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Como funciona a sociedade?

Vivemos numa sociedade injusta, profundamente 
desigual e concentrada

Aspectos da desigualdade e concentração aparecem 
sobretudo no acesso a direitos básicos como 
educação, moradia, transporte, alimentação e saúde

A opressão também se manifesta na subjetividade 
dos indivíduos, fazendo com que não enxerguem a 
opressão e nem cogitem o rompimento dela
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Movimentos Sociais
Felizmente, o aprofundamento das desigualdades por 
vezes gera um rompimento da barreira da opressão 
subjetiva

Os sujeitos oprimidos adquirem consciência de sua 
condição, e passam a se organizar em busca de 
transformações

A esses sujeitos coletivos que se organizam e lutam por 
transformações, chamaremos de movimentos sociais
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Uso de Dados por Movimentos Sociais

Para estes movimentos sociais, a utilização de 
bases de dados abertas possui três funções 
principais:

 Análise da realidade

 Construção de formas de sensibilização da sociedade

 Construção de narrativas contra-hegemônicas a 

partir dos dados produzidos pelos movimentos sociais
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Uso de Dados por Movimentos Sociais (2)
Análise de conjuntura:

 2/3 da área plantada no Brasil com lavouras temporárias é 

de soja e milho (IBGE)

Comunicação com a sociedade:

 O uso de agrotóxicos no Brasil corresponde a 5,2 litros de 

veneno por pessoa por ano (SINDAG e IBGE)

Construção de narrativas contra-hegemônicas:

 Existem mais de 1000 experiências de agroecologia em 

todo Brasil  (Agroecologia em Rede)
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Objet ivo ,  Questões  
Geradoras  e  Produtos

Foto: Alan Tygel | 25 anos do MST-BA, Alcobaça (BA), 2012



  

Questões geradoras
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ObjetivoQuais são os principais 
problemas para uso de dados?

Porque dados abertos 
para movimentos sociais?

 → Representação
 →Metadados
 → Disponibilidade
 → Capacitação

 → Intencionalidade política
 → outras formas de produção de dados
 → capacidade técnica e financeira
 → Baixa prioridade



  

Questões geradoras
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ObjetivoDe que forma os movimentos sociais 
têm utilizado dados em suas 
estratégias de luta?

Que tipo de abordagem 
poderia facilitar a forma 
com que os movimentos 
sociais usam e publicam 
dados? → Análise do estado atual

 → Uso e Publicação
 → apontamento das melhorias
 → Novas Tecnologias Se aplicam?
 → Análise, Sistemas, Formação



  

Objetivo

Desenvolver ferramentas relacionadas ao uso e 
publicação de dados abertos por movimentos sociais

 Analisar a forma como movimentos sociais vêm usando e 
publicando dados

 Elaborar ferramentas de forma participativa junto aos 
movimentos sociais para melhorar o uso e publicação de 
dados
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Contribuições desta tese

Ferramenta de análise
Arcabouço teórico e diretrizes que possam refletir boas 
práticas sobre como construir ferramentas para lidar com 
dados no contexto dos movimentos sociais;

Ferramenta de software
Ferramental de apoio em forma de software que possa 
demonstrar e por à prova a ferramenta de análise;

Ferramenta de formação: 
Percurso pedagógico para formação em uso e publicação 
de dados para movimentos sociais. Ainda que este não seja o 
ponto principal, ele faz parte da metodologia de construção
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Referenc i a l  T eór i co

Foto: Alan Tygel | 30 anos de Campo Alegre, Nova Iguaçu, 2014



  

Campos teóricos
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Princípio: se trata de um problema cuja abordagem deve ser sócio-técnica!
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Epistemologia
Ciência, Tecnologia e Sociedade: explicitar as questões 
sociais por detrás do desenvolvimento tecnológico

Ecologia de Saberes: considerar outros saberes fora da 
academia como válidos

Sistemas Complexos: reconhecimento do problema como 
dinâmico e fortemente afetado por fatores de ordem social

Ciência Pós-Normal: Problemas complexos necessitam de 
abordagens mais amplas do que a ciência aplicada
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Tecnologias da Informação e 
Comunicação e Movimentos Sociais

Movimentos Sociais: quem é de fato o sujeito de que estamos 
tratando?

O uso de Tecnologias da Informação por Movimentos 
Sociais: trabalhos que buscaram observar a relação entre 
movimentos sociais e TI, de forma geral

 Foco nas ciências sociais
 Relação dos movimentos com as tecnologias existentes
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Uso e Publicação de Dados Abertos 
e Dados Abertos Interligados

Definições

Publicação
 Processos de Publicação
 Exemplos de Publicação de Dados pela Sociedade 

Civil
 Exemplos de Publicação de Dados Governamentais

Utilização
 Análise sobre uso de dados abertos
 Ferramentas para uso de dados abertos
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Charter of open data engagement

 → Liberação de dados abertos governamentais no Reino Unido ocorre há mais 
tempo

 “→ Análise sobre o problemas não pode ser apenas do ponto de vista técnico”

1. Ser orientado pela demanda  → participação

2. Os dados devem ser publicados de forma contextualizada  meta-dados→

3. Deve-se estimular a conversa sobre os dados;

4. Construir capacidades, habilidades e redes para facilitar o uso  →
ferramentas e guias

5. Colaborar acerca dos dados como um recurso de uso comum.
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Quadro 2: Categorias de 
Uso dos Dados Abertos. 
Fonte: Davies, 2010
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Metodologias participativas 
de desenvolvimento

Educação Popular: Método de trabalho com o povo, largamente 
utilizado nos movimentos sociais

Pesquisa-Ação: Método de pesquisa participativa

Design Participativo: Desenvolvimento de tecnologia de forma 
participativa

Métodos Ágeis: Desenvolvimento de software que prioriza 
participação

Design Science Research: Desenvolvimento de tecnologia com 
base em artefatos para reposta a problemas complexos
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Metodolog i a

Foto: Oliver Kornblihtt | VI Congresso do MST, Brasília, 2014



  

Etapas do Trabalho

Obs.: A representação linear é puramente didática.



  

Pesquisa exploratória

Objetivo: Estabelecer um marco sobre o estado da 
arte em relação ao uso e publicação de dados por 
movimentos sociais.

Método: Pesquisa bibliográfica e entrevistas, caso 
necessário

Saída: Diretrizes elaboradas
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Participação

Objetivo: A partir da análise, entender junto com os 
movimentos sociais os problema e possibilidades de 
melhorias

Método:
 Entrevista
 Cursos de Formação
 Seminários

Saída: Diretrizes reelaboradas a partir dos elementos 
colhidos na participação

Trabalhos em
Andamento

Cronograma

Referencial
teórico

objetivo

Motivação e 
fundamentação

Metodologia



  

Estudos de Caso

Objetivo: a partir o arcabouço definido nas etapas 
anteriores, por diretrizes em prática

Método: Estudos de caso:
 Quem são os Proprietários do Brasil?
 Portal do Observatório de Saúde das Populações do 

Campo, Floresta e Águas

Saída: diretrizes testadas e propostas de 
ferramentas de software
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Elaboração dos Produtos Finais
 Objetivo: A partir dos resultados dos testes, 

sistematizar de diversas formas as ferramentas de 
análise, software e formação

 Ferramenta de análise: diretrizes para análise de 
ferramentas de dados abertos

 Ferramenta de software: elaboração e publicação em 
software livre das ferramentas desenvolvidas

 Ferramenta de formação: sistematização do método 
de formação em dados abertos para movimentos 
sociais
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Devolução e Validação

Objetivo: Apresentar e discutir os resultados junto 
aos sujeitos que participaram da pesquisa e outros 
atores interessados no tema

Método:
 Encontro presencial
 Debate virtual com consultas e acolhimentos de 

sugestões e críticas

Saída: Validação das ferramentas
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Traba lho em 
Andamento

Foto: Leonardo Melgarejo | VI Congresso do MST, Brasília, 2014



  

Trabalho em andamento

Análise

 Levantamento preliminar de bibliografia

 Levantamento parcial de fontes de dados de 
movimentos sociais

 Base das diretrizes a partir de Davies (2012): 
orientado por demanda, contexto, debate, formação 
e colaboração.
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Trabalho em andamento (2)
Software

 Participação no desenvolvimento de diversos sistemas de 

informação voltados para movimentos sócias, incluindo os 

portais que servem de estudo de caso

 Encontro Comunitário TI e Mov. Sociais realizado no FISL15

 Trabalhos finais de disciplinas com foco em LOD

 Uso do ETL4LOD

 Orientação de projetos finais e de extensão
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Trabalho em andamento (3)
Formação

 Disciplina: “Software Livre e Metodologias Participativas” 

 Mini-cursos sobre TI e Movimentos Sociais no VIII SIEP (João 

Monlevade - MG), X ENEDS (Rio de Janeiro) e programado 

para o XI ENEDS (Castanhal – PA)

 Previsão de cursos junto aos movimentos sociais pela 

Universidade da Cidadania/UFRJ e Sindicato dos Jornalistas
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publicações
Redes Complexas

 Tygel, A., Tygel, D., Campos, M. L. M. .Who owns Brazil? The complex 

network of power and ownership in the Brazilian market.  Aceito no 

SITIS - The 9th International Conference on Signal Image Technology & 

Internet Based Systems, dentro do Second International Workshop on 

Complex Networks and their Applications. December 2-5, 2013 Kyoto, Japan. 

TICs e Movimentos Sociais

 Tygel, A. Reflexões sobre tecnologias da informação e comunicação e 

movimentos sociais, e caso da Cooperativa EITA. A ser publicado no livro 

Reflexões sobre Economia Solidária e Participação. Editor: Felipe Addor, Rio 

de Janeiro, 2014
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cronograma

Foto: Alan Tygel | Acampamento Madre Cristina, Campos dos Goytacazes, 2010



  

Cronograma
1. Pesquisa Exploratória

2. Análise Participativa dos Resultados

3. Análise sobre os estudos de caso

4. Doutorado Sanduíche *
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Cronograma
1. Pesquisa Exploratória

2. Análise Participativa dos Resultados

4. Doutorado Sanduíche *

5. Elaboração de produtos finais

6. Devolução

7. Escrita da Tese
Metodologia
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Obr igado !

Foto: Alan Tygel | Rio São Franscisco, encerramento do III ENA, Juazeiro/Petrolina, 2014
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