras mídias são, na ANDA, voltadas aos direitos animais. A 

editoria de Economia, por exemplo, possui informações do tipo: “Crise na Europa 

agrava abandono de animais” (dia 31 de agosto de 2012), “Seca faz crescer abandono de 

cavalos nos EUA” (dia 22 de agosto de 2012); na editoria de Esportes surgem matérias 

mais focadas: “Conheça atletas vegetarianos que participaram das Olimpíadas” (dia 5 de 

agosto de 2012), “Mais um cavalo morre durante corrida suicida” (dia 15 de agosto de 

2012); na de Educação as informações vinculadas são do tipo: “Apresentação teatral 

Figura 22 – expressões assinaladas na matéria da ANDA (Dia: 2 de agosto de 2012) 
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ensina crianças a cuidar de animais domésticos, em Curitiba (PR)” (dia 15 de agosto de 

2012), “Material escolar ensina às crianças respeito e empatia pelos animais” (dia 25 de 

agosto de 2012); na editoria Eleições, seguem informações do tipo: “Serra recusa 

adoção de filhote em campanha durante visita a canil de SP” (24 de agosto de 2012), 

“ONG se opõe ao uso de animais em campanhas políticas” (27 de agosto de 2012); a 

editoria Política possui notícias como: “Deputado apresenta proposta para criação dos 

serviços veterinários móveis” (28 de agosto de 2012), “Frente Parlamentar em Defesa 

dos Animais no RS é instalada” (dia 16 de agosto de 2012).  

Todos estes exemplos nos permitem observar que a sistematização propriamente 

dita (a listagem das divisões editoriais) não é apresentada no site da ANDA, no entanto, 

é possível perceber a categorização das editorias no conteúdo informacional das 

matérias. Na imagem abaixo (figura 23) é possível visualizar uma das matérias 

observadas durante o período de coleta de dados que aborda a crise econômica na 

Europa com o foco nos animais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Em relação à produção do conteúdo publicado, concluiu-se que, das setecentas e 

quarenta e uma (741) matérias observadas na amostragem do mês de agosto, quinhentas 

e trinta e uma (531), cerca de 70%, são clipadas, ou seja, não são de autoria da ANDA. 

Destas 531 matérias clipadas, 189 foram retiradas do G134, caracterizando-se como 

principal fonte da ANDA no mês analisado. Ao todo, foram encontradas cento e 

                                                 
34 Portal de Notícias da Globo 

Figura 23 - exemplo de notícia da editoria Economia sob a perspectiva 
dos direitos animais (“Crise na Europa agrava abandono de animais”, dia 

31 de agosto de 2012) 
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quarenta e cinco (145) fontes de informação distintas referidas. Os gráficos abaixo 

apontam as cinco (5) principais fontes de notícias da ANDA no mês e a quantidade de 

matérias clipadas, bem como a porcentagem de notícias publicadas referentes às 145 

fontes.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, nota-se que na maioria das notícias não assinadas pela Agência de 

Notícias, que ou são clipadas ou com informações de outros meios de comunicação, há 

o acompanhamento de uma Nota da Redação. Ela se faz presente para revelar o 

Figura 24 – Gráfico que aponta a quantidade de matérias clipadas das 5 
principais fontes de notícias da ANDA no mês de agosto 

Figura 25 - Gráfico com a porcentagem de notícias clipadas referentes às 145 
fontes de clipagem do mês de agosto 
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posicionamento da ANDA nos fatos ocorridos, para esclarecer informações duvidosas 

retiradas das fontes citadas ou ainda como complemento ao acontecimento (informações 

adicionais, notas de esclarecimentos das partes envolvidas, sugestões para possíveis 

soluções, contextualização, etc.). A Nota da Redação exprime a opinião da Agência de 

Notícias de Direitos Animais através desta manifestação e reconhece que todas as 

informações ali veiculadas são de sua responsabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir das reflexões oriundas deste mapeamento, observa-se que o que sustenta 

o fluxo comunicacional contínuo de informações são os vínculos interpessoais e 

coletivos criados a partir do movimento gerado pela multiplicidade de significados e 

sentimentos envolvidos na defesa da causa animal. As interfaces comunicacionais 

tornaram-se mais dinâmicas e particularizadas, permitindo, ao mesmo tempo, a 

coletivização do pensamento (por meio das matérias assinadas e das Notas de Redação, 

por exemplo) que antes era isolado. Isso tudo acaba gerando confiança aos leitores, ao 

passo que se sentem mais aproximados e envolvidos com o movimento em questão.  

  

6.3.5 Potencial organizacional e de mobilização: 
 

 Para observar que tipos de manifestações surgem através das informações 

divulgadas na ANDA buscou-se analisar o poder que as redes de solidariedade criadas 

Figura 26 - Exemplo de uma Nota da Redação, sinalizada, no final da matéria, após a 
referência da fonte (“Coalas podem desaparecer de florestas da Austrália”, dia 08 de 

agosto de 2012) 
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no ambiente online exercem na mobilização de pessoas em defesa do movimento. A 

Internet passou a ter papel central na mobilização social pelo fim da crueldade com os 

animais ao dar origem a grandes fenômenos de manifestações de cunho reivindicatório e 

revolucionário. A Agência de Notícias de Direitos Animais defende este ponto de vista 

abertamente e posiciona-se como um dos representantes (ator social) do grupo social 

envolvido no debate.  

 Observa-se que, ao fazer uso das estratégias comunicativas e da própria 

comunicação de modo geral, a ANDA acaba contribuindo na formação de opiniões, 

servindo como instrumento de mobilização da sociedade. Um dos recursos mais 

utilizados para isso é a petição online, que ganhou forças no cenário das tecnologias 

digitais ao funcionar como instrumento organizacional de participação dos movimentos 

sociais, em que o cidadão tem a oportunidade de construir ações em prol de determinada 

causa.  

 As petições online divulgadas pela Agência de Notícias de Direitos Animais 

permitem a rápida adesão dos internautas em torno de projetos em comum, projetando 

diversas questões ao restante da sociedade. No exemplo abaixo (figura 27), podemos 

visualizar o compartilhamento de uma petição na matéria do dia 7 de agosto, de autoria 

própria. Ela faz o apelo ao público na tentativa de acabar com as touradas na Espanha. 

  

 Em outro caso de ação coletiva, os próprios leitores postam, por meio da 

ferramenta de comentário, as petições em forma de revolta ao caso ocorrido (figura 28), 

Figura 27 – exemplo de pedido de assinatura de petição na matéria “Defensores 
de animais protestam neste domingo contra uso de cães em testes de laboratório” 

(Dia 7 de agosto de 2012) 
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servindo como informação complementar à notícia propriamente dita, agindo em volta 

de um interesse em comum: colaborar para a mudança social através da participação e 

manifestação do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outro exemplo de mobilização que surge através do posicionamento editorial da 

ANDA são as campanhas que fazem o chamamento online para ações no ambiente 

offline. A imagem abaixo (figura 29) ilustra o momento em que as pessoas são 

convidadas a participar de uma manifestação que visa o término da utilização de cães da 

raça beagle por institutos de pesquisa e universidades brasileiras. Isso mostra o 

comprometimento dos participantes da causa, que, além de se manifestarem na Internet, 

também o fazem nas ruas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - exemplo de petições recomendadas em um comentário (“Namíbia 
prossegue com massacre brutal de focas”, dia 7 de agosto de 2012) 

Figura 29 - exemplo de campanha offline organizada na Internet ("Defensores de animais 
protestam neste domingo contra uso de cães em testes de laboratório", dia 16 de agosto de 2012) 
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 Outra prática habitual encontrada no período de análise dos dados deste trabalho 

é o apelo às autoridades, feito através do envio de e-mail, ou contato pelas redes sociais. 

Abaixo é possível ver um exemplo (figura 30), em que a própria matéria apresenta o 

modelo de mensagem a ser encaminhada à embaixada chinesa do Brasil e de Portugal, 

contra a exploração dos ursos pela retirada da bile na China. A notícia ainda 

disponibiliza os endereços de e-mail dos responsáveis para que o envio da mensagem se 

efetue.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 A partir dessas reflexões, podemos dizer que há uma reformulação dos 

indivíduos que se organizam em torno de mobilizações de interesse comum e que são 

impulsionados, principalmente, pelo agir coletivo possibilitado pelas interfaces 

tecnológicas. A Internet serve de suporte à diversidade de canais comunicacionais 

alternativos de reivindicação e manifestação (como a ANDA), caracterizando-se como 

espaço alternativo e revolucionário ao proporcionar ao indivíduo a experiência de 

revelar seus sentimentos e ideais para o mundo. 

 

6.3.6 Participação e empoderamento: 

 
Ao analisar as possíveis transformações sociais ocorridas em decorrência do uso 

da mídia como disseminadora da causa animal, compreende-se que para uma 

comunidade ou grupo social ser protagonista do movimento são necessárias práticas que 

Figura 30 - exemplo de apelo às autoridades, como forma de manifestação 
("Página no Facebook clama por ajuda contra exploração de ursos na China", dia 

19 de agosto de 2012) 
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o impulsionem e o promovam. É por meio da participação e empoderamento que a 

ANDA firma sua capacidade de desenvolvimento e autonomia do movimento ao fazer 

renascer o espírito de cooperação e compromisso junto às mudanças ocasionadas pela 

prática do ativismo social na Internet.  

  Percebe-se que, além de informar sobre os acontecimentos e fatos do mundo 

animal, a ANDA atua como agente motivador e transformador da sociedade, ao pautar 

ações sociais de mudança importantes para o movimento de defesa dos direitos animais. 

A exemplo disto, Silvana Andrade afirma, em entrevista à pesquisadora, que uma das 

Notas de Redação feitas pela Agência de Notícias já serviu como base de uma sentença 

num julgamento.  

Outro caso relembrado por Silvana, que obteve grande repercussão a partir de 

uma publicação da ANDA, é o da cachorra Lana da raça yorkshire (figura 31), que 

morreu após ser espancada e torturada por sua tutora em Goiânia. O episódio não 

ocorreu durante o mês analisado na pesquisa, porém, devido ao seu poder mobilizatório, 

ainda é o mais citado como exemplo. Após a publicação da notícia e do vídeo que 

chocou o país, mais de 17 mil35 pessoas compartilharam a matéria. Ao final da matéria, 

assinada pela Agência de Notícias, uma Nota de Redação convoca sociedade para que 

os protestos e revoltas não se findem no ambiente online, caracterizando a Primavera 

Animal, termo utilizado para se referir às formas de manifestações decorrentes da causa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
35 Número de compartilhamento feito através da página da notícia. A real dimensão da repercussão do 
caso se deu diretamente nas redes sociais online (Facebook e Twitter, principalmente). 

Figura 31 - caso de maior repercussão da ANDA, onde convoca a população para 
manifestações nas ruas - "Agressão a cão causa comoção nacional e mobiliza campanha contra 

maus-tratos" (Dia 16 de dezembro de 2012) 
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 Foi a partir da divulgação deste e mais outros casos de maus-tratos animais que 

promoveram uma comoção coletiva na sociedade, impulsionando uma das maiores 

manifestações nas ruas em prol dos direitos animais no início deste ano. Mais de 170 

cidades e capitais brasileiras se mobilizaram num movimento considerado histórico no 

país, ao pedir o fim da violência aos animais e chamar a atenção de autoridades para que 

leis fossem alteradas. A convocação foi organizada e planejada na Internet e teve como 

fator motivador principal as impunidades da justiça para crimes ocorridos contra a vida 

animal.  

 Outro caso de sucesso que partiu de mais uma publicação da ANDA, foi o 

cancelamento de um sorteio de cães que seria promovido por duas empresas do ramo de 

Pet Shops (figura 32). Após publicação no portal de notícias, convocação e mobilização 

dos internautas manifestando a indignação contra o ato nas redes sociais, as duas 

empresas envolvidas cancelaram as promoções devido à repercussão negativa que a 

ação causou, com a divulgação de uma carta de retratação.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O que tudo isso nos revela é a emergência de uma nova sociedade alicerçada na 

participação de indivíduos e organização de grupos sociais que buscam o processo de 

mudança e transformação da realidade por meio de ações oriundas, principalmente, das 

estratégias utilizadas pela comunicação. O processo de empoderamento torna-se 

elemento fundamental na compreensão dos limites e possibilidades do ativismo social.  

Tal estrutura nos permite a visualização do engajamento de indivíduos, criando laços de 

pertencimento e identidade coletiva. 

Figura 32 - exemplo de empoderamento ("Após matéria na ANDA, empresas 
desistem de sortear filhotes de cães em promoção, dia 1º de agosto de 2012") 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho buscou investigar de que maneira são utilizadas as estratégias 

comunicativas de utilização da Internet pelo ativismo social promovido pela Agência de 

Notícias de Direitos Animais (ANDA), o primeiro portal jornalístico do mundo voltado 

exclusivamente a fatos do universo animal. Buscou-se também avaliar a maneira como 

este canal se estrutura e se organiza para aprimorar a atuação do movimento de defesa 

dos direitos animais.  

Um dos principais aspectos observados durante o período de produção desta 

monografia foi a capacidade de expressão, do sentimento coletivo caracterizado pelas 

mobilizações e processos capazes de transformar a sociedade. Vivemos um novo 

momento na trajetória dos movimentos sociais contemporâneos, onde novas redes de 

associações ampliam vozes, contribuindo para uma construção social mais democrática. 

A Internet tornou-se principal palco para ações de participação e empoderamento social, 

facilitando as ações e atividades dos grupos.  

 O poder da comunicação, antes centralizado em grandes e tradicionais meios de 

comunicação de massa, agora se faz de maneira descentralizada, potencializado por 

diversos atores da sociedade em rede. O exercício do poder dos novos movimentos 

sociais é um conjunto de ações organizadas e estruturadas coletivamente, em função dos 

objetivos e da representatividade do grupo. A partir das análises e observações 

realizadas, pode-se concluir que são as estruturas participativas, baseadas num conjunto 

de estratégias comunicativas, que promovem o reconhecimento do movimento de defesa 

da causa animal.  

 Verificou-se, ainda, que a mídia possui papel fundamental no processo de 

mobilização social atualmente, sustentando o debate, a reflexão, a visibilidade e a 

organização de ações coletivas. Vê-se surgir novas formas de relacionamentos e novos 

tipos de vínculos criadores de um canal alternativo de disseminação do conhecimento. 

Fatos que estimulam o desrespeito aos direitos animais são comuns, tanto na mídia, 

quanto no cotidiano. Associações, entidades e Organizações não-governamentais 

(ONGs) vêm se mobilizando durante anos na defesa e garantia destes direitos animais. 

Percebe-se que, com o desenvolvimento de novas tecnologias de informação e 

comunicação (TICs), grupos de ativistas começaram a se apropriar da Internet e de toda 

sua potencialidade a fim de dinamizar suas lutas e causas a favor da justiça social.  
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 A construção desta rede maior de ativistas facilitou a intercomunicação entre os 

indivíduos envolvidos, rompendo barreiras geográficas, sociais e políticas. Não se trata 

da imposição de uma ideologia, mas sim de manter maior visibilidade e esclarecimento 

da causa diante de equívocos difundidos com frequencia. É preciso, então, reconhecer 

este novo tipo de ativismo social emergente na esfera pública e civil, que luta pela 

garantia dos direitos animais. O uso do ciberativismo pelos movimentos sociais 

contemporâneos tornou-se a principal arma contra a invisibilidade do movimento e a 

falta de conhecimento técnico específico a respeito, além do descaso com que notícias 

de crimes contra a vida animal continuam sendo tratadas na mídia tradicional.  

 Acredita-se que o presente trabalho contribui para a área da comunicação, pois 

as estratégias comunicativas utilizadas pelos novos grupos de ativistas sociais e novos 

movimentos viabilizam outra possibilidade de estudos sobre um tema que até pouco 

tempo não tinha visibilidade pelas pesquisas: o movimento de defesa pelos direitos 

animais. Entende-se que é um campo que necessita de maior atenção e reflexão, uma 

vez que emerge com força, principalmente, no que diz respeito à Internet e redes 

sociais. 
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APÊNDICE “A” - Modelo de tabela utilizada para coleta de dados 

 

Data: 
Principais assuntos 

abordados: 

Nº de 
postagens 

no dia: 
Títulos das postagens e links: 

Nº de 
comentários 
em notícias: 

Nº de divulgação em redes 
sociais: 

Recursos 
multimídia: Assinatura: Observações: 

5 de 
agosto 

Espécies em extinção; 
atletas olímpicos 

vegetarianos; 
abandono de animais; 
maus-tratos; pesquisa 

neurocientista; 
incêndios florestais; 

resgate de aves; 
touradas; 

tradição hindu; 
educação; 

manifestações. 

12 

1. Incêndios florestais ameaçam 
várias espécies em risco de 
extinção 

2. Conheça atletas vegetarianos que 
participaram das Olimpíadas 

3. Situação de animais 
abandonados na Sicília é 
alarmante 

4. Bombeiros utilizam rapel para 
salvar cão preso em penhasco 

5. Gato é arrastado amarrado em 
para-choque 

6. Queimadas obrigam animais a 
ocupar áreas urbanas do Distrito 
Federal 

7. Até uma mosca pode ter 
consciência, dizem 
neurocientistas 

8. 45 aves silvestres são resgatadas 
em cativeiro no interior do PR 

9. Tourada em Portugal é alvo de 
manifestações 

10. Atropelou um animal? Não 
fuja, cuide! 

11. Homens disputam cabra em 
festival religioso no Nepal 

12. Da sala de aula para a cozinha: 
vivências que ensinam pela 
compaixão 

1. 0 
2. 4 
3. 6 
4. 5 
5. 8 
6. 1 
7. 1 
8. 1 
9. 7 
10. 4 
11. 7 
12. 11 

1. Facebook: 1; Twitter: 3; 
Google Plus: 0 

2. Facebook: 146; Twitter: 
19; Google Plus: 0 

3. Facebook: 60; Twitter: 
11; Google Plus: 0 

4. Facebook: 168; Twitter: 
13; Google Plus: 0 

5. Facebook: 56; Twitter: 
11; Google Plus: 0 

6. Facebook: 4; Twitter: 8; 
Google Plus: 0 

7. Facebook: 77; Twitter: 
11; Google Plus: 4 

8. Facebook: 3; Twitter: 7; 
Google Plus: 0 

9. Facebook: 61; Twitter: 
10; Google Plus: 0 

10. Facebook: 106; 
Twitter: 32; Google 
Plus: 0 

11. Facebook: 47; 
Twitter: 7; Google Plus: 
0 

12. Facebook: 57; Twitter: 
12; Google Plus: 2 

1. Fotos 
2. Fotos 
3. Fotos 
4. Fotos 
5. Fotos 
6. Texto 
7. Fotos 
8. Texto 
9. Fotos e 

vídeo 
10. Texto 
11. Fotos 
12. Texto 

1. Da Redação 
2. Da redação 
3. Da Redação 
4. A Tribuna 
5. 180 graus. 
6. Correio 

Braziliense. 
7. Portal Terra 
8. Bonde. 
9. O Notícias da 

Trofa 
10. Rede Bom 

Dia 
11. G1. 
12. Da Redação. 

1. Nenhuma observação 
2. Nenhuma observação 
3. Nenhuma observação 
4. Nenhuma observação 
5. Link do vídeo. 

Comentários de 
revolta contra a 
pessoa que filmou, 
acusando-o de não 
fazer nada. 

6. Nenhuma observação 
7. Nenhuma observação 
8. Nenhuma observação 
9. Comentários sobre o 

posicionamento de 
pessoas que aprovam 
as touradas. 

10. Nenhuma observação 
11. Observações sobre o 

ritual hindu que 
envolve uma cabra, 
bem como 
comentários sobre a 
vida animal sendo 
objeto do humano. 

12. Nenhuma observação 
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APÊNDICE “B” – Roteiro de perguntas utilizado na entrevista à fundadora 

da ANDA, Silvana Andrade 

1. Quando a Agência de Notícias de Direitos Animais foi criada? 

2. Como surgiu a ideia de criar uma agência de notícias especializada em assuntos 

que envolvem os direitos animais? 

3. Qual o principal papel da ANDA atualmente? 

4. Em sua opinião, em que medida o jornalismo da ANDA é separado do 

movimento ativista, ou essa separação não existe? 

5. Para vocês, quais os instrumentos de comunicação mais eficazes que os ativistas 

podem utilizar? 

6. Além das mídias sociais, quais outras abordagens ou estratégias são utilizadas 

pela ANDA para dar visibilidade ao movimento? 

7. Quais os critérios são utilizados para a divulgação das notícias na ANDA? 

8. Quantas profissionais compõem a equipe da ANDA? 

9. Qual a rotina de produção da ANDA para manter a atualização das notícias? 

10. Qual a média de publicações diárias? 

11. Quantas pessoas acessam o site da ANDA diariamente? 

12. O conteúdo divulgado nas redes sociais é o mesmo do site? 

13. Recentemente a ANDA foi convidada para palestrar na II Conferência 

Internacional de Direitos Animais, em Luxemburgo. Como foi a repercussão do 

trabalho da Agência a nível mundial? 

14. Qual a importância da mídia para aumentar a visibilidade do movimento que luta 

em prol dos direitos animais? 

15. De onde vêm os recursos que sustentam a ANDA? 

 


