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Project abstract:
As redes sociais digitais possibilitaram o dinamismo comunicacional, estabelecendo-se como um novo local de produção e recepção de informações
e geração de conhecimento. Neste cenário, percebe-se que a comunicação online deu origem a novas perspectivas para a atuação dos movimentos
sociais contemporâneos e para a articulação política e social dos cidadãos. Esta pesquisa tem como objetivo geral refletir sobre o percurso histórico
da democratização da comunicação e estimar o potencial da comunicação online, em especial, no Facebook do Intervozes e do FNDC.
Especificamente, pretendemos: compreender as discussões sobre os processos históricos da democratização da comunicação, especialmente no
Brasil; descrever e caracterizar as estratégias da comunicação nas fanpages do Intervozes e do FNDC, enquanto movimentos em prol da
democratização da comunicação; analisar o conteúdo produzido por esses movimentos nas postagens no Facebook e o quanto isso se relaciona com
o tema da democratização da comunicação; e verificar, à luz da atuação do Intervozes e do FNDC no Facebook, o papel da comunicação online a
serviço da cidadania. Trata-se de uma pesquisa exploratória, analítica e descritiva que fez uso da Análise de Conteúdo para analisar as fanpages dos
movimentos sociais que compõem o corpus da pesquisa. Os resultados da pesquisa sugerem que Intervozes e FNDC manifestam claramente o apoio
ou repúdio aos conteúdos que noticiam, enfatizam a importância das ações sociais que exercem e, em alguns momentos, compartilham postagens
um do outro. A fanpage do FNDC contempla 100% dos conteúdos relacionados à democratização da comunicação e, a fanpage do Intervozes,
86,32%, sendo que os outros 13,68% tratam de assuntos distintos da temática, mas que, ainda assim, se relacionam à temática da participação e
cidadania. Este estudo contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) que, além de financiar a pesquisa
no Brasil, também financiou a Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior, usufruída na Universidade Nova de Lisboa, Portugal (processos nº
2018/17825-6 e nº 2019/12815-5, respectivamente).
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O potencial das fanpages dos movimentos sociais em prol da democratização da comunicação: um estudo
sobre a comunicação online do Intervozes e Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação
Data Collection
What data will you collect or create?
A pesquisa coletou dados referentes ao percurso histórico da democratização da comunicação no Brasil e sobre a comunicação online de dois movimentos sociais brasileiros: Intervozes e
Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Especificamente, construiu um repertório teórico sobre movimentos sociais, participação e cidadania; democratização da comunicação;
histórico e estratégias da comunicação nas fanpages dos movimentos citados.
Ainda, a pesquisa contou com um estágio de pesquisa, em Portugal, no qual reuniu dados sobre os movimentos sociais Morar em Lisboa e Habita, especialmente no que concerne à sua
história; estrutura; características; principais ações de mobilização; estratégias de comunicação e relação com os meios de comunicação, bem como o histórico da regulação da comunicação em
Portugal.
How will the data be collected or created?
Os primeiros dados foram coletados a partir da metodologia exploratória através de levantamentos bibliográficos e documentais realizados em livros, artigos científicos, dissertações, teses, e
documentos disponibilizados de forma online afim de explorar e compreender os temas pertinentes que fizeram parte da Pesquisa Bibliográfica. A biblioteca da Unesp - Campus de Bauru - foi
utilizada na maioria das vezes.
As postagens das fanpages do Intervozes e do FNDC foram coletados durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2019 para composição da amostra via observação direta na internet,
diariamente às 8h00 e sem o uso de plataformas de monitoramento. Os resultados dessa coleta foram escritos em forma de texto em uma planilha de excell com colunas e linhas para melhor
visualização. Ao final da fase de compilação, após os três meses, foi aplicada a Análise de Conteúdo na amostra a partir de categorias e subcategorias.
Durante o estágio de pesquisa no exterior, os dados provenientes da Pesquisa Bibliográfica explorou o contexto português, a partir do acervo disponibilizado pela Biblioteca Mário Sottomayor
Cardia (BMSC), referência na área de Ciências Sociais e Humanas, sediada na Universidade Nova de Lisboa; pelo acervo da ICNOVA, que reúne obras do Centro de Estudos de Comunicação
e Linguagens e do Centro de Investigação Media e Jornalismo e pelos documentos disponibilizados pela ERC - Entidade Reguladora para Comunicação Social de Portugal, abrangendo
pesquisas empíricas e teorias sobre comunicação, regulação do sistema midiático, cidadania, participação e movimentos sociais em Portugal. Também foram realizadas duas metodologias
exploratórias: Entrevistas em Profundidade com participantes dos movimentos sociais do Morar em Lisboa e Habita, e um Grupo Focal com sete cidadãos portugueses. As duas metodologias
foram gravadas com o consentimento dos participantes, transcritas e salvas.

Documentation and Metadata
What documentation and metadata will accompany the data?
Todos os dados coletados na pesquisa foram apresentados no relatório de pesquisa da Bolsa de Mestrado - Fapesp - e da Bolsa de Pesquisa no Exterior - BEPE/Fapesp. Ainda, o artigos abaixo
reúne dados parciais da pesquisa foi submetido e aprovado em periódico científico de circulação internacional:
- A informação sobre a Democratização da Comunicação no blog do Intervozes na revista Carta Capital. Disponível em: http://revista.pubalaic.org/index.php/alaic/article/view/1646
REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN (ISSN: 1807-3026)
O artigo abaixo foi submetido à avaliação no dossiê n. 69 e aguarda parecer:
- Informação e Comunicação nos movimentos sociais em tempos de pandemia de Covid-19: análise de experiências portuguesas.
REVISTA COMUNICAR (ISSN: 1134-3478)
Três capítulos de livro já foram publicados por editora internacional:
VOLPATO, A. N. ; TRINDADE, Ana C. . Democratização da comunicação no contexto da midiatização: o que muda para os movimentos sociais?. In: LUVIZOTTO, Caroline Kraus;
CUNHA, Isabel Ferin. (Org.). Comunicação, cidadania e movimentos sociais - Perspectivas contemporâneas da participação cidadã. 1ed.Aveiro: Ria Editorial, 2020, v. 1, p. 84-107.
Referências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Digital; Homepage: http://www.riaeditorial.com/index.php/comunicacao-cidadania-e-movimentos-sociais-perspectivascontemporaneas-da-participacao-cidada/; Série: 1; Número da revisão: 1; ISBN: 9789898971289.
LUVIZOTTO, C. K. ; TRINDADE, Ana C. . Comunicação e ativismo dos coletivos em prol da habitação na cidade de Lisboa. In: LUVIZOTTO, Caroline Kraus; CUNHA, Isabel Ferin.
(Org.). Comunicação, cidadania e movimentos sociais - vivências. 1ed.Aveiro: Ria Editorial, 2020, v. 1, p. 29-58. Referências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Digital;
Homepage: http://www.riaeditorial.com/index.php/comunicacao-cidadania-e-movimentos-sociais-vivencias/ ; Número da revisão: 1; ISBN: 9789898971296.
TRINDADE, Ana Carolina; DATRINO, M. A. . Meios de comunicação e Manifestações: representações do movimento antirracista e relações de poder. In: LUVIZOTTO, Caroline Kraus;
ASSIS, Cláudia. (Org.). Comunicação para a inclusão e a cidadania. 1ed.Aveiro: Ria Editorial, 2020, v. 1, p. 230-251. Referências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Digital;
Homepage: http://www.riaeditorial.com/index.php/comunicacao-para-a-inclusao-e-a-cidadania/ ; Série: 1; Número da revisão: 1; ISBN: 9789898971388.

Ethics and Legal Compliance
How will you manage any ethical issues?
Durante toda a coleta de dados, as pesquisadoras se basearam nas boas práticas de pesquisa, buscando tornar públicas as suas fontes, ou então, preservá-las quando necessário.
No caso da Pesquisa Bibliográfica que fundamentou o repertório teórico da pesquisa, todas as fontes utilizadas foram devidamente citadas ou referenciadas no corpo do texto e, ao final,
descritas na íntegra na lista de Referências que compõem o relatório de pesquisa final, a dissertação, os artigos e o capítulo de livro que publicizam os resultados da pesquisa. A coleta de dados
realizadas nas fanpages do Facebook também reúnem todas as informações e menções de seus criadores.
No caso das Entrevistas em Profundidade e Grupo Focal, foram tomados os devidos cuidados: a) foi explicado para cada entrevistado a importância da sua participação na presente pesquisa,
deixando claro a sua finalidade estritamente acadêmico/científica; b) foi explicado como os dados coletados poderiam ser divulgados, a saber: por meio de publicações científicas, por meio de
ministração de palestras e conferências, ou mesmo participação em entrevistas, que a pesquisadora vier a ser convidada, e por meio de outras trocas acadêmicas; c) foi garantido o anonimato
de todos os entrevistados na pesquisa. Nenhum nome ou identificação foi ou será divulgado.
How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?
Durante toda a coleta de dados, as pesquisadoras se basearam nas boas práticas de pesquisa. Todas as fontes utilizadas para fundamentar teoricamente a pesquisa foram devidamente citadas ou
referenciadas no corpo do texto e, ao final, descritas na íntegra na lista de Referências que compõem o relatório de pesquisa final, a dissertação, os artigos e o capítulo de livro que publicizam
os resultados da pesquisa. Todos os créditos são e serão devidamente conferidos. Qualquer indivíduo pode utilizar os dados e resultados desta pesquisa, a partir das comunicações científicas
compartilhadas, devendo indicar a fonte dessas informações.
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Storage and Backup
How will the data be stored and backed up during the research?
Todos os dados coletados foram sistematizados em forma de arquivos de texto e armazenados em computador e HD externo pessoais. Além disso, estão armazenados no OneDrive. Com
relação a segurança dos dados, os backups estão con gurados para ocorrer mensalmente e a plataforma possuí capacidade de armazenamento su ciente para hospedagem dos dados.
How will you manage access and security?
Como somos as duas únicas responsáveis pela coleta de dados e sua posterior análise, todos os cuidados foram tomados para preservar os documentos originais e os dados depois que
receberam o devido tratamento analítico. Como se trata de uma pesquisa de mestrado, não há equipe de trabalho e as duas únicas pessoas autorizadas a editar, manusear ou compartilhar os
dados são: a pesquisadora responsável e a orientadora. Como o material está armazenado em locais de segurança e confiabilidade, acreditamos que não ocorrerão problemas com segurança de
acesso.

Selection and Preservation
Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?
Todos os dados coletados nesta pesquisa podem contribuir para futuros projetos e / ou publicações cientí cas e, portanto, são considerados como dados de longo prazo e serão preservados.
What is the long-term preservation plan for the dataset?
Para preservar o conjunto de dados de longo prazo, os dados serão armazenados em computador e HD externo pessoais, e na nuvem, no OneDrive.

Data Sharing
How will you share the data?
Os dados estão compartilhados por meio de artigos científicos publicados em periódicos e dos capítulos de livro fomentados pela Ria Editorial - Aveiro/Portugal.
Além disso, os resultados da pesquisa foram apresentados nos seguintes eventos:
II Encontro Regional Centro-Sul da ABCiber realizado em São Paulo/SP;
VI Escuela de Verano - Investigación crítica de la comunicación en América Latina ALAIC realizada em La Paz/Bolívia;
I Seminário dos Grupos de Pesquisa 'Comunicação Midiática e Movimentos Sociais ComMov'e 'Mídia e Sociedade' realizado em Bauru/SP, ambos certificados pela Unesp e CNPq.
Há, também, a previsão de participação de eventos nacionais e internacionais para apresentar e compartilhar os resultados da pesquisa. As pesquisadoras se colocam à disposição para ministrar
palestras e conferências e conceder entrevistas sobre a pesquisa.
Are any restrictions on data sharing required?
Não há restrições.

Responsibilities and Resources
Who will be responsible for data management?
A pesquisadora e a orientadora são as responsáveis pela coleta, análise, gestão, armazenamento e compartilhamento dos dados e resultados da pesquisa.
What resources will you require to deliver your plan?
A pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp, que custeou todas as etapas da pesquisa desenvolvida em Bauru/SP, Brasil e também em
Lisboa, Portugal. Não haverá custos para preservar os dados coletados. Eventuais custos relativos ao compartilhamento dos dados coletados e dos resultados da pesquisa serão de
responsabilidade das pesquisadoras.
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