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Resumo 

O objetivo deste trabalho é discutir a relação entre a cidadania e o uso da mídia (em um sentido amplo) 
por um grupo de jovens interessados em disseminar ideias a favor de um outro modo de cultivar e de se 
relacionar com o meio ambiente (diferente da chamada agricultura convencional), o Coletivo BioWit. Para tanto, 
realiza-se uma breve revisão de literatura sobre questões referentes à cidadania, mídia cidadã e modos 
alternativos de produção alimentar, e uma análise das formações e estratégias discursivas acionadas pelo grupo 
no seu principal canal de divulgação, o Facebook. Os resultados de tal análise indicam que o Coletivo aposta em 
duas principais maneiras de difundir suas mensagens, caracterizadas como o choque (incorporando imagens e 
palavras impactantes) e a inspiração (que faz uso de sutilezas). Apesar das diferenças reveladas, a partir de 
ambas as estratégias é possível identificar o exercício da cidadania ambiental pelo grupo por meio das 
mensagens divulgadas, já que chamam a atenção para as responsabilidades das pessoas quanto ao meio ambiente 
e promovem um estilo de vida com base numa relação mais próxima e respeitosa com a natureza. 
 
Palavras-chave: mídia cidadã; cidadania; meio ambiente; Coletivo BioWit; estratégias 
discursivas. 
 
 
1. Introdução 
 

 A proposta deste trabalho é refletir sobre os desafios existentes na comunicação de 

perspectivas alternativas por meio de informações que pouco circulam na mídia hegemônica, 

o que constitui, sob a perspectiva destas autoras, um exercício de cidadania. A partir das 

discussões sobre os conceitos de cidadania e mídia cidadã, analisam-se as estratégias 

discursivas5 utilizadas pelo Coletivo BioWit, que reúne jovens interessados em fazer com que 

as pessoas adotem outros modos de vida, de produção alimentar e de relacionamento com o 

meio ambiente, diferentes daqueles consolidados pelo sistema político-econômico dominante.   

                                                 
1 Trabalho apresentado na modalidade Artigo Científico na IV Conferência Sul-Americana e IX Conferência 
Brasileira de Mídia Cidadã. 
2 Jornalista, mestre em Comunicação e Informação pelo PPGCOM/UFRGS e doutoranda em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento pelo PPGMADE/UFPR. Bolsista CNPq. Integrante do Grupo de Pesquisa “Comunicação e 
educação em diversas interfaces com ênfase em meio ambiente”. E-mail: eloisa.loose@gmail.com. 
3 Graduada em Comunicação Social (Jornalismo) pela UFPR e mestranda em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento pelo PPGMADE/UFPR. Bolsista Capes. Integrante do grupo de pesquisa já citado. E-mail: 
thaisthais@gmail.com.  
4 Graduada em Jornalismo pela USJT e mestranda em Meio Ambiente e Desenvolvimento pelo 
PPGMADE/UFPR. Bolsista CAPES. Bolsista Capes. Integrante do grupo de pesquisa já citado. E-mail: 
duarteval@gmail.com.   
5 Estratégias discursivas são, segundo Eliseo Veròn (2004), variações declaradas dentro de um mesmo tipo de 
discurso. Podem ser compreendidas como os modos de dizer encontrados em um dado discurso. 
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 A escolha deste grupo para análise se deu pelo fato de estar inserido em uma 

comunidade cuja principal atividade econômica é a agropecuária convencional. Com 

mensagens em defesa da agroecologia e da permacultura6, o Coletivo BioWit instigou as 

autoras a buscar compreender tal paradoxo, a visão de mundo desses jovens e como eles 

entendem seu papel na sociedade atual, identificando suas estratégias de ação e comunicação 

e os meios pelos quais eles escolheram expor seus ideais. Para estudar os discursos presentes 

nas mensagens divulgadas pelo grupo, utilizou-se a Análise de Discurso (AD) de linha 

francesa. 

O texto foi estruturado em quatro partes: a discussão sobre as relações entre cidadania 

e comunicação, especialmente levando-se em conta as transformações ocorridas a partir da 

modernidade; a compreensão do que seria uma mídia, de fato, cidadã neste contexto; a 

apresentação do Coletivo BioWit e de sua atuação enquanto grupo que defende práticas 

alternativas; e, por fim, a análise de quais são as estratégias discursivas acionadas no canal de 

comunicação mais utilizado pelo grupo, o Facebook. As informações sobre o Coletivo foram 

obtidas por meio de entrevistas feitas com quatro integrantes, em maio de 20137, com o 

objetivo de compreender a dinâmica e os interesses que movem estes jovens. 

 
 
2. Relações entre cidadania e comunicação  
 

Em sua concepção clássica, cidadania é o exercício de direitos e deveres civis, 

políticos e sociais; é participar no destino da sociedade e na riqueza coletiva, tendo acesso a 

instâncias como educação, trabalho e saúde (PINSKY e PINSKY, 2003, p.9). Nos regimes 

democráticos (como se entende hoje, com base em noções iluministas), a concepção da 

cidadania foi dada, durante muito tempo, pela participação coletiva no espaço público e na 

política por meio de representações como os partidos, os sindicatos e os movimentos sociais. 

Contudo, a partir da segunda metade do século XX, em meio às mudanças e transformações 

que acompanham a modernidade (GIDDENS, 1991) vão emergindo novas compreensões 

sobre a cidadania, o espaço público e a participação, fazendo necessário rever tais conceitos.  

                                                 
6 Adiante, apresentam-se os entendimentos de agropecuária convencional, agroecologia e permacultura 
utilizados neste trabalho.  
7 Foram entrevistados os membros Martin Ewert, Rafaelle Mendes, Ricardo Philippsen e Tobias Thiessen. As 
entrevistas seguiram um roteiro semi-estruturado com perguntas abertas sobre a origem do grupo, suas atividades 
e as reflexões dos integrantes a respeito de sua atuação.  
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 Como indicam Hall (2005), Castells (2010) e Canclini (2008), com o desenvolvimento 

das tecnologias de comunicação e a intensificação do fenômeno de globalização, 

principalmente a partir da década de 1970, as identidades pelas quais os indivíduos se 

reconhecem passam a ser menos determinadas por fatores como a nacionalidade e a tradição. 

Órgãos locais e nacionais perdem poder em relação aos conglomerados empresariais 

transnacionais. As dinâmicas cotidianas de trânsito, vivência e apropriação de espaços 

coletivos e interação entre as pessoas mudam. A vida se torna fragmentada.  

A noção de povo é substituída pela de sociedade civil. Com isso, o senso de 

pertencimento a redes sociais começa a se dar mais pela participação em comunidades 

desterritorializadas de consumidores, principalmente de bens culturais e simbólicos – como é 

o caso dos rockeiros, por exemplo. Para Canclini (2008), estamos vivendo um processo de 

perda e despolitização em relação aos ideais da democracia liberal ou iluminista. Tudo isso 

vai se refletir em formas diferentes de fazer política e exercer a cidadania no mundo 

contemporâneo. 

 Neste cenário, os meios de comunicação se tornam as grandes vias de informação 

sobre o mundo e de formação do imaginário coletivo, transformando-se no principal espaço 

público onde ocorrem as discussões, antes representado somente pelas ruas e praças. 

“Desiludidos com as burocracias estatais, partidárias e sindicais, o público recorre à rádio e à 

televisão para conseguir o que as instituições cidadãs não proporcionam: serviços, justiça, 

reparações ou simples atenção” (CANCLINI, 2008, p.39). Logo, as novas formas de 

participação política passam também pela expressão em tais meios. Como frisa Sherer-

Warren (2001, p.41): “o exercício da cidadania plena implica marcar presença na esfera 

pública”. 

 Assim, para que exista uma construção continuada de cidadania, os sujeitos precisam 

participar, expressar-se e compreender o direito do outro se manifestar também. A emergência 

de redes globais de comunicação contribui para que certas demandas – antes isoladas por 

serem locais – tornem-se visíveis para além do lugar onde se encontram.  

Com o advento das chamadas novas mídias, a comunicação passa a ser mais horizontal 

e os públicos que antes eram majoritariamente receptores tornam-se também emissores de 

mensagens (LEMOS e LÉVY, 2010). Neste contexto, os cidadãos não estão restritos ao 

conteúdo dos meios de comunicação de massa, tendo possibilidades de ampliar suas 

perspectivas e obter conhecimentos que fogem ao interesse e pensamento hegemônicos. E, 
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mais que isso, têm a possibilidade de produzir seu próprio conteúdo e distribuí-lo livremente 

com baixos custos e amplo alcance. Tais mecanismos têm sido muito utilizados pelos 

movimentos sociais ou grupos alternativos para disseminar ideias contra-hegemônicas, o que 

resulta em implicações de dimensão política. As possibilidades oriundas da internet tendem a 

dar mais visibilidade e alcance às demandas específicas de grupos minoritários. 

Castells (2010) também aborda a reformulação do fazer político e da expressão da 

cidadania a partir da comunicação eletrônica, pontuando que por meio dela há possibilidades 

de aprimorar a participação política e a comunicação horizontal entre os cidadãos, o que 

estimularia o surgimento de uma “democracia informacional”. Porém, deve-se considerar que 

o poder das mídias sociais tem suas limitações, dependendo também de ações práticas 

concretas. 

 
 
3. Mídia cidadã – o que isso significa?  
 

A partir da ideia de que os meios de comunicação se tornaram também espaço público, 

compreende-se o conceito de mídia cidadã como aquela que permite o acesso e a participação 

do cidadão na expressão de opiniões diversas e de luta por direitos e deveres. Contudo, para 

além deste entendimento, cabe apresentar neste momento alguns aspectos atrelados a este 

conceito a fim de clarificar os sentidos nele contido. 

Downing (2002) não trata do conceito de mídia cidadã, porém ao esclarecer sua 

compreensão sobre mídia radical alternativa, permite que se construam alguns paralelos entre 

as duas denominações. Para este autor, a cultura popular está na matriz da mídia radical, “que 

é relativamente independente da pauta dos poderes constituídos e, às vezes, se opõe a um ou 

mais elementos dessa pauta” (DOWNING, 2002, p.39). Além disso, a concepção está atrelada 

à compreensão dos movimentos sociais e das culturas de oposição de forma dialética, pois a 

comunicação praticada, ainda que se entrelace de algum modo com a cultura de massa (não é 

algo isolado), acarreta visões outras daquelas dominantes nos veículos de comunicação de 

massa. 

No entendimento de Downing, a mídia radical extrapola a mediação dos veículos de 

comunicação, ainda que possa fazer uso dos mesmos. Segundo ele, “a mídia radical 

alternativa está onde a base de tudo é a comunicação entre pessoas ativas, e essa comunicação 

possa ou não, ser mediada por aparelho” (CAVALLI, 2009, p.6), e cita como exemplos as 
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canções populares, a cultura hip-hop e movimentos que hoje se encontram na internet (como o 

exemplo abordado neste texto). 

Peruzzo partilha da mesma visão de Downing no que se refere ao caráter alternativo da 

mídia radical. No entanto, a autora tem preferência pela dimensão comunitária desse tipo de 

comunicação. Para Peruzzo (2005), a comunicação comunitária, gestada no âmbito dos 

movimentos populares, é feita a partir de identidades e interesses comuns, sem fins lucrativos 

e com base nos princípios de comunidade. Esta autora lembra que a comunicação comunitária 

vai além da localização geográfica e da abordagem de temas locais, e reforça o fato de que, 

por estarem mais próximos às pessoas (no sentido do acesso a eles), os meios de comunicação 

comunitários tornam mais potentes a ação participativa dos cidadãos na esfera pública. 

Denominada alternativa, radical ou comunitária, esse tipo de comunicação ou de 

veiculação de informação tem um caráter comum: a participação efetiva do cidadão na 

produção do conteúdo, de modo a pautar os assuntos de interesse daquele grupo ou 

movimento social que, geralmente, não estão na agenda da grande imprensa. É neste contexto 

que se insere o conceito de mídia cidadã, como bem define Cogo (2010, p.820) ao relacioná-

lo “às práticas e projetos de comunicação alternativa, popular e/ou comunitária desenvolvidos, 

na América Latina, a partir dos anos 1970, no contexto de comunidades, grupos populares e 

movimentos sociais”. 

Na visão da autora, as mídias adquirem o perfil cidadão ao “se tornarem um lugar 

central de construção, disputa e afirmação pública da cidadania em seu caráter 

multidimensional” (COGO, 2010, p.820).  Deste modo, é apropriando-se dos meios de 

comunicação que diferentes grupos sociais têm disponibilizado à sociedade como um todo (no 

caso da internet em dimensões globais) informações e dados pouco divulgados pela mídia 

hegemônica. Utilizar as mídias para promover ou divulgar informações e direitos desses 

grupos concede, na visão de Cogo, a vertente cidadã. 

Assim, parte-se do entendimento de que a mídia cidadã seria toda e qualquer forma de 

comunicação, mediada pelos veículos de comunicação a fim de ganhar visibilidade no espaço 

público, que contemplaria o exercício da cidadania de dados grupos enquanto ato de 

manifestação/promoção de direitos e deveres ignorados pelos meios de comunicação 

hegemônicos. Embora tenha aproximações com a comunicação comunitária e alternativa 

radical, sua característica essencial está na apropriação das mídias para exposição e discussão 
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de questões coletivas, vinculadas à reivindicação de direitos fundamentais e à valorização das 

diferenças. 

No caso escolhido para análise neste trabalho (de um coletivo interessado na 

disseminação de práticas agroecológicas), ressalta-se ainda a noção de cidadania ambiental, 

que engloba além dos direitos e deveres sociais, os direitos e deveres que a sociedade tem em 

relação à natureza. Esta concepção específica de cidadania foi apenas recentemente inserida 

no temário de grupos, justamente porque as próprias problemáticas ambientais só começaram 

a ter destaque no âmbito social quando o modelo de desenvolvimento predatório instalado 

começou a mostrar sinais de crise, de desgaste, nas últimas décadas no século XX 

(WALDMAN, 2003). 

 A questão ambiental é facilmente atrelada à cidadania, visto que o homem precisa do 

meio ambiente para viver e sobreviver e suas ações frente a ele o afetam imediatamente. 

Portanto, o homem faz parte do meio ambiente e as maneiras com as quais se relaciona com 

ele dizem respeito a todos os cidadãos. A cidadania ambiental, ao universalizar direitos 

específicos (dos negros, das mulheres, etc.) e especificar direitos universais (tendo em vista 

que o meio ambiente se configura como um direito difuso), sugere uma “ampliação radical” 

da noção mais costumeira ou clássica de cidadania, requerendo para tanto uma transformação 

de paradigmas. Conforme explica Waldman (2003, p.557): 

 

A noção de cidadania ambiental pressupõe o estabelecimento de uma relação mais harmoniosa 
com a natureza. Essa postura deve estar presente em toda a extensão da vida cotidiana, com 
cada cidadão exercitando sua responsabilidade ambiental em toda ocasião que estiver 
manipulando bens e materiais, buscando a finalidade mais ecológica possível em cada atitude 
adotada no seu dia-a-dia e com consciência do impacto que os mais simples procedimentos 
podem provocar no meio natural. 

 
 

Com isso, verifica-se que o exercício da cidadania ambiental pressupõe antes outras 

formas de ver e de se relacionar com a natureza, que dependem também de informações 

qualificadas sobre as complexas relações ambientais. A participação e o compartilhamento de 

responsabilidades sobre o meio ambiente remetem à construção e fortalecimento desta 

cidadania de alcance planetário. 
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4. Comunicar para expressar o alternativo: o caso do Coletivo Biowit 
 

 A relação da humanidade com a comida e a produção alimentar passou por mudanças 

rápidas e profundas nas últimas décadas, principalmente nos países ocidentais. Morgan et al. 

(2006) explicam que o avanço dos modos de produção capitalista sobre o campo e a 

transformação da produção de alimentos em um setor econômico globalizado consolidaram 

um sistema agroalimentar baseado na monocultura mecanizada, no uso de insumos e 

defensivos químicos, na padronização dos produtos e nas grandes escalas de produção. Este 

sistema firmou-se como hegemônico ou convencional e acarretou uma série de mudanças, tais 

quais: alterações na divisão social do trabalho agrícola, migração de grandes contingentes de 

pessoas para as cidades, mudanças culturais quanto à alimentação, surgimento e intensificação 

de problemas de saúde relacionados a hábitos alimentares, e problemas ambientais 

relacionados às técnicas de plantio, cultivo, conservação e transporte utilizados neste sistema.  

Diante de todas essas questões, emergiram nas últimas décadas algumas alternativas a 

este modelo, como a agroecologia e a permacultura. A agroecologia é caracterizada como um 

sistema de produção alimentar que busca romper com o modo moderno de fazer agricultura, 

resgatando conhecimentos tradicionais sob novas bases tecnológicas (ASSIS e ROMEIRO, 

2002). Assim, seu objetivo vai além da produção em si, e engloba a manutenção do equilíbrio 

do ecossistema e aspectos econômicos, sociais, culturais, políticos e éticos (CAPORAL e 

COSTABEBER, 2002). Por isso, ela vem sendo vista também como um movimento social em 

formação (BRANDERBURG, 2002; ALMEIDA, 2003). 

Já a permacultura consiste na organização intencional do espaço e das paisagens de 

modo a reproduzir padrões e relações encontrados em ambientes naturais, que sejam capazes 

de produzir itens necessários às pessoas (alimentos, energia, etc.) de modo permanente, como 

explica Holmgren (2007). Para o autor, a permacultura “(...) deve reunir as diversas idéias, 

habilidades e modos de vida os quais devem ser reinventados e desenvolvidos com o objetivo 

de nos tornar capazes de prover nossas próprias necessidades, ao mesmo tempo em que 

aumentamos o capital natural para futuras gerações” (HOLMGREN, 2007, p. 3).  

É justamente a partir das ideias da permacultura e da agroecologia que surge, em 

2010, o Coletivo BioWit – um grupo de jovens ligados à Colônia Witmarsum8, pertencente ao 

                                                 
8 Conforme informações disponíveis no blog do Coletivo,  na colônia vivem cerca de 3 mil pessoas, o que 
corresponde a aproximadamente 5% da população da cidade. Sua extensão é de 7,8 mil hectares, divididos em 
propriedades de, em média, 50 hectares, cuja principal atividade econômica é a agropecuária convencional, com 
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município de Palmeira, no interior do Paraná, que busca praticar e promover estes modos 

alternativos de vida. Dos sete integrantes do BioWit, apenas um não nasceu e cresceu em 

Witmarsum (trata-se da esposa de outro integrante). Estes vivenciaram, ao longo da infância e 

da adolescência, a consolidação do sistema de produção alimentar convencional junto à 

comunidade, que anteriormente vivia com base na agricultura familiar orgânica, e tentam 

trazer preceitos da agroecologia e permacultura para sua realidade atual. 

Segundo as entrevistas realizadas com quatro integrantes, uma das motivações para o 

início do Coletivo, que também justifica seu nome, é a preocupação em preservar a 

biodiversidade e a cultura tradicional de Witmarsum, fortemente marcada pelos princípios 

religiosos menonitas. Junto a ações práticas voltadas para o cultivo de hortas e vivências 

agroecológicas, desde o início o grupo teve como objetivo compartilhar sua visão de mundo e 

os resultados de suas experiências, chamando a atenção para os problemas do modo de 

produção convencional, com a ideia de mostrar que “é possível fazer diferente”. Como 

afirmou um deles durante as entrevistas: “O que acontece num lugar afeta os outros. Se um 

vizinho usar agrotóxico, as hortas ao redor podem ser contaminadas pelo vento ou pelas 

águas. Por isso, a ideia sempre foi mobilizar o maior número de pessoas possível”. 

Assim, a fim de atingir um grande número de pessoas, o Coletivo começou disseminar 

suas ideias através de um blog9, e de uma página e de um perfil no Facebook. Neste perfil, 

eles se caracterizam como “um coletivo de amigos que busca compartilhar ações práticas e 

reflexões de essência ecológica, apoiando a educação neste processo de aprendizado diário e 

incentivando a arte, a cultura e a integração com a natureza”. De acordo com eles, os 

objetivos do grupo compreendem o cuidado com a terra e as pessoas, a garantia da soberania e 

segurança alimentar, a proteção dos recursos naturais, o desenvolvimento da economia 

solidária e o apoio a práticas ecológicas de turismo e educação.  

Para fins de análise, averiguaram-se quais foram as formações10 e as estratégias 

discursivas utilizadas no Facebook, canal mais utilizado pelo coletivo conforme os próprios 

                                                                                                                                                         

destaque para a produção de leite e derivados, e de grãos (soja, milho e trigo). A suinocultura e a avicultura, 
assim como o plantio de pinus e eucalipto, são atividades secundárias exercidas pelos colonos. Em toda a 
colônia, há um único produtor que trabalha com agricultura orgânica.   
9 O blog (http://biowit.wordpress.com) foi o primeiro canal de comunicação utilizado. Ele apresenta conteúdo 
institucional a respeito do grupo e suas atividades, bem como textos opinativos sobre seus temas de interesse, e é 
atualizado esporadicamente. 
10 Para a AD, a noção de formação discursiva é básica, porque é a partir dela que é possível compreender o 
processo de produção de sentidos, sua relação com a ideologia, e mostra ao analista as regularidades que 
acontecem no funcionamento do discurso (ORLANDI, 2005). 
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integrantes. Observaram-se durante o mês de maio11 as postagens realizadas tanto no perfil 

(que entrou no ar em março de 2011 e é alimentado pelo membro fundador do grupo) quanto 

na página (criada em outubro de 2011, administrada de forma coletiva por todos os 

integrantes), considerando tanto o conteúdo publicado pelo próprio grupo quanto aquele 

compartilhado de outros perfis e páginas. No perfil, foram 128 postagens, sendo nove próprias 

e 119 compartilhamentos. Já a página apresentou três postagens – uma própria e duas 

compartilhadas.  

De maneira geral, em ambos os espaços, o conteúdo divulgado consiste em 

reportagens, vídeos, fotos, cartazes, charges, manuais e textos (autorais ou não) referentes aos 

temas e posicionamentos defendidos pelo grupo, porém há estratégias discursivas com 

sentidos diferentes. Enquanto alguns integrantes apostam numa postura mais crítica, que 

chame a atenção para os problemas do sistema de produção convencional e suas 

consequências, de modo a impactar o interlocutor, outros acreditam que o caminho é mostrar 

modos de vida alternativos que se demonstram possíveis na prática e usar uma linguagem 

amigável para aproximar as pessoas da discussão. Em suma, ficam divididos entre as 

formações discursivas caracterizadas aqui como choque e inspiração. Foram estas, então, as 

categorias de análise adotadas para o estudo, tomando como base a abordagem da AD.  

A perspectiva metodológica da AD apresenta a noção de discurso como algo mais 

amplo que o simples texto ou enunciado, considerando-o como fenômeno social inserido em 

contextos determinados, que devem ser levados em conta para sua compreensão (BRANDÃO, 

2004). Logo, a preocupação não é apenas com o que é dito, mas também com como, por 

quem, a partir de onde, por que e em que condições (políticas, históricas, culturais, 

econômicas, sociais) isso acontece12. Nesta concepção, os discursos fazem parte de formações 

discursivas, que determinam o que pode e deve ser dito a partir de uma dada posição 

(FOUCAULT, 2004).  

 Outro aspecto relevante é o que se refere aos sujeitos dos discursos. Para a AD, 

indivíduo e sujeito não são a mesma coisa. Segundo Machado e Jacks (2001, p.2), “um 

indivíduo se fragmenta em muitos sujeitos, e é o sujeito que fala – e fala de um lugar 

                                                 
11 Tal mês foi escolhido como amostra não probabilística por conveniência em função do período das entrevistas 
realizadas. 
12 Vale ressaltar que imagens (fotos, vídeos) também possuem características de discurso e, portanto, podem ser 
consideradas e analisadas como tal (PINTO, 1999). 
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determinado”. Neste sentido, o sujeito pode, inclusive, corresponder a um grupo ou 

instituição.  

Seguindo tais pressupostos, considerou-se aqui o Coletivo BioWit como um sujeito 

que fala basicamente a partir das duas formações discursivas identificadas: a do choque e a da 

inspiração. Fez-se, então, uma análise geral de ambas, pinçando alguns exemplos 

representativos de cada uma delas, para então refletir sobre a maneira como elas vêm 

apresentando e promovendo a cidadania ambiental.  

A formação discursiva do choque foi identificada apenas nas postagens do perfil, 

explorando, em geral, peças tanto informativas quanto opinativas que trazem críticas intensas 

sobre questões como o uso dos agrotóxicos (muitas vezes tratado como “envenenamento da 

comida”), o desmatamento, a poluição e a perda da biodiversidade decorrentes do sistema de 

produção alimentar convencional. Entre as estratégias discursivas usadas, são bastante 

presentes a ironia e a intertextualidade, empregadas de forma alarmante, principalmente no 

que se refere ao uso de símbolos característicos de embalagens de veneno (como o da caveira 

com um “x”) para se referir a plantações e alimentos produzidos com o uso de fertilizantes, 

pesticidas e herbicidas artificiais (figura 1). Outro recurso frequente é a estratégia que busca 

incluir o outro no discurso, detectada pelo uso da primeira pessoa do plural em frases 

relacionadas aos impactos ambientais da atuação humana, como “destruímos” e “jogamos 

veneno”, situando tanto o emissor quanto o interlocutor em uma posição de devastador da 

natureza (figuras 1 e 2).  

  

Figura 1 Figura 2 

Um dos exemplos escolhidos para análise apresenta a ilustração de um homem que se 

alimenta, colocado como um suicida, enterrado sob a paisagem degradada de uma 

monocultura com um espantalho em forma de caveira (símbolo da morte no senso comum) e a 

menção à multinacional Monsanto, líder mundial na produção de herbicidas e sementes 
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geneticamente modificadas (figura 3). Neste caso, a partir do uso da intertextualidade, a 

imagem sugere a identificação do interlocutor com o personagem do cartaz, que parece não se 

dar conta da gravidade da situação em que se encontra. Logo, o sentido é outro: ele passa de 

responsável pelo problema à vítima.  

A estratégia de interpelação, percebida pelo uso do imperativo, como em “expliquem 

para as futuras gerações” (figura 4), também foi encontrada. Esta construção coloca o emissor 

em uma postura de cobrança, que de certa forma o ausenta da questão, enquanto situa o 

interlocutor como responsável, em algum nível, pelos problemas apontados.  

  

Figura 3 Figura 4 

 Já a formação discursiva da inspiração foi identificada tanto no perfil quanto na página 

do grupo, trazendo, da mesma forma, peças informativas e opinativas, a exemplo de 

entrevistas e notícias sobre a importância da agroecologia, tanto sob aspectos ambientais 

quanto sociais e econômicos. O uso desse tipo de discurso (jornalístico) pode ser visto como 

uma estratégia de legitimação, já que este, por sua natureza, carrega consigo o sentido de 

credibilidade. Há também nesta formação discursiva uma grande quantidade de sugestões de 

livros, eventos, cursos, manuais, vídeos e infográficos por meio dos quais as pessoas podem 

aprender sobre agroecologia e permacultura, como técnicas de captação de água de chuva, 

cultivo de hortas e pastoreio, que, de forma indireta, podem inspirar as pessoas. 

Nela aparecem, ainda, mensagens positivas (de amor, amizade, etc.) e elementos da 

cultura menonita. De modo geral, as postagens são mais brandas, buscando valorizar as 

origens culturais do grupo e modos harmoniosos de se relacionar com a natureza. Observa-se 

quanto à formação como um todo que, ainda que por vezes de forma sutil, emissor e 

interlocutor são colocados como sendo parte do meio ambiente, capazes de uma convivência 

benéfica com o mesmo, desde que adotem práticas como aquelas propostas pela agroecologia 

e permacultura (figura 5). Há também forte apelo pelo discurso imagético, especialmente por 
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meio de fotos que mostram práticas alternativas de produção alimentar (figura 6), pastoreio e 

construção civil. Neste caso, a estratégia seria, mais do que dizer, mostrar que existem 

possibilidades reais que diferem do modelo convencional. 

 

 

Figura 5 Figura 6 

 
 
5. Considerações finais  
 

 O uso do Facebook como mídia pelo Coletivo BioWit tem caráter cidadão tanto pelo 

fato de divulgar assuntos que não estão amplamente presentes nos meios de comunicação 

hegemônicos, quanto por chamar a atenção para as responsabilidades, direitos e deveres das 

pessoas no exercício da cidadania. 

A partir da análise realizada, fica evidente que uma diferença essencial entre a 

formação discursiva do choque e a da inspiração está no lugar de fala atribuído ao emissor e 

ao destinatário dos discursos do Coletivo, enfatizando diferentes sentidos para entender a 

relação e as responsabilidades das pessoas quanto ao meio ambiente. No primeiro caso, ora 

ambos, ora o interlocutor é posto como responsável por problemas ambientais e também 

como vítima deles, situando o ser humano numa relação conflituosa com a natureza. Em 

suma, procura-se chamar a atenção para os problemas ambientais decorrentes do modo de 

produção convencional e os perigos que envolvem a sua continuidade. No segundo, emissor e 

interlocutor são apresentados como parte da natureza, responsáveis pela adoção de modos de 

vida que contribuam para essa proximidade e que não venham a causar mais destruição. Em 

linhas gerais, uma maior atenção é dada às possibilidades de ação que existem para evitar a 

continuidade dos problemas ambientais.   
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Pode-se perceber, no período analisado, uma predominância das postagens ligadas à 

formação discursiva da inspiração. A página, por exemplo, não apresenta nenhuma postagem 

de caráter chocante durante o mês considerado.   

Seja com a intenção de chocar, que poderia intimidar ou revoltar os leitores 

desavisados, seja com o intuito de inspirar, por meio de mensagens positivas, porém 

aparentemente menos chamativas, as postagens do grupo revelam um dilema de relação com 

o seu público. Isso pode estar relacionado com a própria característica do Coletivo, que atua 

de forma espontânea e horizontal. 

 Tanto na página quanto no perfil, as postagens tiveram, de um modo geral, pouca 

variação de repercussão (curtidas, comentários e compartilhamentos). Entretanto, a partir de 

entrevistas realizadas com os participantes, notou-se a preocupação dos mesmos em retornar 

os comentários derivados das postagens, revelando a busca pelo diálogo, interação, e 

discussão sobre dado tema. É algo que vai ao encontro dos estudos de Downing (2008), que 

lembra que as mídias alternativas, em sentido amplo, devem estar atentas para não se 

tornarem apenas polos emissores de comunicados.  O autor relaciona a mídia alternativa com 

aquela dialógica, afinal os leitores (ou públicos) também têm o direito de serem ouvidos pelos 

ativistas e de colaborar com suas experiências. 

Nesta busca por contribuir com o debate sobre diferentes aspectos da atuação humana 

frente às questões ambientais, a partir dos discursos adotados pelo Coletivo em ambas as 

formações discursivas encontradas, é possível identificar o exercício de cidadania ambiental, 

conforme proposto por Waldman (2003). Chamar a atenção para as responsabilidades da 

humanidade na relação com o meio ambiente, mostrar alternativas que são possíveis na 

prática e compartilhar informações que podem auxiliar outras pessoas a entrar neste processo 

de mudança consiste na promoção de uma cidadania relacionada aos direitos e deveres que o 

homem tem em relação à natureza. 
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