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Interpretados por Melucci (2001) como redes de interações complexas com 

sujeitos articulados em solidariedade e objetivos comuns em torno da defesa 

de determinados projetos e transformações, os movimentos sociais 

contemporâneos são o que podemos definir de redes sociais propositivas 

(RIZO GARCÍA, 2003).  Caracterizados analiticamente por: identidade, 

oposição, conflito e projeto (TOURRAINE, 2009; CASTELLS, 1999) eles são 

em si redes de ação e influência articuladas por formas alternativas de 

comportamento. 

 Partindo desse entendimento, no contexto de sociedade em rede 

(CASTELLS, 1999b), os sentidos de articulação, mobilização e autorreflexão 

dos movimentos sociais são atravessados pelos efeitos da comunicação em 
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rede4 na internet, em especial, pelas redes técnicas de comunicação, fazendo 

da web um ambiente comunicacional com potencial de apropriação mais 

democrático e livre do que outras mídias para fins de enunciação política  

(CARDOSO, 2007).  

 Dessa forma, com ênfase nos processos comunicacionais, buscamos 

realizar neste artigo uma preambular reflexão sobre as adaptações do método 

etnográfico para as pesquisas no campo da comunicação, em especial, a partir 

da combinação de um campo de pesquisa transitório entre os ambientes online 

e offline. Considerando, assim, as contribuições da etnografia, enquanto 

método, enfoque e texto (GUBER, 2001), buscamos construir uma reflexão de 

caráter metodológico através de nossa experiência de aproximação empírica 

às lógicas comunicacionais e as dinâmicas de identidade da Marcha das 

Vadias-SM, um movimento social com demandas construídas a partir das 

interações em rede em nível local/global 

A Marcha das Vadias é um movimento feminista de caráter atual que 

luta pelo espaço de reconhecimento e liberdade da mulher. Advinda de um 

contexto histórico recente, a primeira Marcha das Vadias ocorreu em 2011, em 

Toronto, no Canadá. Essa ação coletiva desenvolveu-se em resposta a 

conduta de um policial, que afirmou, quando indagado sobre o número de 

estupros contra as mulheres, que a origem dos mesmos ocorria pelo fato delas 

vestirem-se como “sluts”, vadias. Assim, a partir de um ato de protesto em três 

de setembro de 2011 contra o discurso opressor do policial, o movimento 

internacionalizou-se através de dinâmicas de comunicação em rede e 

solidariedade. Já em 2011, as manifestações espalharam-se por vários países, 

defendendo como principal bandeira a liberdade do corpo da mulher e, 

reconhecendo, como lógica deste tipo de movimento, as questões peculiares 

de cada país/estado/cidade onde foram/são realizadas as Marchas das Vadias. 

No contexto de Santa Maria/RS, a Marcha das Vadias é organizada pelo 

“Coletivo Marcha das Vadias”, um movimento em rede que constrói anualmente 

uma ação de protesto que percorre algumas ruas do centro da cidade desde o 
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ano de 2012. Além da ação anual, o movimento busca projetar atividades que 

visam à conscientização das problemáticas referentes à mulher durante todo o 

ano. Essas ações são ampliadas por seus desdobramentos, reflexões e 

debates propostos por meio da comunicação em rede, no espaço urbano e no 

ambiente online, e, articuladas, principalmente, na rede social online Facebook5 

através de uma Página6 e um Grupo de discussão7.  

Levando em consideração esse contexto, entendemos que refletir a 

apropriação de uma mídia em rede para fins de orientação coletiva requer 

olhares atentos e demorados a dinâmicas complexas e interacionais em 

constante transformação. Portanto, centramos a discussão deste artigo nas 

reflexões de nosso trabalho de campo através do escopo de observações 

concentradas no debate sobre como a Marcha das Vadias-SM problematiza em 

seu Grupo de discussão8 os conteúdos advindos da mídia tradicional, em 

especial da televisão. Assim, objetivamos descobrir como esses conteúdos 

repercutem na construção das demandas opositivas e identitárias9 do 

movimento: tanto em ações concretas no espaço urbano quanto em projetos 

universais ou particulares de luta.  
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