Medindo Estratégias dos Movimentos Sociais
Recursos e Elementos
importantes

Como saberei se fomos
bem-sucedidos?

Trazer atenção às
questões e impor
demandas aos
legisladores, com o
objectivo de longo prazo
de ter legisladores a
responder às demandas e
a instituir mudanças.

A MASSA IMPORTA. Os protestos
devem aumentar de tamanho para
demonstrar a opinião da massa.
PERTURBAR. Os protestos devem
determinar se os legisladores são
solidários. Caso sejam, mantenha
as mobilizações sem
perturbações, ou seja, sem quebra
de propriedades e ameaças de
colocar vidas em risco.
ENERGIZAR. Aproveite a
oportunidade de energia e raiva.
Os protestos são inclusivos para
todas as pessoas.

ATENÇÃO COM
LEGISLADORES. Os
legisladores abordam o
problema em questão. Eles
respondem reconhecendo as
reivindicações do movimento.
MUDANÇA NAS POLÍTICAS. Os
legisladores alteram as
políticas para refletir as
demandas.
MELHORIAS. Melhorias
tangíveis são sentidas na vida
quotidiana, específicas às
reivindicações da mobilização.

To demonstrate mass
opinion on a topic, with
the goal of reaching
lawmakers who will
respond to mass
demands and institute
change.

A MASSA IMPORTA. Se for tentar
convencer os legisladores da
necessidade de um tópico em
consideração, a massa importa.
É necessário um alto número de
participantes.

ATENÇÃO COM
LEGISLADORES.
MUDANÇA NAS
POLÍTICAS.
MELHORIAS.

Informar o público sobre
questões que eles talvez
desconheçam, com a
esperança de obter mais
apoio das massas e
alterar a opinião pública.

REIVINDICAÇÃO. Faça uma
reivindicação clara. Seja
específico sobre seu objectivo.

MUDANÇA NA OPINIÃO
PÚBLICA. Escolha uma medida
pela qual acompanhar as
mudanças na opinião pública.
Demonstre que um número
crescente de apoiadores é
fruto de suas informações ao
público.

Objectivos

Mobilizações
e Protestos

Petições e
Ações Online

Colocando
Outdoors/
Informando o
Público

AJA. Forneça recursos e
informações sobre como as
pessoas estimuladas podem
agir. Se você enfurece os
cidadãos, deve envolvê-los.

Essas ideias sobre a eficácia dos movimentos sociais e táticas variadas são extraídas da literatura académica sobre
movimentos sociais e análises de eficácia. Entre eles, Christopher Stout (2017), Steven Tauber (1998), Rory McVeigh
(2003), Annulla Linders (2004), Lee Ann Banaszak (2016) e Sarah Soule (2004).
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COMO MEDIR O SUCESSO?
A medição do sucesso é deixada ao critério do movimento social e de seus organizadores.
Mas o único requisito? ESCOLHA UMA MEDIDA DE SUCESSO E ASSEGURE-SE DE
ALCANÇÁ-LA.
Não importa os objectivos do seu movimento... DEFINA-OS.

UMA TABELA DE EFICÁCIA
ACCESSO

AGENDA

POLÍTICA

RESULTADO IMPACTO

ESTRUTURAL

INTERNACIONAL
FEDERAL
ESTADO
LOCAL

Esta tabela de eficácia detalha os vários níveis nos quais um movimento pode ter impacto.
Abaixo está um detalhamento dos vários níveis de "capacidade de resposta" dos governos
às ações e reivindicações do movimento.

ACESSO - Os legisladores ouvem os pedidos dos cidadãos
AGENDA - o projeto de lei é formalmente apresentado no assunto
POLÍTICA - os legisladores adoptam a política
RESULTADO - a política é implementada
IMPACTO - a implementação da política é eficaz
ESTRUTURAL - oportunidades são criadas para pedidos adicionais
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