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• RESUMO

Apresenta resultados de um estudo exploratório do

tópico “E o rio?”, criado na comunidade virtual “Ferros

MG” – existente no Orkut. Nele, diversos membros

debatem a instalação de PCHs na bacia do Rio Santo

Antônio, que banha Ferros (MG). Revela facetas dos

debatedores do tópico, em momentos de busca e troca

de informações de interesses coletivos. Conclui que as

informações prevalecentes nas discussões clamam

por transparência de informações por parte das

autoridades municipais e estaduais em assuntos que

afetem a comunidade local, entre outras constatações.
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• SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

• “A economia capitalista exige um nível e tipo de

produção e consumo que são ambientalmente

insustentáveis” (JACOBI, 2006 resenhando livro de

PORTILHO), colocando a sustentabilidade ambiental

como preocupação global.

• Sustentabilidade ambiental: "necessidade do

planejamento racional na busca [...] da manutenção

dos recursos naturais em escala planetária"

(MAGLIO, 2005) cuja discussão foi fortalecida pela

ECO 92.
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• ESTUDO EXPLORATÓRIO

• Análise das informações registradas no tópico “E o

rio?” da comunidade virtual “Ferros MG”, presente

no site Orkut, em que é discutida a instalação de

PCHs na bacia do Rio Santo Antônio, que banha o

município de Ferros (MG).

• Objetivo: verificar como a cidade estaria reagindo no

Orkut diante dos impactos ambientais decorrentes

da instação das PCHs, para identificar se há

conscientização política em relação ao fato.
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• SOBRE O ORKUT

• Comunidade online de acesso gratuito criada

para tornar a vida social de seus membros mais

ativa e estimulante, por meio da troca de fotos e

mensagens entre amigos e da possibilidade de

conhecer novas pessoas. Através do Orkut, os

usuários podem interagir com membros que

possuam os mesmos interesses e idéias, ao

participar das comunidades virtuais

(http://www.orkut.com.br/About.aspx).
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• SOBRE O ORKUT

• Criado pelo engenheiro de software

Orkut Buyukkokten e lançado na

Internet em 24 de janeiro de 2004.

• Segundo o Google Brasil, mais de 30

milhões de brasileiros estão entre os

cerca de 60 milhões de usuários do site

(dados de 2008)
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• ACESSO DO BRASILEIRO AO ORKUT

DADOS DO IBOPE EM 2007 E 2008

• O brasileiro passa três vezes mais tempo

conectado ao Orkut (cinco horas

mensais) do que ao próprio serviço de e-

mail (uma hora e 40 minutos).

• O Orkut é o site mais acessado no Brasil,

ficando à frente até mesmo da famosa

ferramenta de busca Google.
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• TEORIZANDO O ORKUT

• Site voltado à formação de redes

sociais virtuais e comunidades virtuais.

• Rede social virtual: “teia de conexões

que espalham informações, dão voz às

pessoas, constroem valores diferentes

e dão acesso a esse tipo de valor

[capital social]” (RECUERO, 2009)
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• TEORIZANDO O ORKUT

• Capital social: “normas, valores, instituições
e relacionamentos compartilhados que
permitem a cooperação dentro ou entre os
diferentes grupos sociais” (MARTELETO E
SILVA, 2004).

• Comunidades virtuais: abrigadas pelas redes
sociais virtuais, espaços criados no
ciberespaço a partir de um contato repetido
entre os indivíduos em um local simbólico
delimitado por um tópico de interesse
comum (PRIMO, 1997).
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• TÓPICO “E O RIO?”: OBJETO DE ESTUDO

• Debate iniciado em 31 de outubro de 2006
na comunidade virtual “Ferros MG”, criada
em 31 de maio de 2004.

• “Ferros MG” representa virtualmente a
comunidade física de moradores e ex-
moradores da cidade de Ferros, na região
central de MG, com bacia hidrográfica
pertencente à Bacia Rio Doce que tem o
Rio Santo Antônio, em discussão no
tópico, como principal afluente
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• DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

• O debate teve ao todo 167 mensagens,

postadas por 28 membros da comunidade

debatedora (54% homens e 46% mulheres).

• 75% dos membros declaram-se contra a

instalação das PCHs na bacia do Rio Santo

Antônio, 18% são favoráveis e 7% não

expressam opinião clara ou estão

indefinidos.
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TAB. 1 - CONTEÚDOS CONSTANTES NAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS EM “E O RIO?”
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• DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

• Comportamento informacional predominante
de busca e troca de informações
satisfatórias a respeito das PCHs (53% das
mensagens) .

• Descrença em relação às informações
oficiais: 16,8% dos comentários postados
são depoimentos de impotência e 9,5%
ironias ao governo e seus órgãos
ambientais.
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• DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

• Descrença: dentre as 41 fontes citadas no
tópico para obtenção e ou questionamento
de informações sobre as PCHs, todas as
fontes governamentais são referenciadas
como não confiáveis, incompletas ou
responsáveis pela situação, ao passo que as
ONGs e fontes não ligadas ao governo são
apontadas como verídicas, atentas à
sustentabilidade ambiental e possíveis
fomentadoras de soluções ao problema.
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• EXEMPLOS DE DEPOIMENTOS NO TÓPICO

• “cheguei a uma única conclusão: é obscuro

[...] Tem que ter informação e isto está

faltando”

• “alguém tem alguma informação clara sobre

essa obra? [...] Isso é preocupante, e é sobre

isso que estamos falando [...]”

• “a sociedade civil precisa exigir respostas

transparentes”
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• EXEMPLOS DE DEPOIMENTOS NO TÓPICO

• “já estamos fazendo algo quando
informamos aos participantes da
comunidade o que está acontecendo.
Infelizmente, como civis, é uma das poucas
coisas que podemos fazer”

• Última mensagem postada convida os
membros da comunidade a lerem os
relatórios do projeto das PCHs, participarem
da próxima audiência pública e participarem
de abaixo assinado contra a hidrelétrica
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• CONSIDERAÇÕES FINAIS

• O principal para os debatedores do tópico
em estudo refere-se: ao valor da informação
enquanto sinônimo de exercício da
cidadania; a importância da circulação da
informação para a conscientização; e a
necessidade de transparência da
informação por parte dos detentores do
poder de decisão

• Informação é percebida como determinante
para a sustentabilidade ambiental em Ferros
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• CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Constatou-se o nascimento espontâneo e
consciente de um debate de relevância,
como o da sustentabilidade ambiental,
dentre um público não especializado como
o do Orkut

• Espera-se que este sirva de estímulo a
outros estudos em CI atentarem-se a
outros tipos de informações circulantes no
Orkut, além das mais aparentes e óbvias
trocas de mensagens cotidianas.
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