
A  necessidade  de  revitalização  e  qualificação  do  campo  de  pesquisas  sobre

movimentos  sociais  para  a  compreensão  e  explicação  das  novas  dinâmicas  da

conflitualidade contemporânea, que indicam claramente o equívoco daquele diagnóstico,

colocam-se como demandas centrais  da atual agenda de pesquisa das ciências sociais

brasileiras  e  como  passos  necessários  para  articular  o  campo  de  pesquisas  sobre

movimentos sociais no Brasil com o vasto e rico debate acadêmico internacional nesta

temática.

É  como  uma  contribuição  neste  sentido  que  coloca-se  o  presente  projeto  de

pesquisa,  abordando  uma  das  temáticas  centrais  da  literatura  internacional  sobre

movimentos  sociais  na atualidade:  as relações  entre as tecnologias  de comunicação e

informação e os processos de mobilização social contestatória.  

Delimitação do Problema de Pesquisa

A análise da relação entre as tecnologias de informação e comunicação (TIC) e os

processos de organização e mobilização social é um tema ainda incipiente na literatura de

movimentos  sociais1,  na  medida  em que a  própria  presença  e  difusão  das  TIC é  um

processo  que  apresenta  uma  trajetória  bastante  recente2.  Além  disto,  as  rápidas  e

contínuas inovações tecnológicas conformam um objeto de investigação dinâmico e de

difícil  apreensão.  Por  fim,  destaca-se  o  fato  de  que  este  tema  aborda  processos  que

perpassam  e  abarcam  campos  disciplinares  diversos  (Ciência  da  Computação,

Comunicação,  Ciências  Sociais),  tensionando  as  fronteiras  tradicionais  do  campo

científico. 

No entanto, apesar destas dificuldades, observa-se o florescimento de um campo

de investigação dentro da literatura de movimentos sociais que, em anos recentes, vem

problematizando e analisando as implicações das TIC na construção e desenvolvimento

1 Deve ser destacado, no entanto, que a ênfase na importância das formas socialmente estabelecidas de
comunicação e informação para a análise dos processos de contestação não é recente. Tarrow (2009), por
exemplo, destaca o papel fundamental da emergência e difusão da imprensa, a partir do século XVIII, para
a conformação do contexto no qual surgem os movimentos sociais modernos.
2 No Brasil, por exemplo, o telefone celular só é introduzido efetivamente no início da década de 1990, mas
sua popularização vai ocorrer entre a segunda metade desta década e a década de 2000. Em relação aos
computadores pessoais, a cronologia é relativamente similar. Para uma análise da trajetória da Internet no
Brasil, ver Carvalho (2006).
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de processos de contestação. Especificamente no caso brasileiro, é possível identificar um

crescente interesse por esta temática, expresso pela ampliação da presença da mesma em

congressos científicos e um significativo aumento da produção sobre as relações entre

TIC e processos políticos em anos recentes. Tal crescimento é demonstrado pelo Gráfico

abaixo:

Gráfico 1. Evolução da produção sobre Internet e Política no Brasil – 2000-2011

Fonte: SAMPAIO; BRAGATTO; NICOLÁS (2012:12)3.

Com base em uma revisão muito preliminar desta literatura4, pode ser identificado

um conjunto de questões e hipóteses de pesquisa que irão fundamentar o presente projeto,

ao  mesmo tempo  em que se  destacam os  limites  em termos  de  acúmulos  teóricos  e

empíricos que confrontam os pesquisadores deste campo. 

De forma geral, pode-se observar na literatura uma divisão entre duas formas de

tratamento da relação entre TIC e processos de contestação5. De um lado, encontram-se

autores  e  estudos  cuja  questão  é:  como  os  agentes  envolvidos  nos  processos  de

mobilização  contestatória  utilizam  as  TIC?  Neste  caso,  o  foco  da  análise  recai

centralmente nas formas de apropriação das TIC por parte de ativistas, organizações e

movimentos sociais e como estas apropriações alteram as possibilidades e/ou as formas

de  ação  dos  mesmos  (CASTELLS,  1999;  DARTNELL,  2006;  D’ANDRÉA;

3 A base de dados dos autores é constituída por 299 artigos apresentados em onze Congressos Científicos
no país, entre os anos 2000 e 2011. Ela abrange um tema mais amplo (Internet e Política), mas tem como
um de seus focos os movimentos sociais. 
4 Na  medida  em  que  esta  literatura  é  bastante  recente,  sendo  a  literatura  internacional  praticamente
desconhecida  entre  pesquisadores  de  movimentos  sociais  no  Brasil,  um dos  objetivos  primeiros  deste
projeto é a realização de uma ampla revisão bibliográfica e,  a partir  dela,  a produção de um livro  de
apresentação e sistematização do debate internacional para o público brasileiro.
5 Esta é uma divisão de caráter analítico e as duas formas podem, por vezes, ser encontradas na mesma
obra.
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ALCÂNTARA,  2009; DELLA PORTA;  KRIESI,  1999;  EARL  et  al.,  2010;  KECK;

SIKKINK,  1998;  SCHERER-WARREN,  1999;  TARROW, 2005).  A  tendência  nesta

abordagem tem sido destacar o impacto das TIC em termos de facilitar as ações (difusão

de mensagens, construção de relações, coordenação da ação, diminuição dos custos  de

organização e ação etc.) das organizações e movimentos sociais que delas se apropriam,

com destaque para o papel das TIC nos processos de transnacionalização das redes e

movimentos  de  contestação  que  ganham crescente  destaque  na  literatura  a  partir  da

década de 1990. 

A segunda questão geral que estrutura os debates sobre as relações entre TIC e

processos de contestação seria: como as TIC incidem sobre os processos de mobilização

contestatória, transformando, de forma mais ou menos profunda, suas características e

dinâmicas  tradicionais?   Neste  caso,  o  foco  se  desloca  para  a  análise  do  potencial

transformador intrínseco às TIC, as quais possibilitariam não apenas as organizações e

movimentos sociais tradicionais desenvolverem suas ações de forma mais rápida, eficaz,

abrangente  e/ou  com menos  custos,  mas  estariam produzindo mudanças  nos  próprios

fundamentos e mecanismos que conformam os processos de mobilização contestatória

(BENNETT;  SEGERBERG,  2012;  GARRETT,  2006;  VAN  DE  DONK;  LOADER;

NIXON; RUCHT, 2004).

O presente projeto busca articular estas duas perspectivas e questões, evitando,

assim, dois riscos subjacentes a este debate. De um lado, tratar as TIC como algo neutro,

como  meros  instrumentos  ou  recursos  que  seriam  utilizados  pelos  movimentos  e

organizações, mas que não produziriam por si efeitos significativos em termos de uma

transformação qualitativa dos processos sociais. Frente a este risco, adota-se o argumento

desenvolvido pela Actor-Network Theory sobre a agência de actantes não-humanos, como

as  TIC,  que,  mesmo  sem  uma  intencionalidade  tal  como  encontrada  entre  atores

humanos,  operam  sobre  a  realidade  e  produzem  efeitos  (diretos  ou  indiretos)  na

configuração dos processos sociais. Como destaca Law (1992:3),

Se os seres humanos formam uma rede social isto não é porque eles interagem
com outros seres humanos. É porque eles interagem com seres humanos e um
sem-número de outros materiais também. E assim como os seres humanos têm
suas preferências – eles preferem interagir  de determinada forma ao invés de
outra  –,  os  outros  materiais  que  formatam  as  redes  heterogêneas  do  social
também têm as suas preferências. Máquinas, arquiteturas, roupas, textos – todos
contribuem também para a modelagem do social. E – este é meu argumento – se
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estes materiais desaparecessem, também desapareceria aquilo que algumas vezes
chamamos de ordem social. A teoria do ator-rede diz, então, que a ordem é um
efeito gerado por meios heterogêneos. 

De  outro  lado,  busca-se  evitar  o  risco  do  determinismo  tecnológico,  que

transforma os processos sociais em meros epifenômenos das características e dinâmicas

da evolução tecnológica.  Neste caso, opera-se no sentido inverso daquele presente na

resposta  ao  risco anterior,  destacando a importância  da  agência  de atores  humanos  e

sociais (indivíduos, organizações, instituições) e das configurações sociais concretas na

definição das formas apropriação e uso das tecnologias.  Em suma,  o presente projeto

segue a orientação de Van de Donk; Loader; Nixon; Rucht (2004:5):

[...]  nós  queremos  evitar  um  foco  exclusivo  (ou  mesmo  “determinista”)  na
tecnologia  ao  estudar  seus  “impactos”  nas  práticas  sociais  e  políticas.  É
importante  sublinhar  que  estes  “impactos”  devem  ser  considerados  como
“resultados” que emergem de uma complexa ação recíproca entre, de um lado,
instituições e práticas existentes e (as características de) novas tecnologias, de
outro.

Tendo  presente  estas  preocupações  em  evitar  uma  apreensão  reducionista  do

objeto em investigação, define-se o seguinte problema de pesquisa: Se e como/por que a

crescente difusão das TIC altera os mecanismos – relacionais, interpretativos, de ação e

organizativos – que tradicionalmente conformaram os processos de mobilização social

contestatória? 

Referencial Teórico

Na  medida  em  que  o  foco  deste  projeto  localiza-se  na  relação  entre  TIC  e

processos de mobilização contestatória, o ponto de partida do seu referencial teórico é a

definição  das  dimensões  destes  processos  a  serem  objeto  de  análise.  Com  base  na

literatura contemporânea, destacam-se três dimensões fundamentais para a construção das

mobilizações contestatórias que teriam, hipoteticamente, uma relação direta com as TIC:

 As redes de relações que fundamentam as estruturas de mobilização;
 Os processos de construção e atribuição de sentido;
 A (re)produção dos repertórios de contestação.
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entre distintos modos de incorporação das TIC para evitar generalizações inadequadas a

partir de processos específicos.

Assim, a hipótese sustentada neste projeto não é a de que haveria uma mudança

generalizada  nas  lógicas  da  mobilização  social,  mas  sim  que  haveria  uma

complexificação das mesmas em virtude da emergência de novas formas de ação que se

articulam, substituem e/ou competem com as formas tradicionais em processos concretos

de  contestação.  Entender  estas  mudanças  qualitativas  não  possibilita  apreender  o

conjunto  do  processo  em  foco,  mas  contribui  para  a  compreensão  e  explicação  de

aspectos para os quais as abordagens tradicionais da ação coletiva parecem se mostrar

inadequadas. Como salientam Bennett; Segerberg (2012:762): 

Um modelo principalmente  focado na dinâmica  da ação coletiva clássica tem
dificuldades  para  explicar  elementos  importantes da  Primavera  Árabe,  dos
indignados,  dos  atos  do  occupy  ou  dos  protestos  globais  contra  a  mudança
climática.  Uma  compreensão  melhor  da  ação  conectiva  promete  preencher
algumas dessas lacunas. Tais entendimentos são essenciais se buscamos atingir
uma perspectiva crítica sobre algumas das formas proeminentes de engajamento
público na era digital [negritos meus].

Objetivos

O  objetivo  geral  deste  projeto  é  analisar  as  mudanças  nos  processos

contemporâneos de mobilização social contestatória advindas, pelo menos em parte, da

difusão das tecnologias de informação e comunicação.

Para  atingir  este  objetivo  geral  são  estabelecidos  os  seguintes  objetivos

específicos,  com  base  nas  dimensões  de  análise  apresentadas  anteriormente  (e  suas

subdivisões):

Quadro 1 – Dimensões de análise e objetivos específicos
Sub-dimensão Objetivo Específico

Estruturas de Mobilização
(BENNETT; SEGERBERG, 2012; McCARTHY, 1999; 

TILLY; TARROW, 2006)
Formas de Interação Identificar se as novas tecnologias dão origem a novas formas de 

interação entre os ativistas de movimentos sociais. 
Mecanismo de Mediação Identificar os principais mediadores que atuam nas redes de 

mobilização e como as TIC modificam ou reforçam a centralidade 
de determinados atores.

Mecanismo da Difusão Identificar como as novas TIC influenciam o processo de difusão 
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dos eventos de protestos, modificando (ou não) as formas pelas 
quais indivíduos tomam conhecimento dos eventos, assim como 
modificam (ou não) quais indivíduos têm acesso a essa informação.

Mobilização Identificar se as TIC produzem novas formas pelas quais os 
indivíduos são efetivamente mobilizados para a ação e identificar o 
perfil dos atores mobilizados.
Enquadramento Interpretativo

(BENFORD; SNOW, 2000; BENNETT; SEGERBERG, 2012; JOHNSTON; NOAKES, 2005)
Molduras em Disputa Identificar quais são os principais significados atribuídos aos 

eventos de protesto, focando-se nas dimensões do diagnóstico, do 
prognóstico e da motivação.

Promotores de Molduras Identificar os atores que desenvolvem e promovem as principais 
molduras desenvolvidas para enquadrar os eventos de protesto e as 
questões às quais eles se dirigem. 

Disputa de Molduras Identificar quais atores e molduras disputam a definição de “o que 
está acontecendo aqui”, assim como as dinâmicas dessa disputa e as 
relações de força nela presentes. 

Flexibilidade das Molduras Analisar os diferentes potenciais que variadas molduras têm de se 
adaptar a sentidos diversos. 

Enquadramento da Organização Compreender  como  diversos  atores  enquadram  e  percebem  as
diversas formas possíveis de organização. 

Repertórios e Performances
(TILLY, 1978; 2006)

Repertórios Modulares Globais Compreender como a emergência das manifestações de rua como 
um repertório de ação em nível global influencia a ação dos atores 
locais.

Definição dos scripts Identificar quais atores planejam scripts para os eventos de protesto,
assim como descrever essas estratégias planejadas.

Dinâmica das performances Descrever como, no decorrer das ações, a contingência influencia os
rumos dos eventos de protesto e as decisões de militantes e líderes, 
assim como identificar que atores detêm maiores possibilidades de 
coordenar esse processo.

Relação entre Scripts e 
Performances 

Analisar como, em cada caso, a estratégia de ação prescrita pelos 
scripts se aproxima ou se distancia das performances que 
efetivamente ocorrem, como diferentes atores em um mesmo evento
articulam de formas distintas esses elementos, assim como as 
conseqüências que essas diferentes relações entre esses elementos 
têm para a ação coletiva. 

Fonte: autoria própria

Metodologia de Pesquisa

Para analisar os impactos  da utilização das TIC nas dinâmicas  da mobilização

contestatória, propõe-se um desenho de pesquisa comparativo entre eventos de protesto

de diferentes  características.  As análises  serão centradas  em dois focos:  compreender

como essas tecnologias podem ter impactos variados nos processos de mobilização de

acordo com as diferentes características de distintos eventos de protesto e, também, com
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os contextos regionais nos quais estas ações estão inseridas; e compreender como as TIC

incidem sobre diversas dimensões dos processos de mobilização.

Tendo em vista esses focos do projeto, o desenho comparativo pode ser resumido

da seguinte maneira (Figura 1). Quatro eventos de protestos serão comparados em três

dimensões apontadas pela literatura como centrais para a análise das dinâmicas da ação

coletiva,  especificadas  anteriormente (TARROW, 2009; TILLY; TARROW, 2007). A

análise  de  cada  um  destes  protestos  será  efetuada  em  quatro  cidades  inseridas  em

contextos regionais distintos (excetuando-se o evento cujo espaço de ação é a própria

rede mundial de computadores). 

Figura 1 – Desenho Comparativo de Pesquisa

Fonte: autoria própria.

A  opção  pela  análise  de  eventos  de  protestos  –  e  não  de  organizações  de

movimentos sociais – se deve exatamente ao objetivo de estabelecer um foco de análise

que inclua as organizações, mas possibilite transcendê-las nas situações em que o mesmo

se fizer necessário para a efetiva compreensão/explicação dos processos de mobilização.

Esta escolha responde ao alerta de Earl et al. (2010, p.441):
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As pesquisas devem também desenvolver unidades de análises outras do que as
OMSs [Organizações  de  Movimentos  Sociais],  uma  vez que  estudos  recentes
encontraram organizadores de protestos não filiados a OMSs. (…) Estudos que
partem da premissa  de que (somente) OMSs produzem protesto se arriscam a
perder amplas áreas de protesto organizadas fora das organizações formais. (…)
Pesquisadores  dos  movimentos  poderiam mesmo  pensar  sobre  a  utilidade  de
partir do estudo das ações de protesto, amplamente definidas, antes do que de um
movimento social e/ou uma causa específico. Tal abordagem evitaria alguns dos
vieses implícitos na literatura sobre quem pode produzir protestos (OMSs).

Os eventos a serem comparados foram selecionados a partir de três critérios: a

forma  principal  de  organização  dos  grupos  (por  redes  virtuais,  por  organizações  de

movimento  social  tais  como elas  são  tradicionalmente  definidas  ou  por  composições

mistas de redes e organizações); o espaço de ação no qual os eventos ocorrem (ação na

“rua” ou ação na “rede”); e o maior ou menor grau de planejamento e estruturação dos

repertórios e das molduras interpretativas. Dessa forma, uma possível variação nas três

dimensões a serem analisadas são contempladas, inserindo-se, ainda, a análise das formas

pelas quais o contexto de ação impacta as dinâmicas da ação coletiva. Os critérios e os

eventos podem ser organizados da seguinte maneira:

Quadro 2 – Eventos a Serem Comparados Caracterizados de Acordo com as
Variações nos Critérios de Seleção Adotados

Critério/Evento Junho 2013 Marcha das
Vadias

“Eu não mereço
ser estuprada”

Abril Vermelho

Forma Principal
de Organização

Organização em
Rede Virtual

Organização em
Rede Virtual

Organização em
Rede Virtual

Organização
Tradicional

Espaço de Ação “Rua” “Rua”/Web Web “Rua”

Estruturação
Repertório e
Frame

Menor
Estruturação

Maior
Estruturação

Menor
Estruturação

Maior Estruturação

Fonte: autoria própria.

Por  fim,  as  regiões  a  serem comparadas  estão  previamente  definidas,  mas  no

decorrer na pesquisa, caso outras cidades se mostrem mais pertinentes e/ou viáveis para a

realização  do  trabalho  de  campo,  poderá  ser  efetuada  uma  modificação. Pretende-se

analisar eventos em três capitais brasileiras, uma na região Sul, uma na região Centro-

Oeste e uma na região Nordeste, bem como eventos em uma cidade do interior de algum

estado  na  região  Sul. As  quatro  cidades  definidas  inicialmente  para  a  realização  do
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projeto são: Porto Alegre, Aracaju, Brasília e Chapecó.  Um dos critérios utilizados nesta

escolha  inicial  foi  a  existência  de  Grupos  de  Pesquisa  potencialmente  parceiros  nos

locais, a ocorrência dos eventos de protestos a serem pesquisados, a diferença regional

existente e de organizações envolvidas.

Breve caracterização dos eventos a serem analisados

A) O Abril Vermelho:

A origem do Abril Vermelho remonta ao dia 17 de abril de 1997. Numa ação de

desocupação da rodovia PA-150, onde 1500 sem-terra protestavam contra a demora da

realização de assentamentos pelo Governo Federal, a policia militar executou 19 sem-

terra.  O episódio ficou conhecido como o Massacre em Eldorado dos Carajás. Desde

então, o Movimento Sem Terra realiza, anualmente, uma série de ações para marcar a

impunidade do evento (todos acusados foram absolvidos) e reivindicar as demandas do

Movimento no que ficou conhecido na imprensa como o Abril Vermelho. 

Em 2014, a Jornada Nacional de Lutas por Reforma Agrária (Abril Vermelho) foi

marcada por mobilizações em dezenove estados e no DF. Os repertórios utilizados em

todas as ações foram ocupações de terra, ocupações de prédios públicos e trancamento

rodovias. Conforme o site do MST, no Distrito Federal, no dia 17 de abril, cerca de 500

trabalhadores e trabalhadoras do MST bloquearam trechos das rodovias BR-020 (Belém-

Brasília), entre os municípios Planaltina (DF) e Formosa (GO), na altura do quilômetro

43, e a BR-070, sentido Águas Lindas de Goiás.  Já no Rio Grande do Sul,  as ações

ocorreram no final de abril e início de maio, com a organização do Acampamento Dom

Tomás Balduíno, às margens da BR-290, km 132, entre os municípios de Eldorado do

Sul  e  Arroio  dos  Ratos,  na  região  metropolitana  de  Porto  Alegre  (RS).  Também

ocorreram ocupações de cinco fazendas em conjunto com o Movimento dos Atingidos

por Barragem (MAB). Paralelo a isso, mais de 2 mil trabalhadores e trabalhadoras do

MST, Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e Federação dos Trabalhadores na

Agricultura Familiar (Fetraf) ocuparam quatro agências da Caixa Econômica Federal para

exigirem a liberação de recursos do Programa Minha Casa Minha Vida para o meio rural.

Em  Sergipe,  cerca  de  200  trabalhadores  e  trabalhadoras  assentados  da  região  se
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Agricultura Familiar (Fetraf) ocuparam quatro agências da Caixa Econômica Federal para

exigirem a liberação de recursos do Programa Minha Casa Minha Vida para o meio rural.

Em  Sergipe,  cerca  de  200  trabalhadores  e  trabalhadoras  assentados  da  região  se
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mobilizaram no município de Tobias Barreto para cobrarem dos bancos maior agilidade

na liberação dos projetos de investimento e cerca de 90 famílias do MST ocuparam a

Fazenda São Raimundo, no Povoado Rio Fundo do Abais. Já em Santa Catarina, cerca de

800  militantes  da  Via  Campesina  marcharam  rumo  à  Caixa  Econômica  Federal,  no

município de Chapecó. A mobilização integrou a marcha rumo a Florianópolis, onde os

manifestantes  realizaram  uma  mística  deixando  diversas  cruzes  para  simbolizar  o

Massacre de Eldorado dos Carajás em frente ao Poder Judiciário daquele estado. 

B) Protestos de Junho de 2013:

Os  eventos  que  ocorreram  em  junho  de  2013  no  Brasil  envolvem  grande

complexidade. Tal complexidade deriva da rapidez com a qual as ações se espalharam e,

principalmente,  da  diversidade  de  reivindicações  e  segmentos  da  população  que

ocuparam  as  ruas.  De  organizações  tradicionais  da  esquerda  (sindicatos,  partidos

políticos), organizações libertárias e anarquistas, passando por pessoas sem histórico de

participação  anterior  em  movimentos  sociais  até  grupos  organizados  a  partir  de

reivindicações  de  direita  (desde  neonazistas  até  grupos  contra  a  corrupção  e  pelo

impeachment da presidente Dilma). No entanto, este processo teve início a partir de uma

pauta comum: a redução da tarifa de transporte público. 

Em Porto Alegre, as manifestações pela redução da tarifa de transporte público

iniciaram em fevereiro, como nos anos anteriores, pois é a época em que a Câmara de

Vereadores da cidade vota o percentual de reajuste. Mas foi em março que o Bloco de

Luta pelo Transporte Público ganhou visibilidade ao enfrentar a Brigada Militar na frente

da Prefeitura. No início de abril, uma liminar da Justiça reduziu a tarifa do transporte

público para R$ 2,85 e em junho ocorreu outra redução, passando o valor para R$ 2,80.

No  entanto,  o  Bloco  de  Luta  pelo  Transporte  Público  continuou  organizando

manifestações e exigindo o Passe Livre para estudantes, trabalhadores desempregados e

quilombolas. 

A visibilidade da luta pelo transporte no país ocorreu em 13 de junho, quando

milhares de pessoas saíram às ruas na cidade de São Paulo e foram duramente reprimidas.

No  início  daquele  mês,  já  vinham  ocorrendo  diversos  protestos  e  em  um  deles
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manifestantes carregaram uma faixa com os dizeres “Vamos repetir Porto Alegre!”, em

referência à reversão do aumento ocorrido nesta cidade. 

O pico  de  mobilização  nacional  se  deu  no dia  20  de  junho,  atingindo  várias

cidades do país e o número de pessoas nas ruas passou de um milhão. Em Brasília, a

Esplanada dos Ministério foi ocupada por mais de 35 mil pessoas. As reivindicações não

versavam somente sobre o transporte público, mas outros temas ganharam espaço nas

ruas. As manifestações contra a Copa das Confederações, que ocorria naquele momento,

e os dizeres “Não vai ter Copa!” começavam a ampliar o escopo dos protestos. A partir

daí, temas como a PEC 37, a Corrupção, o impeachment de Dilma, o Programa Mais

Médicos, a melhora nos serviços públicos como saúde e educação, a aprovação do Marco

Civil da Internet, entre outros, compuseram o mosaico das manifestações que ocorreram

em mais de 200 cidades do país. 

C) A Marcha das Vadias:

No inicio de 2011, abusos sexuais em mulheres foram registrados no campus da

Universidade de Toronto. Como medida de segurança, o polícial  responsável orientou

que as mulheres parassem de se vestir como “putas/vadias” para evitar serem vítimas de

violência sexual. Em resposta, aproximadamente três mil pessoas protestaram no Canadá

contra a culpabilização da mulher em episódios de violência sexual. A partir da difusão

via internet, a Marcha das Vadias passou a se disseminou rapidamente por diversos locais

do mundo.  Cerca de 200 cidades organizaram suas marchas  pouco depois da marcha

realizada em Toronto. No Brasil, a primeira Marcha das Vadias ocorreu em São Paulo, no

dia 4 de junho de 2011 e reuniu cerca de 300 pessoas.  Nos anos que seguiram, foram

realizadas  manifestações  em  30  cidades  de  19  estados,  além  do  Distrito  Federal

(MARTINS, 2013).

A  manifestação  tem como  principal  característica  a  exposição  do  corpo  e  de

cartazes  que reivindicam o direito da mulher se vestir  da forma que quiser e não ser

culpabilizada pela violência, tendo como slogan:  “Se ser livre é ser vadia, então somos

todas vadias”. A principal forma de organização e difusão da marcha é via redes sociais.

As três cidades escolhidas para a realização da pesquisa contam com grupos de discussão

ou  comunidades  no  Facebook que  articulam  os/as  interessados/as  na  organização  e
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comunicações das ações a serem realizadas. O grupo Marcha das Vadias POA conta com

5.600 participantes, o grupo Marcha das Vadias – Aracaju conta com 1.310 participantes,

enquanto a página Marcha das Vadias – Aracaju,  Sergipe possui 1.124 “curtidas”.  A

comunidade Marcha das Vadias de Brasília tem 17.032 integrantes. 

D) Campanha “Eu não mereço ser estuprada”:

O campanha “Eu não mereço ser estuprada” foi uma iniciativa criada, em março

de 2014, no Brasil, em resposta à divulgação dos dados de uma pesquisa realizada pelo

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Segundo a pesquisa, 61,5% de quase 4

mil  pessoas  entrevistadas  teriam  concordado  que  mulheres  que  mostram  o  corpo

“merecem ser atacadas”. Alguns dias depois, entretanto, divulgou-se um erro na pesquisa,

de modo que o percentual correto para a referida questão seria de 26%.

De qualquer modo, a indignação gerada pelos resultados da pesquisa no debate

acerca  da  dominação  de  gênero  teve  repercussões.  A jornalista  Nana  Queiroz,  nesse

sentido,  criou  um  evento  na  rede  virtual  Facebook chamado  “Eu  não  mereço  ser

estuprada”. Segue a descrição do evento:     

Uma pesquisa do IPEA mostrou,  ontem, que 65,1% dos brasileiros acha que
mulher  que  mostra  o  corpo  merece  ser  estuprada.  Acreditam?!

Você não concorda com isso? Nem eu! Então bora mostrar o corpo pra mostrar
o quão revoltadas estamos?
A ideia é que a gente tire a roupa e se fotografe, da cintura para cima, com um
cartaz tampando os seios com os dizeres "Eu também não mereço ser estuprada"
e postemos, todas juntas, ao mesmo tempo, online. Quem tá dentro?

Hashtag: #EuNãoMereçoSerEstuprada

PS: não se sente confortável com um topless? Tudo bem! Poste uma foto como
quiser (de burca, de roupa de futebol, de biquíni, sei lá) e os dizeres "Eu não
Mereço Ser estuprada". O que importa é que nós, como mulheres, demonstremos
como ninguém é dono do nosso corpo além de nós mesmas.

Assim, a partir da criação do evento, usuários (em sua maioria mulheres) da rede

virtual  começaram a  publicar  fotos  com a  frase “Eu não mereço  ser  estuprada”  para

publicizar  sua  indignação  em relação  ao  resultado  da  pesquisa.  As  confirmações  de

participação no evento chegaram a 40 mil pessoas. Algumas imagens tiveram mais de 11

milhões  de  visualização.  Várias  celebridades,  jornais  da  mídia  tradicional  e  políticos
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entraram na campanha. As duas páginas existentes no Facebook contam, cada uma, com

cerca de 20 mil pessoas participantes. O grupo de discussão oficial, na mesma rede, conta

com mais de 7 mil integrantes. 

A peculiaridade deste evento - um protesto exclusivamente  online – em relação

aos outros casos de mobilização social selecionados é que a organização, o espaço de

ação e os repertórios utilizados na campanha se dão exclusivamente nas próprias redes

sociais (Facebook, Twitter e Instagram). Assim, tal mobilização caracteriza-se por não se

enquadrar nos mesmos parâmetros do formato tradicional de ação coletiva que, em maior

ou menor grau, estaria presente nos outros eventos selecionados. 

Procedimentos de coleta e análise de dados

Para  atingir  os  objetivos  definidos  neste  projeto  será  utilizado  um  conjunto

diversificado de técnicas de produção e análise de dados. No que tange à dimensão das

estruturas de mobilização, serão comparados dados produzidos por meio de um survey

aplicado nos eventos de protesto e dados produzidos por meio de uma análise de redes e

de conteúdo aplicada às dinâmicas organizativas online,  na qual adaptaremos, conforme

os nossos objetivos,  técnicas de recolhimento e análise de dados provenientes de redes

sociais,  como  é  o  caso  da  mineração  de  dados  e  análise  de  conteúdo  assistidas  por

computador (HANNA, 2013).

Por meio do  survey,  espera-se identificar  o perfil  dos indivíduos que,  de fato,

participam dos  eventos  de protesto,  se  esses  indivíduos  têm vínculos  organizacionais

prévios  (mobilização),  a  forma  pela  qual  esses  sujeitos  tomaram  conhecimento  dos

eventos (difusão) e se esses indivíduos compareceram aos eventos acompanhados por

algum outro sujeito, bem como as características desse possível mediador (mediação). 

Por  meio  de  uma  análise  de  redes  centrada  nos  eventos  criados  na  página

Facebook, espera-se identificar: o perfil dos indivíduos que se conectam a esses eventos

virtuais e se esses indivíduos estão conectados a organizações de movimentos sociais no

Facebook (mobilização); os padrões de difusão da informação a respeito desses eventos

dentro  dessa  página  por  meio  da  reconstrução  das  redes  daqueles  indivíduos  que  se
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conectam  a  eles  (difusão);  e  os  indivíduos  que  sejam  centrais  dentro  dessas  redes

(mediação). 

Para  a  coleta  e  análise  dos  dados  relacionais  será  utilizado  o  mapeamento  –

através dos procedimentos de mineração de dados14 (Data Mining) de redes sociais – das

redes e interações realizadas pelos participantes dos eventos focalizados. Portanto, com

auxílio computacional, investigaremos as conexões dos atores nas redes sociais virtuais,

buscando  conhecer  os  padrões  das  redes  dos  interlocutores  e  suas  diferentes

conformações,  atentando  para  suas  conexões  com  distintos  grupos  de  organizações

sociais presentes na rede social Facebook e na rede social Twitter. Devido à necessidade

de tratamento de grandes quantidades de dados, utilizaremos as ferramentas de mineração

de dados desenvolvidas através da suíte R15, como é o caso dos programas Rminer16 ou o

programa ReadMe17.

Se  possível,  também  serão  observadas  reuniões  presenciais  das  principais

organizações  envolvidas  nos  eventos,  nas  quais  os  ativistas  discutem  e  estabelecem

estratégias  de  mobilização.  Comparando-se  esses  conjuntos  de  dados,  espera-se

identificar a centralidade que redes tradicionais de organizações de movimentos sociais e

redes sociais virtuais têm na difusão das informações a respeito dos eventos de protesto,

na mobilização efetiva de militantes e na definição dos principais mediadores em cada

evento analisado. A partir dessas informações, espera-se identificar se novas formas de

interação entre ativistas de movimentos sociais podem ser encontradas e se as mesmas

poderiam ser explicadas pela presença das TIC. 

No que tange à dimensão do enquadramento interpretativo, serão comparadas

as molduras interpretativas presentes em discussões virtuais e as molduras efetivamente

presentes no evento. Para mapear as mensagens presentes na  web, serão analisadas as

discussões presentes nos eventos da página Facebook, assim como o conteúdo associado

às principais hashtags que estejam relacionadas ao evento de protesto na página Twitter

14 De acordo com Hand et al (2001: 6), “A mineração de dados é a análise de (geralmente vastos) conjuntos
de dados observacionais para encontrar relações insuspeitadas e para resumir os dados de novas formas que
sejam compreensíveis e úteis aos donos dos dados.”
15 O  programa  computacional  R  consiste  em  uma  ferramenta  multiplataforma  e  ambiente  de
desenvolvimento integrado para cálculos estatísticos e gráficos, sendo utilizados para o tratamento de dados
numéricos e textuais. Maiores informações estão disponíveis em http://www.r-project.org/
16Informações  sobre  o  programa  estão  disponíveis  em  http://cran.r-
project.org/web/packages/rminer/index.html
17 Disponível em http://gking.harvard.edu/readme.
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(molduras em disputa). Ainda, serão identificados quem são os atores que produzem as

principais  mensagens  “retweetadas” na página  Twitter,  bem como os  promotores  das

principais imagens e mensagens compartilhadas nos eventos da página  Facebook (tais

como  indivíduos,  grupos  presentes  nesse  ambiente  virtual  ou  sites externos  a  esse

ambiente) (promotores de molduras). Para tais procedimentos, nos valeremos das técnicas

de coleta e tratamento de dados empregadas por Hanna (2013), que utilizou um conjunto

de procedimentos assistido por computador para análise de conteúdos produzidos na rede

social  Facebook para a apreensão dos padrões de mobilização no caso focalizado pelo

autor (o movimento chamado “The April 6 Youth Movement”,  no contexto anterior à

revolução egípcia de 2011). 

Para a extração de dados textuais contidos em páginas da rede social Facebook e

Twitter seguiremos,  então,  a  abordagem  proposta  por  Hanna  (2013).  Assim,  iremos

“capturar” dados textuais  postados por integrantes  dos grupos e páginas de discussão

nestas  redes  sociais  por  meio  de  interfaces  disponibilizadas  por  tais  redes  que

possibilitam a realização de pedidos para envio de dados contidos no servidores destas

redes sociais18. Seguindo esta abordagem, em virtude da grande quantidade de dados que

serão  geradas,  utilizaremos  o  método  de  aprendizado  supervisionado  de  máquina

desenvolvido  por  Hopkins;  King (2011).  De acordo com Hanna (2013),  este  método

consiste  em um processo  pelo  qual  as  pessoas  responsáveis  pelos  procedimentos  de

codificação de textos “treinam” a máquina para inferir significados de certos padrões de

palavras através da codificação manual de um subconjunto de documentos que, ao seu

turno,  será aplicado ao restante  do  corpus,  ou seja ao corpo inteiro  dos  documentos.

Conforme o autor,  este método,  implementado como um pacote R chamado ReadMe

(HOPKINS;  KING,  2011),  tem a  vantagem  de  diminuir  a  possibilidade  de  erros  de

classificação,  na  medida  em  que,  em contraste  com outros  métodos  de  aprendizado

supervisionado de máquina, este método não tenta classificar cada mensagem de forma

individual e agregá-las para construir uma proporção da prevalência de um código na

população: 

Ao  invés  disso,  ela  permite  classificar  a  proporção  de  mensagens  que  está
associada a um código particular em um corpus. Hopkins e King utilizam essa
abordagem  para  eliminar  possíveis  vieses  introduzidos  como  resultado  da
classificação  errônea  e  de  incompatibilidades  entre  a  codificação  manual  e

18 Para maiores informações ver Hanna (2013).
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população das classificações e a estratégica particular de amostragem para definir
o conjunto de teste. O método não requer que o conjunto de teste seja uma sub-
amostra aleatória de uma população. Desde que o padrão das palavras dentro de
dada  mensagem  seja  associado  a  dado  significado,  a  codificação  ocorre
(HANNA, 2013:379).

Desta forma, compreendemos esta metodologia de análise e tratamento de dados

provenientes de redes sociais adequada aos nossos objetivos por facilitar o tratamento de

grande quantidade de dados e, ao mesmo tempo, permitir maior controle sobre o processo

de categorização que diz respeito à analise de conteúdo que será realizada.

Já para mapear as mensagens presentes nos eventos de protestos, esses eventos

serão  observados,  fotografados  e  filmados  pelos  pesquisadores,  para  uma  posterior

análise das mensagens presentes em materiais dos ativistas (tais como faixas e cartazes) e

em suas palavras de ordem (molduras em disputa). A origem das principais mensagens

será pesquisada, procurando-se a sua presença prévia em molduras utilizadas por atores

tais como organizações de movimentos sociais e grande mídia, ou em molduras utilizadas

por indivíduos e organizações em ambientes virtuais (promotores de molduras). Ao serem

identificadas as principais molduras utilizadas nos eventos de protesto e suas origens,

espera-se  identificar  as  relações  de  força  presentes  na  disputa  pela  definição  dos

significados do evento (disputa de molduras). As molduras identificadas também serão

analisadas  no que se refere  à  sua flexibilidade,  identificando-se os  principais  slogans

utilizados  em  cada  caso  e  a  variabilidade  do  conteúdo  normativo  presentes  nas

mensagens a eles associadas. 

Por  fim,  para  a  análise  da  dimensão  dos  repertórios  e  das  performances

também  serão  utilizadas  dados  obtidos  por  meio  de  investigação  presencial  e  dos

procedimentos metodológicos para coleta e tratamento de dados provenientes das redes

sociais  já  descritos.  Assim,  serão  identificados os  principais  debates  presentes  nos

eventos da página Facebook a respeito dos rumos que o evento de protesto deve tomar,

dos papéis que cada indivíduo deve desempenhar e das formas de ação que devem ser

privilegiadas, bem como observadas reuniões prévias aos eventos nas quais os ativistas

discutam esses temas (definição dos scripts). Os eventos de protestos serão observados e

registrados por meio de fotografias e vídeos para que sejam identificadas as dinâmicas

interativas  e  contingentes  de  definição  das  ações  dos  indivíduos  (dinâmica  das
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performances).  Comparando-se  esses  dois  conjuntos  de  dados,  espera-se  identificar  a

relação estabelecida entre scripts e performances em cada um dos eventos. Para que seja

analisada  a  subdimensão  dos  repertórios  modulares  globais  os  pesquisadores  irão:

comparar  os  materiais  audiovisuais  e  fotográficos  por  eles  produzidos  a  materiais

produzidos  por  terceiros  em  eventos  de  protesto  contemporâneos  em  outros  países;

identificar  a  presença  (ou  a  ausência)  de  referências  a  eventos  de  protesto  e  às

performances neles desenvolvidas em outros locais do mundo; e entrevistar, ao longo dos

eventos,  indivíduos  cujas  performances  se  destaquem,  em  busca  das  origens  e  das

motivações de sua forma de ação.

Ressalta-se que as técnicas de survey e de observação não serão utilizadas no caso

dos eventos de Junho de 2013, na medida em que esses acontecimentos já ocorreram,

inviabilizando esse tipo de pesquisa. Técnicas alternativas para o estudo das dinâmicas

presenciais, nesse caso, ainda devem ser definidas. Ainda no que se refere aos eventos de

Junho de 2013, a produção de vídeos e fotos será substituída pela análise de materiais

produzidos por terceiros.  Já as técnicas que visam produzir dados sobre as dinâmicas

presenciais  dos  eventos  não  serão  aplicadas  no  caso  do  evento  “Eu  não  mereço  ser

estuprada”, na medida em que esse evento tem a própria web como lócus de ação. 

As técnicas de produção de dados podem ser sistematizadas da seguinte maneira:

Quadro 3 – Técnicas de Produção de Dados e Dados Produzidos

Técnica de Produção de Dados Dados Produzidos
Mineração  de  Dados  em  Redes  Sociais/
Tratamento  de  Dados  auxiliado  pelo  método
de aprendizado supervisionado de máquina

- Análise de rede dos “eventos” do  Facebook
(perfil dos participantes, difusão da informação
e centralidade dos atores). 
-  Identificação  das  molduras  presentes  em
eventos  do  Facebook e  em  determinadas
“hashtags” do Twitter, bem como suas origens.
-  Identificação  das  discussões  a  respeito  dos
scripts estabelecidos  para  os  eventos  de
protesto nos “eventos” do Facebook. 

Survey nos Eventos de Protesto -  Perfil  dos  participantes  (incluindo  vinculo
organizativo).
- Origem das informações sobre o evento.
-  Identificação  de  acompanhantes/conhecidos
no evento (mediadores). 

Registro  Fotográfico  e  Audiovisual  dos
Eventos de Protesto

-  Identificação  das  molduras  utilizadas  no
evento de protesto.
- Identificação das performances realizadas no
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evento de protesto.
Observação de Reuniões de Organização -  Identificação  das  principais  estratégias  de

mobilização desenvolvidas.
-  Identificação  dos  scripts definidos  e  de
possíveis referências a performances realizadas
em outros lugares do mundo.

Entrevistas nos Eventos de Protesto - Identificação das origens de performances que
se destaquem. 

Fonte: autoria própria.

Contribuições científicas e tecnológicas da proposta

Esse  projeto  terá  como  conseqüência,  além  da  produção  de  conhecimento  a

respeito  de uma problemática  sociológica  central  para  os  estudos contemporâneos  da

mobilização contestatória, o desenvolvimento de produtos tecnológicos inovadores que

serão disponibilizados ao público em geral e que poderão contribuir  para importantes

avanços metodológicos em pesquisas científicas brasileiras sobre este e outros temas. São

propostas  ainda,  diversas  formas  de  divulgação  do  conhecimento  e  dos  produtos

tecnológicos  inovadores  desenvolvidos.  As  principais  contribuições  científicas  e

tecnológicas desse projeto podem ser sistematizadas da seguinte maneira:

- Produção de um relatório de pesquisa com a sistematização das análises efetuadas e de
suas conseqüências teóricas no que se refere ao conhecimento a respeito do impacto das
novas TICs sobre a ação coletiva.

- Produção de um livro virtual em língua portuguesa para a divulgação de uma revisão da
literatura a respeito dos impactos das novas TICs sobre a ação coletiva. 

-  Produção de um livro  virtual  em língua  portuguesa  para  a  divulgação  das  análises
efetuadas e de suas conseqüências teóricas no que se refere ao conhecimento a respeito
do impacto das novas TICs sobre a ação coletiva.

- Produção e divulgação de um software livre inovador para a produção de dados a partir
de redes sociais virtuais, bem como para a sua análise. 

-  Produção  de  um  site do  grupo  de  pesquisa  com a  disponibilização  simplificada  e
interativa dos principais resultados da pesquisa e para a disponibilização do banco de
dados produzido pelos pesquisadores.
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