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Objetivos

•Esta pesquisa tem como objetivo a

elaboração de um Catálogo de Eventos

de Protesto no RS no período de 1970 à

2010, uma ferramenta metodológica que

permite a quantificação desses eventos

ao longo do tempo, identificando as

mudanças quantitativas e qualitativas

dos repertórios de ação coletiva. Para

isso realiza um estudo piloto do mês de

janeiro dos anos de 1970, 1975, 1980,

1985,1990, 1995, 2000, 2005 e 2010,

utilizando dados coletados do Jornal

Zero Hora.

Operacionalização da Metodologia para a elaboração do Catálogo de Eventos

Unidade de Análise Ações coletivas de expressão 

pública de reivindicações, 

demandas ou protestos 

Unidade Geográfica Rio Grande do Sul

Co-variáveis

Duração

Número de participantes

Atores promotores do evento

Objetivo da 

reivindicação/demanda/protesto

Alvo da 

reivindicação/demanda/protesto

Repertório de ação

Repressão policial

Recurso a violência

Ano

Considerações Finais

A pesquisa encontra-se em andamento, tendo como primeiro 

resultado o número total de eventos de ação coletiva ocorridos 

em cada período analisado. Dando continuidade ao estudo, a 

próxima etapa tem como objetivo a categorização das co-

variáveis coletadas a partir da utilização do software SPSS VX. 

Esta possibilitará analisar as correlações entre repertórios de 

ação e contextos institucionais. A partir dos resultados obtidos 

no estudo piloto será realizada a continuação da pesquisa para 

os anos que faltam.
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Fonte: banco de dados resultante do estudo piloto

•Gráfico 1. Número de Eventos de Ação Coletiva ocorridos no RS  entre 1970  2010

Metodologia

•O piloto foi realizado tendo como base a discussão teórica sobre a

metodologia da análise de eventos de protesto, que permite

analisar a dimensão quantitativa dos repertórios de ação coletiva e

a sua ocorrência em diferentes períodos históricos. Assim, os

dados foram coletados na perspectiva de uma análise que avalia

como o tempo e as co-variáveis afetam a seqüência de eventos

repetidos e suas mudanças, e tenta explicar como eventos

desenrolam-se ao longo do tempo.

Janeiro/1970

Janeiro/1980

Introdução

•O presente estudo insere-se no campo

de pesquisas sobre processos de

organização e atuação da sociedade civil,

enfocando a relação entre os repertórios

de ação coletiva e o contexto político

institucional no Estado do Rio Grande do

Sul.
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