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A PREOCUPAÇÃO COM O CLIMA ATINGE TAMBÉM OS INTERNAUTAS

Clima ganha importância na web
As redes sociais têm espaço para discussão sobre mudanças climáticas e ganham adeptos na internet
As preocupações com as
mudanças climáticas e o meio
ambiente ganham espaço na
rede mundial de computadores.
Blogueiros e até mesmo grandes
instituições, nacionais ou internacionais, alertam a população
para o problema e deixam sua
marca na web. As variações
climáticas estão cada vez mais
intensas e avançam dia após dia.
Basta fazer uma rápida pesquisa
na Internet para notar o que essa
mudança global já fez em alguns
territórios e o que continua fazendo. Os blogs, o Twitter, o Orkut, o Facebook e o Youtube estão sendo muito usados para, de
certa forma, alertar os usuários
da importância
de preservar a
natureza para
diminuir a ocorrência
dessas
transformações.
Muitos dos
blogs,
assim
como Twitters,
tratam,
entre
outras coisas,
das mudanças
climáticas e todos procuram
atentar às transformações trazendo dicas para deixar o planeta
mais saudável. É o caso do blog
Vivo Verde (www.vivoverde.
com.br), que é atualizado pela
engenheira ambiental Daiane
Santana da Silva, 25 anos. Ela
conta que manter um blog é uma
realização pessoal, e que o vê
como um recurso de educação
ambiental na web. “Utilizar as
redes sociais foi um instrumento
que facilitou a chegada destas informações para um maior número de pessoas, creio que este é o
meu dever”.
Entre os diversos temas
discutidos na internet, existe
a questão do lixo e do gasto
de
energia e a importância
de reduzi-los cada vez mais,
procurando sempre opções não
poluentes e meios de transporte
alternativos, na tentativa de diminuir as emissões de carbono
na atmosfera. Já o Twitter é
muito usado para dar dicas e

trazer links de notícias ou curiosidades relacionadas ao tema.
Daiane também mantém ativo
seu perfil no Twitter para que
seus seguidores tenham acesso
ao conteúdo do blog de uma maneira mais prática e rápida.
Assim como a engenheira,
o estudante de Relações Públicas, Diêgo Lôbo, 20 anos, é
administrador do blog “E esse
tal Meio Ambiente?” (www.essetalmeioambiente.wordpress.
com). “Desde o ginásio comecei
a me interessar pelas temáticas
ambientais. Com o tempo, esse
interesse aumentou, comecei
a participar de eventos, apresentando trabalhos e a discutir
o assunto em
comunidades
e fóruns. A essas discussões
acresceram-se
as observações
do dia-a-dia, de
como as pessoas não tinham
conhecimento
ou
mesmo
interesse em
assuntos ambientais, além do
ceticismo e descrédito às pequenas mudanças”, conta Diêgo.
Ele afirma também que após
começar a estudar comunicação
percebeu que precisava mobilizar as pessoas, provocando uma
reflexão, e posteriormente uma
mudança de atitude. Mas precisaria primeiro achar um meio
de atingi-las, e viu no blog um
mecanismo prático, barato e interativo.
Dentre todos os assuntos abordados na Internet, as
questões ambientais podem
não despertar tanto interesse
nos usuários. Para o estudante,
os blogs de tecnologia, de comunicação e, principalmente,
os de entretenimento são mais
atraentes, enquanto os sobre
problemas climáticos têm uma
participação tímida e as pessoas envolvidas são sempre as
mesmas. Já a blogueira acredita
haver uma interação significativa por parte dos leitores do blog

“Os blogs sobre
problemas
climáticos têm
uma participação
tímida”.

e até mesmo do Twitter, pois
ela vê tanto comentários como
retweets positivos à causa, além
de outros blogs compartilharem
informações, numa grande corrente.
Outras redes
O Orkut e o Facebook também são muito usados pelos
fóruns de discussão que são
abertos nas comunidades, no
caso do Orkut, e nos grupos, no
caso do Facebook. No primeiro,
a maior comunidade sobre mudanças climáticas (Mudanças
Climáticas) tem mais de dois
mil membros, e a maior sobre
o aquecimento global (NÃO ao
aquecimento global), mais de
38 mil. No segundo, o maior
grupo (Slow Climate Change),
conta com mais de 55 mil participantes.
No Youtube, basta digitar
“mudanças climáticas” no campo de busca, e infinitas opções
aparecem na tela. Vídeos, em
sua maioria, procurando conscientizar o espectador de que é
muito importante cuidar da natureza. Alguns vão direo ao ponto, outros são mais sutis, mas
sempre procuram dar o recado.
Dentre eles, vale destacar uma
propaganda do Greenpeace,
que foi veiculada em 2007. Ao
som de My Way, de Frank Sinatra, deixa a mensagem: “Lembra como sua geração sonhava
em mudar o mundo? Parabéns,
vocês conseguiram”.
A pouca colaboração das
pessoas não está relacionada
com a falta de conscientização,
mas com as prioridades de cada
um. Tanto Diêgo quanto Daiane
têm a mesma opinião. Ambos
acreditam que muitas pessoas
têm a consciência de que devem conservar o meio ambiente,
porém muitas delas têm que lutar diariamente para sobreviver.
“Os problemas ambientais nunca
foram vistos como emergenciais,
sempre podem ser protelados,
sempre há algo mais importante. É um pouco de hipocrisia
e egoísmo querer que todos se

atentem à causa, já que há muito
o que mudar para transformar o
planeta num lugar melhor”, finaliza Diêgo Lôbo.
Daiane completa que a Internet não é feita apenas de diversão. Muitas pessoas levam a
sério a mensagem que querem
passar, assim como as que recebem. Para ela os meios de comunicação, virtual ou não, têm o
dever de passar essas dicas para
a população. “A Internet carrega em si maior poder de mobilização para fazer do planeta
um lugar que seja possível haver
sobrevivência e saúde”, afirma.
Bárbara Borba Moraes
Luciane Degraf
Prisciely Naiara Kuchnir

Links úteis
Links que valem a pena
conferir na web:
Youtube:
Homeproject
www.youtube.com/user/
homeproject
WWFBrasil:
www.youtube.com/user/
WWFBrasil
Ecoconsciencia:
www.youtube.com/user/
ecoconsciencia
GlobalizationEffects:
www.youtube.com/user/
GlobalizationEffects
Twitter:
@redeecoblogs
@GreenpeaceBR
@MudClimaticasES
@fund_boticario
@essetalmeioamb_
Site:
365waystogogreen.com
O autor posta, a cada dia
do ano, uma atitude sustentável que pratica.

Leia e assista!
Gaia: Alerta final, James Lovelock. Adverte
sobre a ameaça
dos problemas
ambientais. As
calotas polares estão derretendo, e a escassez da água
e os desastres naturais são
cada vez mais comuns.
Manual de sobrevivência ao
aquecimento
global, David
Rothschild.
Descreve táticas
para ajudar a evitar o aquecimento global. Há, também
modos de sobreviver no planeta superaquecido.
O Tema Quente:
Como combater
o aquecimento
Global e anter
as luzes acesas, Gabrielle
Walker e David King. O
aquecimento global já alterou as relações sociais e
outras mudanças estão em
curso.
Uma verdade
inconveniente
(Documentário)
2006.
Análise
do aquecimento
global, aponta
mitos envolvendo o tema e
saídas para que o planeta
não passe por uma catástrofe climática.
A Última Hora
(Documentário), 2007. O filme mostra como
a Terra chegou
ao ponto em que
está, com enchentes, furacões e catástrofes naturais e
de que forma o ecossistema
tem sido destruído.
O dia depois de
amanhã (Ficção
científica) 2004.
A Terra sofre alterações climáticas que modificam drasticamente a vida da
humanidade, com o norte se
resfriando cada vez mais e
passando por uma nova era
glacial.

