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RESUMO

Caprecci, A. C. (2022). Mediações comunicativas em pesquisas sobre os movimentos de
estudantes brasileiros (2015 e 2016) e chilenos (2006 e 2011) (Dissertação de Mestrado).
Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Mediações comunicativas em pesquisas sobre os movimentos de estudantes brasileiros (2015
e 2016) e chilenos (2006 e 2011)

A dissertação tem como objetivo mapear as tendências de investigação de pesquisas

acadêmicas que abordam as ocupações escolares ocorridas em 2015 e 2016 no Brasil e o

movimento estudantil chileno, especificamente as ondas de 2006 e 2011, destacando os

trabalhos que apresentam aportes para o campo da comunicação. O objeto empírico

investigado é um conjunto bibliográfico sobre as temáticas produzido entre os anos de 2011 a

2021. Em termos metodológicos, utiliza-se a abordagem da pesquisa bibliográfica, com viés

comparativo, de modo a compreender o contexto de produção e as dimensões

comunicacionais percebidas nos trabalhos em questão. Visando contrapor às tendências

tecnoreducionistas e tecnodeterministas, busca-se na teoria da complexidade de Morin (2006)

e no 4° Mapa Metodológico de Mediações de Jesús Martín-Barbero, subsídios analíticos para

a análise de conteúdo de 23 produções. A partir das mediações apresentadas e refletidas, em

um mapa comparativo, identificou-se certo aprofundamento nas mediações, com maior

ocorrência de submediações, em relação aos estudos sobre o Chile e maior variedade na

combinação de mediações nos textos sobre o Brasil.

Palavras-chave: Pesquisa bibliográfica, Mapa Metodológico de Mediações, Jesús Martín-

Barbero, movimento estudantil chileno, ocupações estudantis brasileiras.



ABSTRACT

Mediation tendencies in research about Brazilian (2015 and 2016) and Chilean (2006 and
2011) student movements

The dissertation aims to map the investigation trends of academic research that address the

Occupation Movements in 2015 and 2016 in Brazil and the Chilean student movement,

specifically the waves of 2006 and 2011, highlighting the works that present contributions to

the field of communication. The empirical object investigated is a body of literature on the

themes produced between the years 2011 and 2021. In methodological terms, the

bibliographical research approach is used, with a comparative bias, in order to understand the

context of production and the communicational dimensions perceived in the works in

question. Aiming to counteract the techno-reductionist and technodeterminist tendencies, we

seek in Morin's complexity theory (2006) and in Jesús Martín-Barbero's 4th Methodological

Map of Mediations, analytical subsidies for the content analysis of 23 productions. Based on

the mediations presented and reflected on a comparative map, a certain deepening in the

mediations was identified, with a greater occurrence of submediations, in relation to the

studies about Chile, and a greater variety in the combination of mediations in the texts about

Brazil.

Keywords:Bibliographic research, Map of Mediations, Jesús Martín- Barbero, Chilean

student movement, Brazilian Occupation Movements.
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INTRODUÇÃO

Se a metáfora da difração nos ajuda a abrir novas perspectivas, poderíamos supor que
os recentes conflitos e ocupações de escolas públicas protagonizados por estudantes do
ensino médio seriam um novo ponto a partir do qual raios de cores e intensidades
diversas se declinam e podem produzir novos caminhos para o campo de estudos sobre
os jovens brasileiros. Não se trata, no entanto, de possibilidades advindas de textos
escritos, mas de situações vividas recentemente, expressões de processos sociais
inconclusos, tornando essa tarefa mais desafiadora. (Sposito & Tarábola, 2017, p. 14)

Em uma reportagem intitulada “Os Jovens da América Latina Erguem sua Voz” no

jornal El País (Arroyo & Manetto, 2020), os autores conversam com jovens que participaram

de protestos nos últimos anos no Peru, Chile e Colômbia. Ao longo da matéria é possível

identificar que as manifestações juvenis têm sido frequentes, e o protesto centraliza suas

forças, geralmente, em conter o avanço do neoliberalismo econômico em países

latino-americanos e reivindicar a manutenção da democracia. Uma das falas que se destaca na

matéria é a do estudante universitário chileno Nelson Duque, que se declara “endividado por

sete ou oito anos por causa de uma educação que não sei se vale essa grana” e nota que há “a

sensação de que o sistema sempre nos prejudica”.

A literatura acadêmica observa que os protestos são eventos complexos, inexistindo

um modelo empírico que explique toda a cadeia causal de eventos que os originam. Múltiplos

fatores podem contribuir para a formação dos movimentos, interagindo com os mesmos em

relações não lineares, mas com forte dependência dos contextos socioculturais e políticos,

bem como das condições históricas (Lim, 2018). Tem-se aqui um elemento fundamental para

forjar um olhar compreensivo que valorize, no caso específico dos protestos juvenis e sua

dimensão comunicacional, a complexidade, a multicausalidade e a necessidade de buscar a

conexão entre diferentes saberes, como preconiza Morin (2006).

De qualquer maneira, embora o mal-estar juvenil não explique ou justifique,

exclusivamente, todos os protestos na América Latina, é com certeza um elemento

importante. Nessa perspectiva, García Canclini (2019) afirma que os mais prejudicados pelo

avanço do neoliberalismo são os jovens e isso também justificaria que eles sejam a maioria

nas ruas, em diversos protestos latino-americanos e em todo o mundo.

O adensamento das relações neoliberais somou-se, desde 2020, à pandemia de

Covid-19 que dizimou a vida de mais de 60 mil chilenos e 683 mil brasileiros até o final de

agosto de 2022 (Worldometer, 2022).
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Nesse contexto latino-americano, nos anos de 2006 e 2011, aconteceram duas ondas

de movimentos juvenis no Chile que influenciaram, inclusive, as ocupações de estudantes nos

anos de 2015 e 2016 no Brasil. Tais fenômenos sociais despertaram o interesse de

pesquisadores e pesquisadoras e resultaram em uma série de estudos acadêmicos com focos e

interesses distintos.

A escolha por tais movimentos, enquanto instância ampla de interesse da pesquisa, se

dá, pois ambos lutam contra as mudanças causadas nas escolas devido ao avanço neoliberal e

foram protagonizadas por estudantes latino-americanos. Meyer e Tarrow (1998) cunharam a

expressão sociedade dos movimentos sociais, para se referir a essa centralidade, em contextos

democráticos, do protesto como forma de ação social. A maior abertura para a contestação da

autoridade, a valorização da qualidade de vida e da autorrealização pessoal seriam fatores que

estariam mudando a cultura política da modernidade e que se expressariam no termo

mencionado. Há dúvidas, como discute Johnston (2014), se o número de protestos na

atualidade é maior do que no passado, no entanto, de acordo com esse autor, é possível se

afirmar que

as táticas dos movimentos sociais são mais amplamente aceitas como meio de
expressar demandas e/ou queixas. Além disso, … novas formas de ação coletiva estão
surgindo para desempenhar outras funções sociais, como imaginar as relações sociais
futuras, o que só leva ao aumento ainda maior da incidência da atividade do
movimento social1. (p. 154)

Nesta dissertação, nos aproximamos dessas instigantes questões contemporâneas e dos

casos em foco, de modo indireto, pois nosso objeto empírico são os estudos sobre essas

mobilizações. Dessa forma, o trabalho está mais voltado a como se pesquisa o protesto, e não

propriamente como ele se desenvolveu, suas origens, causas, desdobramentos etc. Para

utilizar a metáfora da epígrafe – mas com certa variação, pois, no caso, Sposito e Tarábola

(2017) entendem o prisma como a revista da qual leem artigos para elaborar uma reflexão –,

podemos ver esse elemento como os fenômenos sobre o qual diferentes pesquisadores e

pesquisadoras tentaram lançar luzes, que se decompõem numa imensidão de tonalidades

interpretativas que nos interessa conhecer, interrogar. Ou seja, trata-se de um exercício de

pesquisa da pesquisa ou metapesquisa.

1 No original: “with the general conclusion that, although the jury is out about whether protests are simply more
frequent than before, it is fair to say that social movement tactics are more widely accepted as a means to express
demands and/or grievances. Moreover, … new forms of collective action are emerging to perform other social
functions, such as imagining future social relations, which only works to increase the incidence of social
movement activity even more”. Esta e demais traduções, da autora.
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No entanto, é difícil compreender plenamente a construção de conhecimento sobre

alguma coisa se não se há conhecimento – e também interesse – sobre ela. Assim, por um

lado, sabemos da importância de certo nível de contextualização dos casos; por outro,

reconhecemos o desafio de manter o foco na delimitação escolhida, para que, utilizando outra

metáfora, o fundo do trabalho (as mobilizações em si) não sobreponham a figura (a

investigação que foi realizada sobre eles, que analisamos, e as questões comunicacionais que

desenvolvemos como indagações relevantes para o estudo comparativo do corpus).

Desse modo, com base em um levantamento bibliográfico desses trabalhos, no

presente estudo, iremos apresentar um panorama a respeito do que foi pesquisado sobre os

movimentos mencionados do Chile e do Brasil. Atendendo a uma demanda levantada no

exame de qualificação, tivemos a preocupação de, após uma mirada mais geral,

aprofundarmos a reflexão sobre os trabalhos que enfatizam abordagens relacionadas ao campo

comunicacional e, para isso, fazer, num segundo movimento analítico, um recorte para o

estudo em profundidade de um grupo menor de artigos. As 23 produções selecionadas, 12

sobre o Chile e 11 sobre o Brasil, já que este estudo possui teor comparativo, foram analisadas

com o uso do 4° Mapa Metodológico baseado na obra de Jesús Martín-Barbero (JMB),

apresentado por Lopes (2018). O autor sugere pistas para pensar na complexidade das

relações entre comunicação e sociedade, no mundo contemporâneo, que nos arriscamos a

tentar operacionalizar em nossa investigação, pressupondo que a conceitualização do autor

poderia indicar possibilidades para perceber a complexidade dos movimentos sociais e

também em seu estudo, como já aponta Treré (2019, p. 228), que reconhece que JMB busca

explorar aspectos menos medio centrados.

Vale destacar, ainda, que Jesús Martín-Barbero possui grande importância nos estudos

sobre comunicação na América Latina. E que, durante a construção desta dissertação, ele

faleceu vitimado pela doença que reestruturou e desestruturou a realidade presente, a

Covid-19.

Portanto, essa escolha teórico-metodológica é afetiva e política, assim como tantas

outras referências latino-americanas apresentadas aqui. Como se discute na parte teórica do

estudo, vários autores demonstram certo grau de insatisfação com o conhecimento produzido

nas investigações que se voltam às ações coletivas articuladas às práticas de comunicação. A

pesquisa, por vezes, possui fragilidades na compreensão dos fenômenos, decorrentes de

entendimentos tecnodeterministas, por exemplo, da relação entre a comunicação e certo

movimento social. Partimos, então, do pressuposto de que a perspectiva barberiana das

mediações corresponderia a um ângulo de observação da multidimensionalidade das relações
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entre fenômenos sociais que envolvem os MS e a comunicação, favorecendo, dessa forma, o

pensamento complexo (Morin, 2006). Em outras palavras, trabalhos atentos às questões

destacadas pelo autor poderiam ser capazes de estruturar conceitos e categorias novas e

pertinentes, de modo a aperfeiçoar e ampliar nossa compreensão sobre aspectos dos

movimentos que estudam, permitindo renovar e avançar o conhecimento sobre o tema.

É possível, evidentemente, que outras teorizações que se procurem fugir de

simplificações e dicotomias – como a do entendimento da comunicação como causa

determinante dos movimentos sociais atuais ou algo que somente os prejudique – consigam

também atingir resultados válidos e significados. Mas nossa opção é pela do autor

mencionado, e por isso é importante ressaltar o papel da teorização dele como enquadramento

interpretativo para que, na parte analítica qualitativa do estudo do corpus, se procure

compreender a produção científica sobre o caso chileno e brasileiro

1.1 Problema da pesquisa e estrutura da dissertação

A partir do que foi dito, podemos expressar o problema da pesquisa da seguinte

forma: quais as características da produção científica, que destaca o aspecto comunicacional,

sobre os movimentos estudantis do Chile (2006 e 2011) e Brasil (2015 e 2016)? Dessa

questão geral de investigação, e a partir do que foi dito, buscou-se identificar quais foram as

mediações presentes nos estudos escolhidos. Isso nos permitirá responder e discutir o seguinte

conjunto de indagações subsidiárias: Quais são as mediações de comunicação mais frequentes

nos estudos? Como elas são construídas? Há diferenças entre o estudos sobre o Chile e

estudos sobre o Brasil?

Em busca de uma reflexão crítica constante, o estudo se baseia no modelo

metodológico proposto por Maria Immacolata Vassallo de Lopes, na obra Pesquisa em

Comunicação (2014). Dessa forma, as quatro fases de desenvolvimento de uma investigação

empírica expostas pela autora servem como elemento de organização do texto da dissertação

da seguinte forma: (1) Definição do objeto: compreende a exposição do problema da

pesquisa, feita nesta Introdução, e o conteúdo do primeiro capítulo, “A Construção do Objeto

da Pesquisa”, nos quais, em diferentes tópicos, são detalhados aspectos – tema,

contextualização dos casos, justificativa e objetivos do estudo) – relacionados com o

problema de pesquisa; o segundo capítulo, “Comunicação e Movimentos Sociais: Binômio

em Busca da Complexidade”, nas quais são feitas discussões teóricas ligadas à investigação,

em particular um sumário de aspectos teóricos problemáticos apontados por vários autores no

estudo da comunicação e dos MS, e que esclarecem dimensões teórico-metodológicas – ou
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seja, as mediações de JMB. (2) Observação: acolhida pelo terceiro capítulo da dissertação,

“Metodologia”, no qual a amostra e a abordagem/técnicas de pesquisa são expostas; (3)

Descrição: realizada no quarto capítulo, composto pelas análises descritivas do

macrolevantamento e do mesolevantamento, (4) Interpretação: seguindo a análise descritiva

do capítulo 4 e do capítulo 5, neste com maior preocupação sobre as reflexões analíticas

qualitativas, aprofundando observações sobre o microlevantamento das investigações acerca

dos casos de interesse; a essa estrutura principal seguem-se as Considerações Finais,

Referências e anexos que auxiliam na compreensão do esforço de pesquisa.
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2 A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DA PESQUISA

O capítulo inicia com uma discussão sobre o surgimento e consolidação do interesse

na temática geral do estudo, por parte da autora, numa reflexão que conjuga dimensões

biográficas e relacionadas à construção do problema de pesquisa. Em seguida, faz-se uma

contextualização dos movimentos estudantis chileno e brasileiro – à qual se acresce uma

discussão sobre como eles se situam no marco mais geral da categoria movimentos sociais e

de sua discussão acadêmica –, que auxilia na compreensão das investigações que serão

analisadas e na justificativa e objetivos desta pesquisa.

A breve descrição dos movimentos mostra a força do protesto da juventude – é

bastante sugestivo que o atual presidente chileno tenha raízes nele – em ambos os países,

colocando em xeque as narrativas que caracterizam os segmentos juvenis,

nas últimas décadas, pela extrema acentuação de seus traços individualistas, pela
apatia política e pelo desinteresse nas relações com a esfera pública; seriam os jovens,
assim, apenas a expressão radical de uma sociedade que esgotou as modalidades
públicas da construção de sujeitos e atores, voltando-se sobre si mesma, em um
momento de exacerbação da esfera íntima e de interesses de natureza individualista
(Lasch, 1983, Sennett, 1978). (Sposito, 2000, p. 77)

Essas interpretações possuem intrigante continuidade, já que, dezesseis anos depois,

Jenkins (2016) também comenta sobre os autores que tendem a ver a juventude como

“emblemática da crise da democracia, representada como apática em relação à política

institucional, mal informada sobre a atualidade e pouco disposta a tirar o título eleitoral e

votar”2 (p. 8).

Na verdade, como os autores citados discutem, novas formas de participação política,

além dos partidos e movimentos sociais tradicionais, emergem particularmente com dimensão

cultural e, muitas vezes, fazendo uso das novas mídias que ampliam o repertório das práticas

de expressão do protesto e oferecem possibilidades para arranjos organizativos e de

deliberação diferentes dos usuais. Pode-se dizer que isso é um dos fatores que tem levado ao

interesse pelas mobilizações estudantis como as em tela, por investigadores de diferentes

áreas. As inovações e alternativas midiáticas utilizadas nessas formas contemporâneas de

participação política dos jovens, que negam sua passividade, fazem com que esses objetos

sejam atrativos para os investigadores de comunicação e outras áreas. Assim, supera-se o

2 No original: “emblematic of the crisis in democracy represented as apathetic about institutional politics,
ill-informed about current affairs, and unwilling to register and vote”.
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“tema da apatia juvenil e de sua incapacidade de ação nos dias atuais [que] aparece como

anacronismo diante das recentes manifestações que afetam sociedades tão diversas e [que] são

protagonizadas por jovens” (Sposito, 2014, p. 113) e cabe pensar, portanto, nas novas formas

de ação coletiva que elas realizam.

2.1 A construção subjetiva do interesse da pesquisadora

Ao iniciar o relato de como se dá a construção do objeto desta dissertação, é

importante apresentar meu interesse pelo fenômeno social que também atraiu a atenção de

outros pesquisadores e pesquisadoras, cujos trabalhos serão o foco do estudo. Essa escolha

por explicitar minha trajetória se dá por ter como premissa a não neutralidade na pesquisa e a

busca por compreender minhas escolhas. Nesse momento, constrói-se uma relação dialética

na pesquisa, pois apresento meu interesse às leitoras e leitores e reflito sobre meus caminhos.

Bourdieu (1983) apresenta a importância da autorreflexão crítica no campo científico,

visto que esse é um lugar de disputas políticas e tensões sociais. Dessa forma, este trabalho

deve levar em conta a (1) reflexividade individual, (2) investigação do objeto de comunicação

e (3) explicitação metodológica da pesquisa. Como se perceberá nos parágrafos seguintes,

possuo significativo envolvimento pessoal com o tema e isso coloca a tensão entre a

proximidade e o distanciamento, aspecto comum nas ciências sociais, principalmente quando

temáticas próximas da arena pública e política são abordadas (Sposito, 2014).

Quando fecho os olhos e me transporto para minha infância, consigo ouvir a voz de

Gugu Liberato ao fundo das brincadeiras com meus primos, nos domingos na casa da minha

avó. Ouço também a abertura do programa Pânico da Jovem Pan, que era a trilha sonora do

caminho para escola. Lembro de modas como pulseira/anel da Jade da novela O Clone, que

foi sucesso entre minhas amigas.

Junto a isso, cresci em um lar em que meu pai trabalhava com gravação de programas

de TV regional e eventos na cidade. Tínhamos uma infinidade de fitas cassetes e, por muito

tempo, ele teve um estúdio. Minha irmã e eu passávamos horas brincando de apresentadoras

de televisão, enquanto meu pai editava os programas sertanejos que passariam no canal 26.

Vez ou outra ele gravava nossas brincadeiras. Essas memórias construíram meu imaginário e

fazem parte da minha subjetividade.

O conceito de comunicação adotado nesta pesquisa é baseado nas reflexões de

Martín-Barbero (1997) em que a comunicação, cultura e política estão interligadas. Dessa

maneira, assume-se aqui que a comunicação é cultura e o lugar em que eu estava, traspassado



20

de experiências comunicacionais digitais ou analógicas, me constituem ideologicamente como

mulher-sujeito de comunicação.

Na adolescência, realizei três cursos livres de cinema que foram oferecidos pela

prefeitura de minha cidade. Por muito tempo tive a certeza de que queria trabalhar com

audiovisual, mas quando conheci a Educomunicação, percebi que o que me encantou nesses

cursos não era a prática, mas o processo educativo que estava arraigado ali.

Submersa na cultura comunicacional, com experiências de comunicação e educação,

meu interesse pela área estava sendo construído. Em 2014, iniciei meus estudos na

Licenciatura em Educomunicação na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de

São Paulo. Neste mesmo ano dei meus primeiros passos na pesquisa acadêmica, realizei uma

Iniciação Científica financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPq) intitulada “O caso Isadora Faber - a internet como meio dialógico entre

aluno e escola”, sob a orientação da Profª Drª Maria Cristina Castilho Costa. Transitei por

estágios na área da comunicação e educação, e encontrei um lugar de muita satisfação na

docência. Durante a graduação realizei um intercâmbio na Universidade de Coimbra e tive

experiências acadêmicas e pessoais densas.

O segundo momento de minha vida que é importante destacar diz respeito à

construção de meu interesse sobre a temática. Em 2015, assisti de perto a luta dos

secundaristas, pois minha irmã, Maria Julia, ocupou a escola que estudava, na qual, inclusive,

eu havia passado alguns anos como aluna. Minha família, sempre muito consciente do nosso

direito básico à educação pública, apoiou veementemente a ação.

Assisti à organização inicial de três adolescentes para construir o movimento em uma

escola conservadora do interior de São Paulo (Piracicaba). Dentre os desafios encontrados

estava a violência policial, tão presente no movimento. Ouvi minha irmã contar que havia

sido violentada verbalmente por uma policial e meu pai ser agredido do mesmo modo em uma

manifestação de rua, por estar documentando-a. Além disso, a falta de apoio da comunidade

foi outro desafio que enfrentaram.

Acompanhei as táticas do movimento: ocupação, manifestações de rua, ato em frente

à casa do prefeito. Do meu acolhimento como irmã de uma secundarista, me restavam os

conselhos de que tinham razão. A pedido dos estudantes, realizei uma oficina de fanzine. Mas

apesar de na época já estar cursando a Licenciatura em Educomunicação, não acompanhava a

maturidade política das manifestantes.

Minha mãe dormia na ocupação, ficava responsável pelos estudantes e dialogava com

outras famílias para falar sobre a importância do movimento. Meu pai conversava com os
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estudantes sobre as transgressões que havia naquele espaço, tentava alertar sobre as escolhas e

a todo tempo mostrar a importância do que estavam fazendo.

Nós, como família, nos envolvemos na luta, já que a escola sempre foi nossa

instituição central. Eu e minha irmã sempre estudamos em escola pública, mas minha mãe

fazia questão de nos levar e escolher a melhor da região, nem que isso representasse um

tempo maior de locomoção. Meu pai sempre gravou nossos teatros, trabalhos e apresentações.

Minha mãe nunca perdeu uma reunião de pais. Ou seja, sempre houve um engajamento

familiar com a instituição.

O fato de eu ter ingressado em uma universidade pública significou muito para eles,

pois representou de certa maneira o sucesso do que acreditavam. A iminência do prejuízo

escolar de minha irmã, tendo em vista a possível continuidade dos planos do governo de

fechar escolas, fez com que se integrassem à luta.

Foi com esse olhar de irmã mais velha, que se orgulhou da forma com que sua irmã se

construiu como cidadã nesse processo de militância, que me interessei pela temática. Dessa

marcante experiência, surgiu a vontade de compreender de maneira mais sistemática esse

momento do movimento estudantil brasileiro, particularmente destacando meus interesses

educomunicativos. Mas percebendo certa influência do caso chileno no Brasil, e a motivação

comum das organizações, julguei relevante desenvolver essa proposta na qual as duas

experiências são analisadas, em termos da produção bibliográfica sobre elas, conjuntamente.

A escolha acabou tendo um componente estratégico em diferentes âmbitos: seria uma

oportunidade de aprofundar estudos mais gerais sobre os movimentos sociais, a comunicação

e a educação, percebendo como outros pesquisadores e pesquisadoras constroem objetos,

investigam e tentam compreender essa temática tão contemporânea, dirigindo-se a esses

casos. Nessa perspectiva, seria uma tarefa formativa válida para uma dissertação de mestrado.

O estudo da experiência chilena – comparada com a brasileira –, mais recuada no tempo e

com a qual tenho menos envolvimento pessoal, poderia ser válido para favorecer o

distanciamento crítico que a construção do conhecimento científico deve ter. A ideia de

construir conhecimentos críticos não deve ser uma petição de princípios vazia, mas se

fundamentar na vigilância epistemológica, na autocrítica a respeito do quanto nossas

afirmações são sustentadas por dados empíricos e análises consistentes e não por nossos

valores sobre alguma coisa – é nesse sentido que se deu a busca por teorias que pudessem

fortalecer o estudo, dando a ele validade científica. Como bem nota Sposito (2014), é a

densidade teórica que permite ao
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pesquisador cuidados para evitar a mera formulação de juízos morais a respeito dos
atores, trará segurança para a tarefa de compreender a ação e, sobretudo, a percepção
das potencialidades e limites colocados na produção de conhecimentos no interior de
sua função crítica. (p. 124)

Dito isso, é válido dizer também que a leitura crítica que procurei efetuar dos estudos

realizados sobre os movimentos chilenos e brasileiros foi marcada pelo respeito e pelo

aprendizado. Ou seja, embora possa apontar, por vezes, aspectos que considero limitações ou

fragilidades de alguns trabalhos, isso não implica falta de mérito. Procuro, na verdade,

entender o que poderia justificar a minha avaliação sobre isso. Ao efetuar essa reflexão, sou

solidária aos autores e autoras dos estudos e consigo, ao me colocar no lugar deles e delas,

pensar sobre as dificuldades e desafios do trabalho científico.

Por fim, falando ainda da opção pelo tipo realizado, o estudo foi afetado pelas

condições contextuais que todos conhecem, relacionadas à pandemia e sua necessidade de

distanciamento social. Essa realidade fez com que a opção por uma abordagem ancorada na

análise de outras pesquisas fosse mais conveniente ainda.

2.2 Contexto empírico dos estudos e a natureza das ações coletivas dos estudantes

Embora, como já tenha sido expresso, a materialidade com a qual se pretende lidar

seja bibliográfica, pode-se dizer que o corpus adquire maior inteligibilidade a partir do que se

pode entender como sua contextualização (Bonin, 2006), bem como suas causas, ou seja, os

processos sociais e históricos que envolveram os movimentos estudantis chileno e brasileiro.

Assim, é pertinente descrever de maneira sucinta aspectos essenciais dos fenômenos sociais

de interesse, pois assim o leitor poderá compreender o significado desses movimentos

estudantis e o que motivou sua análise por tantos trabalhos da literatura científica, conforme

iremos mostrar adiante. Na parte seguinte, portanto, são descritos elementos da trajetória dos

casos brasileiro e chileno, e sobre o plano de fundo das novas formas de mobilização social e

da discussão de como elas devem ser entendidas.

2.2.1 Ocupações estudantis brasileiras

Os movimentos sociais brasileiros com pautas educacionais têm um longo histórico de

lutas. Gohn (2019), em um trabalho intitulado “Movimentos Sociais e Educação no Brasil”,

apresenta movimentos ocorridos a partir de 1970.

Para a autora, os anos de 1970 foram marcados pela Ditadura Militar, portanto foi um
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momento de “resistência e construção de bases para a redemocratização” (Gohn, 2019, p. 37).

Destacam-se o surgimento do Movimento de União dos Professores (MUP - 1976);

Movimento de Lutas por Creches (1979) e a atuação da Sociedade Brasileira para o Progresso

da Ciência (SBPC) entre os anos de 1976-1980.

Na década de 1980, a movimentação política estava voltada à reestruturação social,

com o fim do regime militar e o movimento das “Diretas Já”. No âmbito educacional,

destaca-se o Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública (1987) que impulsionou a

consolidação no Movimento em Defesa da Escola Pública, mais tarde responsável pela Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (1996). Com a construção da chamada

“constituição cidadã”, em 1988, os sindicatos tomam nova forma no cenário político. No ano

de 1989 é criada a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

Na década seguinte, houve um declínio dos movimentos populares. “Alguns analistas

diagnosticaram que eles estavam em crise porque haviam perdido seu alvo e inimigo principal:

o regime militar” (Gohn, 2019, p. 42). Houve uma mudança na participação política, foram

realizados fóruns e grandes encontros que visavam discutir e pensar em soluções para

problemas sociais. Nesse período, Gohn (2019) afirma que aconteceram diversas parcerias

entre organizações da sociedade e o poder público. No campo educacional, organizações de

educação não formal se destacaram: organizações culturais de jovens, mulheres, indígenas e

afrodescendentes.

Na primeira década de 2000, o movimento estudantil universitário protagonizou a luta

por direitos no campo da educação, com a reivindicação de melhorias na infraestrutura das

universidades.

A partir de 2003, no primeiro mandato presidencial petista, nota-se uma ambiguidade

de políticas. De um lado, incentivos marcados por ideias contra-hegemônicas e de outro o

acentuamento do neotecnicismo. Ximenes (2019, p. 64) destaca o Plano Nacional de Educação

(PNE) que trazia uma série de metas e ações, notando que os planos, as provas e as metas

criaram uma cultura de responsabilização dos sujeitos frente ao fracasso ou sucesso escolar. 

Nesse cenário, Gohn (2019) defende que houve uma mudança na organização de

movimentos da sociedade civil, um exemplo é o “Compromisso Todos pela Educação” –

patrocinado por empresários da área educacional que pressionam o governo para melhorar a

qualidade da educação pública. 

A ocupação da Universidade de Brasília em 2008 e a greve das universidades públicas

paulistas em 2009 marcaram a década. As políticas de inclusão que surgem, incluindo a

implementação de cotas raciais e econômicas, permitem o ingresso de estudantes indígenas,
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negros e de baixa renda. No entanto, também impulsionam grupos empresariais que formam

grandes conglomerados de educação, devido ao Programa Universidade para Todos

(PROUNI) (Gohn, 2019, p. 45).

A partir de 2010, as demandas no campo educacional estavam voltadas a reivindicar

educação de qualidade, “observam-se redes temáticas lutando por mudanças sociais no

combate às desigualdades sociais e clamando por políticas públicas” (Gohn, 2019, p. 48).

Na diversidade de demandas focalizadas, observam-se redes temáticas lutando por
mudanças sociais no combate às desigualdades sociais e clamando por políticas
públicas; educação de Jovens e adultos; multicuturalismo e mudanças culturais;
juventudes e educação; educação no campo; educação popular; movimentos negros;
movimentos indigenas; inclusão  digital etc. (Gohn, 2019, p. 48)

Foi com o contexto de políticas neoliberais, somadas às lutas pela qualidade

educacional, que as ocupações de 2015 e 2016 se consolidaram. O boicote ao Sistema de

Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) foi uma ação que

expressou o caráter ideológico do movimento, uma recusa aos parâmetros meritocráticos

construídos.

Segundo Medeiros et al. (2019), as ocupações estudantis foram motivadas pela

oposição às reformas educacionais de caráter liberal, à reforma da política educacional e ao

descaso e à precariedade do setor. Os autores avaliam que o movimento teve três ciclos: a

revolta inicial dos estudantes, a tática de protestos de indignação e a formação de uma

resistência nacional (p. 21).

O início se deu em setembro de 2015, quando a Secretaria de Educação do Estado de

São Paulo (SEE-SP) anunciou uma reorganização escolar. O projeto fecharia 94 escolas e

remanejaria 300 mil alunos. Insatisfeitos com a medida e com a decisão autoritária, estudantes

tomaram as ruas, e em seis semanas aconteceram cerca de 200 atos na capital e interior do

estado de São Paulo. Apesar do grande número de mobilizações (Figura 1), os atos não

ganharam espaço na mídia. O governo de Geraldo Alckmin continuou a ignorar as

reivindicações e as mobilizações foram perdendo quórum (CAMPOS, 2019, p. 80).

Figura 1
Manifestação de estudantes da rede pública de ensino de São Paulo em outubro de 2015
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Nota. Reproduzido de Wikimedia Commons (https://bit.ly/3ACYlIb). Autoria: Amanda Lemos. Licença: CC
BY-SA 4.0.

Em novembro, devido à falta de respostas às manifestações de rua, iniciou-se uma

organização que possibilitou uma virada tática do movimento. 

O coletivo O Mal Educado traduziu a cartilha “Como Ocupar um Colégio”3, produzida

pelos estudantes chilenos e argentinos, que passou a ter ampla circulação por meio dos grupos

em mídias sociais.

Foi essa escolha tática, importada pelos estudantes brasileiros, que deu visibilidade ao

movimento e aumentou a adesão dos estudantes.

Esse material apresenta a tática de ocupação das escolas como uma ferramenta de

pressão ao governo. A circulação da cartilha no Facebook e em grupos de WhatsApp, bem

como a articulação dos alunos com diferentes frentes de organização, resultou na ocupação das

primeiras escolas, E. E. Diadema e E. E. Fernão Dias, no ABC e na capital paulista,

respectivamente. Na primeira semana, outras 89 escolas também foram ocupadas (Campos,

2019, p. 82).

As ocupações propiciaram um aprendizado político, pois contaram com

auto-organização, vivências em assembleias e oficinas formativas, ou seja, aspectos que

demonstram a horizontalidade e autonomia da ação coletiva (Medeiros et al.,  2019, p. 21).

Os atos de rua, as palavras de ordem e, principalmente, a vivência de autogestão
escolar pelos estudantes, o sopro de gestão democrática durante as ocupações, o uso
dos espaços escolares antes proibidos, a substituição das escalas meritocráticas pelo
aprendizado colaborativo e solidários, a livre expressão identitária e política vividas
pelos estudantes, tudo isso com intensidade que não se apaga, têm o potencial de
renovar as ideias contra-hegemônicas da educação brasileira e proporcionar novas
articulações político-pedagógicas. (Ximenes, 2019, p. 71)

3 Disponível em: https://bit.ly/3jIJ1QE. Acesso em: 6 out. 2020.
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O movimento promoveu uma experienciação que questionou os papéis de gênero. As

meninas tomaram a frente do movimento, discursaram, participaram de protestos de rua,

assumindo protagonismo em muitas ações (Castilho & Romancini, 2017). 

Medeiros et al. (2019) falam sobre a auto-organização dos estudantes e a divisão em

comissões:

Algo recorrente em praticamente todos os estados foi o questionamento da
naturalização da divisão sexual do trabalho: se os meninos tentassem monopolizar as
comissões de segurança e comunicação (atividades próprias do mundo público) para
relegar as comissões de alimentação e limpeza (atividades próprias do mundo privado)
para as meninas, elas se revoltaram e instauraram o exato oposto; entre diálogos e
conflitos, um aprendizado político foi impulsionado, no sentido da igualdade de
gênero. (p. 21)

Dessa maneira, nota-se que as participantes questionam o habitus. Assume-se que o

conceito de habitus é o “princípio não escolhido de todas as escolhas” (Bourdieu, 1980/1990,

p. 256, tradução nossa). São essas escolhas que regem as relações e naturalizam as

organizações em relação ao gênero na sociedade patriarcal.

O questionamento das ativistas frente a esses habitus de divisão de tarefas domésticas

é um exemplo de como o movimento se organiza e tensiona essas estruturas preestabelecidas.

Encontra-se no cerne, na própria organização do movimento, uma autoavaliação e

autoquestionamento que demonstra indagação de velhos habitus e traz novas perspectivas.

É a partir desse contexto que o movimento se caracteriza não só por uma luta pontual

contra a reorganização, mas também como um questionamento de outras estruturas

dominantes. Para além das críticas, o movimento oferece uma proposição de como agir de

forma diferente.

Havia, também, um sentimento de luta comum dos estudantes. Segundo Johnston

(2014, p. 20), um dos aspectos relevantes dos movimentos sociais é a identidade coletiva, que

se soma à própria construção identitária individual dos participantes, gerando um sentido de

pertencimento. Esse aspecto é responsável por justificar os mártires das organizações, bem

como integrantes que arriscam suas vidas e liberdades em prol da causa.

Após um mês do movimento, com cerca de 200 ocupações, foi utilizada outra tática: a

de ocupação de avenidas, visando ganhar repercussão na mídia. O conflito com a Polícia

Militar permeou o movimento. Com essa nova tática, esses conflitos foram expostos e

tomaram capas de jornais (Campos, 2019, p. 93).

As táticas de organização influenciaram a opinião da sociedade paulistana que, em sua

maioria apoiava os estudantes, além do suporte da Defensoria Pública e do Ministério Público.
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Com isso, no dia 4 de dezembro de 2015 o governo adiou a reorganização para o ano seguinte

(Campos, 2019, p. 94).

No início de 2016, apesar da desocupação das escolas, formou-se uma rede de

secundaristas engajados que se comunicam pelas redes sociais. Por outro lado, o governo do

estado fez a reorganização de maneira gradual e silenciosa, camuflando-a por meio de

processos corriqueiros administrativos. Ao mesmo tempo, tentava manter a imagem de que

estava aberto ao diálogo (Campos, 2019, p. 97). 

No entanto, a operação Alba Branca, conduzida pelo Ministério Público (MP) e Polícia

Civil, que investigava tanto fraudes na aquisição de alimentos quanto a queda de qualidade da

merenda ofertada pelo estado, incitou uma nova onda do movimento (Campos, 2019, p. 98)

(Figura 2).

Figura 2
Protesto de alunos de escolas técnicas estaduais em São Paulo

Nota. Reproduzido de Wikimedia Commons (https://bit.ly/3AD5Qi7). Autoria: Rovena Rosa. Licença: CC BY
2.0.

Em abril de 2016, estudantes se mobilizaram para novas ocupações. Agora havia duas

frentes. Uma parte dos estudantes com caráter autonomista, como no ano anterior, ocupando

as Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) e reivindicando a construção de refeitórios; e outra

organização ocupou a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) e tinha a

pauta da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das merendas (Campos, 2019, p. 98).

A insurgência dos secundaristas, iniciada em 2015, encorajou estudantes em outros

estados brasileiros, utilizando a tática de ocupação para reivindicar pautas específicas. Em um

ano, cerca de 2000 escolas foram ocupadas – São Paulo: 200; Goiás: 30; Mato Grosso: 30;
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Espírito Santo: 60; Ceará: 70; Rio de Janeiro: 80; Minas Gerais: 150; Rio Grande do Sul: 150;

Paraná: 850 (Medeiros et al., 2019, p. 21).

Na verdade, o ciclo de protesto estudantil brasileiro prolongou-se, alcançando também

os universitários, de modo que autores como Groppo (2018) falam num movimento com duas

ondas. A primeira, propriamente secundarista, foi de dezembro de 2015 a junho de 2016, e a

outra, mais curta, mais nacionalizada e com pautas mais amplas, teria ocorrido entre outubro e

dezembro de 2016.

2.2.2 Revoltas estudantis chilenas: os ciclos de 2006 e 2011

A democracia chilena, assim como a brasileira, é recente. O Chile enfrentou um golpe

de estado no ano de 1973, sob o comando de Augusto Pinochet, que durou até 1990. Um dia

antes de sua saída, Pinochet promulgou a Lei Orgânica Constitucional da Educação (LOCE).

A LOCE foi responsável pela modificação na administração da educação e avanço de

reformas educativas neoliberais. Segundo Sodré et al. (2015),

o governo transferiu a administração educacional para os municípios e passou a adotar
o “sistema de voucher”. As escolas privadas têm total liberdade de atuação desde que
não ultrapassem o limite do “voucher” – 90% de subsídios governamentais
estabelecidos por aluno numa escola pública. (p. 15)

Nos anos de 1997 a 2005, estudantes chilenos se reuniram para lutar contra essas

políticas políticas que interferiam na qualidade da educação.

Em 11 de março de 2006, é eleita a primeira mulher para a presidência do país:

Michelle Bachelet, do Partido Socialista do Chile (PS). Nesse momento, algumas

reivindicações de cunho antiliberal começam a surgir. E alguns questionamentos profundos

sobre a LOCE fervilhavam (Figura 3).



29

Figura 3
Fachada do Instituto Nacional durante os protestos escolares de 2006, no Chile

Nota. Reproduzido de Wikimedia Commons (https://bit.ly/3AuQ60E). Autoria: Benjamín Carrasco. Licença:
GNU General Public License.

Inicia-se então a chamada Revolta dos Pinguins (o que se relaciona com o uniforme

utilizado pelos estudantes secundaristas). A fim de acolher a demanda, é criado um conselho

com estudantes e profissionais. Mas, meses depois, os estudantes saem dessa comissão se

opondo ao relatório que foi construído, alegando que o lucro ainda era o objetivo central do

documento.

Apesar da ausência dos estudantes, a LOCE foi anulada em 2007 e, em 2009, Bachelet

revogou a Lei Geral de Educação (LGE).

Em 2010, a direita volta a assumir o poder, com a eleição de Sebastián Piñera, então

no partido Renovação Nacional (RN). No início de 2011, estudantes universitários e

secundaristas se unem com a bandeira “La educación no se vende, se defiende”. Em 12 de

maio de 2011, acontece a “greve nacional pela recuperação da educação pública”.

Pressionados pela movimentação, o Ministério da Educação do Chile propôs uma série de

medidas que visavam à reestruturação educacional.

Não contentes, estudantes organizam um ato em Valparaíso. E uma semana depois, em

30 de junho de 2011, manifestantes tomaram conta das ruas chilenas; estima-se que ao longo

do território foram 400 mil ativistas. A reivindicação era por mudanças estruturais do sistema

educacional.

Com a pressão acirrada, há a mudança do ministro da educação do país. Felipe Bulnes

assume a cadeira e elabora a proposta “21 pontos sobre educação”.

As manifestações prosseguem com força e, assim como futuramente no Brasil, têm

forte repressão policial, o que acaba contribuindo para que a causa ganhasse mais simpatia

popular. Camila Vallejos, uma estudante, ex-secundarista que participara da mobilização
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estudantil anterior, e que, posteriormente, assumiria uma carreira política – atualmente é

deputada pelo Partido Comunista do Chile (PCCh), convoca um “panelaço” contra a violência

estatal.

É significativo notar que o atual presidente chileno, Gabriel Boric, participou

ativamente dessa mobilização, e foi candidato à liderança da Federação de Estudantes da

Universidade do Chile (FECH), em dezembro de 2011, derrotando, justamente, Vallejo. A

memória desses ciclos de mobilização é cultivada, inclusive por ele já ter havido na época

amplas possibilidades de registro por mídias pessoais dos próprios participantes e ter tido

vários episódios marcantes. Por terem sido movimentos ocorridos no período pós-ditadura de

Pinochet, reafirmaram a democracia chilena.

A organização continuou e, em meados de agosto, o presidente Sebastián Piñera deu

uma declaração sobre o movimento. Ele disse “nada é de graça nessa vida”, demonstrando

que a batalha estava longe de ser ganha. Por isso, mais uma grande organização aconteceu, a

“Marcha de los Paraguas” (Marcha dos guarda-chuvas) (Figura 4), na qual, mesmo sob

chuva, frio e neve, os estudantes foram às ruas4. E assim se seguiram “Domingo Familiar por

la Educación”, com cerca de um milhão de participantes, e a Greve Nacional convocada pelo

sindicato de trabalhadores.

Figura 4
Vídeo sobre a “Marcha de los Paraguas” publicado no Facebook do atual presidente do Chile,
Gabriel Boric

Nota. Reproduzido do Facebook de Gabriel Boric (https://bit.ly/3KywEVq).

4 Embora essa onda do movimento estudantil chileno não tenha adquirido alguma alcunha mais generalizada e
popular, como no caso da Revolução ou Revolta dos Pinguins, muitos chamaram esse momento de Inverno
Chileno, em alusão à Primavera Árabe, ocorrida com certa concomitância.
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Em meio a uma manifestação, um jovem de 14 anos é morto pela polícia, e isso

repercute no apoio da população ao presidente Piñera. No final de setembro, ocorre uma

primeira mesa de diálogo entre os estudantes e membros do governo. No entanto, uma

manifestação da Confederação dos Estudantes do Chile (Confech) ocorrida em 8 de outubro

confirma o insucesso da reunião.

Com o impasse, buscando ampliar a escuta, estudantes vão à Europa a fim de

internacionalizar sua causa. Na semana seguinte, uma série de ações com táticas diferenciadas

tomam conta das ruas chilenas. Em contrapartida, o governo efetua punições aos

manifestantes, com base na Lei de Segurança do Estado.

Em outra tentativa tática, estudantes entram no Congresso Nacional e adentram uma

reunião com a temática educacional. Encaram os parlamentares e inclusive o Ministro da

Educação, Felipe Bulnes.

As manifestações começam a perder força. De um lado, algumas reivindicações

estavam sendo atendidas. Do outro, ameaças de perda de bolsa por universitários

incentivaram o esvaziamento. Alguns estudantes secundaristas resistiram até janeiro de 2012,

mas sozinhos não tiveram forças para continuar o movimento. Com as organizações, os

estudantes criaram um calendário de ações para o ano seguinte, buscando pressionar as

estruturas em questão. No final de 2011, Sebastián Piñera teve uma queda significativa da

taxa de aprovação, com apoio de apenas 23% da população. Com isso, houve mais uma troca

de ministro da educação, nomeando Harald Beyer (Vera, 2012).

Rossi (2011) avalia que o movimento conquistou algumas vitórias como a diminuição

das taxas de juros sobre os empréstimos que os estudantes fazem para cursar o ensino

superior, ao mesmo tempo que houve um aumento no ingresso de jovens às universidades. A

vitória principal, segundo o autor, foi a emergência do debate. A partir das manifestações

assumiu-se, politicamente, a urgência da pauta.

Atualmente, a partir de eleição específica, uma Convenção Constitucional elabora o

que será a nova Carta chilena, substituindo a que foi legada pelo regime ditatorial de Pinochet.

Certamente muitas das demandas dos movimentos descritos (como a gratuidade do ensino

superior público) se colocam como aspectos da discussão, indicando talvez vitórias de longo

prazo desses movimentos, uma vez que a direita chilena elegeu uma minoria de representantes

(Montes, 2021).
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2.2.3 Caracterização das ações coletivas dos estudantes chilenos e brasileiros

As novas formas de ação coletiva, ao lado do entusiasmo e interesse que produzem,

também trazem desafios reflexivos. Tendo em vista a sua novidade, como os protestos de

estudantes chilenos e brasileiros devem ser entendidos e localizados, em certa tradição

histórica, dentro das conceitualizações e discussões do estudo das ações coletivas?

Lopes (2016) observa que os movimentos sociais mais recentes diferem dos velhos –

marcados por uma lógica de representação de classe social –, bem como dos novos – da

década de 1960, nos quais questões pós-materiais, de identidade, têm relevo, caso do das

mulheres e do ecológico. Sposito (2014) notara que esse

deslocamento conceitual reside não só na ampliação dos marcos que inscreviam a luta
social, não mais restritos ao mundo do trabalho, como também na distinção das várias
formas da ação coletiva de modo a buscar um estatuto teórico mais definido à noção de
movimento social como uma modalidade da ação coletiva, mas não a única possível.
(p. 105)

De fato, a forma de ação coletiva do movimento social não elimina outras e, mesmo

dentro desse tipo, existem diferenciações que coexistem no espaço social. Desse modo,

voltando a Lopes (2016), o autor propõe que determinados movimentos da atualidade sejam

chamados de novíssimos, notando que esse tipo pode ser percebido em todo o mundo e ser

exemplificado pelos casos do Occupy, nos Estados Unidos (EUA); dos Indignados, na

Espanha; do Movimento Passe Livre, no Brasil; dos estudantes no Chile, entre outros.

Embora ele afirme que é necessário cautela antes de agrupá-los a partir de certas

características mínimas, observa que uma série de semelhanças em dimensões transversais são

discerníveis: o discurso centrado na denúncia do sistema econômico; os clamores por uma

democracia mais verdadeira; são conduzidas por uma juventude precarizada; ocupam de

maneira transgressiva o espaço público; fazem uso intensivo de redes sociais, valorizam a

cultura audiovisual e as novas tecnologias, e procuram utilizar formas mais horizontais de

organização (Lopes, 2016, pp. 335-336). Podemos encontrar todos esses aspectos no caso dos

estudantes chilenos e brasileiros. O que seria uma forma de se endereçar à indagação que

Sposito (2014) considera importante, que aqueles que analisam determinada situação devem

procurar responder ao invés de partir de uma categoria dada: “a ação coletiva que estudo é

portadora ou não de elementos que a configuram como um movimento social?” (p. 105).

Entretanto, será que ainda, no caso desses movimentos novíssimos, podemos falar

exatamente em movimentos sociais? Ou, nos termos das indagações de Lopes (2016), eles

conseguem ser uma “comunidade”, uma “comunidade interlocutora”, com agenda
própria ou assumir-se-ão preferencialmente como instância intralocutora, de cariz
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emotivo? Propõem uma esfera pública, dotada de autodeterminação e discernimento
político ou reenviam para o aqui e agora da efervescência coletiva, representando um
mero somatório de “espaços” de expressão? Assumem programas alternativos com um
mínimo denominador comum capaz de se constituírem como alternativa à hegemonia,
ainda que com um calendário gradualista, ou contribuem, ainda que inadvertidamente,
para a consolidação do poder que, todavia contestam? A prática é mutante e informe ou
acumula, perpassando uma continuidade de projeto capaz de alargar campos de
possibilidades? Quem representa quem, na multidão? Tudo é absorvido pelo sistema,
não havendo ponto exterior que permita a crítica? (pp. 342-343)

A partir de autores como Tilly (2010), Melucci (1996) e Jasper (2016), podemos ter

mais elementos para problematizar essa questão. Para o primeiro, os movimentos sociais são

ações coletivas caracterizadas pelo esforço público, organizado e sustentado para dirigir às

autoridades competentes as reivindicações coletivas (campanhas) pelo uso combinado de

algumas formas de ação política, como reuniões públicas, manifestações, petições e

propaganda (repertório) e pelas demonstrações públicas e combinadas de WUNC – acrônimo

para worthiness (valor), unity (unidade), numbers (números) e commitment (compromisso)

(Tilly, 2010, p. 22). Melucci (1996) destaca três elementos que, em interação, permitiram

caracterizar os movimentos sociais: o conflito, derivado da recusa a certo status quo, a

elaboração de uma identidade, pela qual são capazes de construir um sentido de nós, que se

opõe a algo em nome de uma totalidade, ou seja, o elemento inegociável pelo qual se luta.

Jasper (2016), por sua vez, elabora uma definição mais generalista dos movimentos sociais,

como “esforços persistentes e intencionais para promover ou obstruir mudanças jurídicas e

sociais de longo alcance, basicamente fora dos canais institucionais normais sancionados pelas

autoridades” (p. 23).

Observa-se que, nos casos chileno e brasileiro, existem vários aspectos convergentes

com essas definições. Entretanto, o caráter de esforço sustentado e continuado da mobilização

– que as definições de Tilly (2010) e Jasper (2016) destacam – é mais pronunciado no Chile, o

que se reflete na sua efetiva conexão com a institucionalidade dos movimentos estudantis

chilenos. No caso brasileiro, houve, por vezes, até conflitos sobre o quanto entidades

tradicionais, como a União Nacional dos Estudantes (UNE), deveriam estar à frente das ações.

O filme Espero Tua (Re)volta (Genescá & Capai, 2019) narra essa divergência entre vertentes

do Movimento Estudantil brasileiro, e como ela resvala nas ocupações. Assim, o caso chileno

demonstra mais relações com uma trajetória histórica de luta do movimento estudantil do país

do que no Brasil, onde, como nota Groppo (2018), é difícil dar uma resposta definitiva se a

definição de movimento social é perfeitamente cabível. No entanto, pelos vários aspectos

relacionados com as definições mostrados, iremos utilizar amplamente o termo movimento



34

social para se referir aos casos em estudo, ainda que se perceba a relevância da última

indagação feita por Lopes (2016) sobre os novíssimos movimentos: trata-se de “momentos ou

movimentos? Ou momentos (tempo breve, extremo, do acontecimento) para a construção

diacrónica de movimentos (tempo mais longo do processo)?” (p. 343). É claro, a resposta para

essa questão não é apenas teórica, mas também empírica, dependendo dos desdobramentos na

realidade desses momentos/ movimentos.

2.3 Justificativa

Como afirmam Lopes e Romancini (2014), a ciência emerge da sociedade e por isso

os seus objetivos devem estar atrelados aos interesses coletivos, ao entendimento de

dimensões relevantes da sociedade. Assim, o estudo de movimentos sociais como os descritos

ganha relevo. Os MS e os protestos se tornaram agentes e arenas centrais da luta social e

política, ao mesmo tempo em que se configurou um campo acadêmico sobre eles (Jasper,

2016), com, por vezes, interface expressiva com a comunicação (Cable, 2017). Os MS e a

comunicação possuem importância para compreender fenômenos sociais ligados tanto à

manutenção da democracia e conquista de direitos, quanto à possibilidade de agendas

conservadoras adquirirem viés ou “verniz” popular.

Além do aspecto temático, falando da escolha metodológica, busca-se identificar o

estado de conhecimento do assunto, fazendo uma retomada do conjunto de produções e

interpretações que ajudam a compreender as mediações de comunicação que se destacam,

baseado nas teorias de Jesús Martín-Barbero (JMB). Nota-se, destacando a pertinência e

originalidade da proposta, que há uma crescente produção científica sobre os movimentos de

interesse (como a revisão de literatura proposta evidenciará); entretanto, a sistematização

dessa literatura ainda não recebeu estudos específicos. Assim, esperamos que os resultados do

trabalho possam ser úteis tanto aos interessados em MS e comunicação de maneira geral,

quanto aos estudiosos do tema, que poderão compreender como se encontra o estado atual da

discussão dos casos em análise.

Ao mesmo tempo, a perspectiva comparada entre as realidades do Brasil e do Chile,

também incomum nos estudos, relacionada a dimensões sociais relevantes (a educação, a

comunicação e a busca por direitos), permite que se desenvolva um diálogo entre o

conhecimento científico, bem como as práticas sociais, desses dois países latino-americanos.
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Por fim, para uma pesquisadora comprometida com a educomunicação, como

mostrado na exposição de minha trajetória, o estudo terá um papel formativo, permitindo o

exercício e o treinamento numa abordagem de pesquisa bibliográfica que possibilitará

aumentar meu conhecimento metodológico, bem como sobre tema, pelo qual se possui

interesse, como já destacado.

2.4 Objetivos

Partindo da questão problema já mencionada – quais as características da produção

científica, que destaca o aspecto comunicacional, sobre os movimentos estudantis do Chile

(2006 e 2011) e Brasil (2015-2016)? – traça-se neste tópico o objetivo geral e os específicos

que norteiam a pesquisa.

2.4.1 Geral

Investigar as características da produção científica sobre os movimentos estudantis do

Chile (2006 e 2011) e Brasil (2015 e 2016).

2.4.2 Específicos

● Refletir sobre a articulação das dimensões comunicacionais nos estudos de MS,

procurando perceber, no corpus analisado, possíveis superações de críticas que a

literatura aponta a esse tipo de estudo interdisciplinar – por exemplo, os discursos

simplistas, tecnorreducionistas e tecnodeterministas relacionados à comunicação.

● Discutir como a cartografia barberiana pode auxiliar na construção do olhar complexo,

segundo Morin (2006), a partir do estudo e exploração analítica aplicada às pesquisas

sobre os movimentos chileno e brasileiro.

● Construir o entendimento sobre os eixos, ou mediações, do 4° Mapa de Mediações

comunicativas.

● Compreender como as mediações comunicativas estão presentes em trabalhos sobre as

ocupações brasileiras (2015-2016) e sobre as chilenas (2006-2011).
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3 COMUNICAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS: BINÔMIO DE ESTUDO EM

BUSCA DA COMPLEXIDADE

A ideia de estudar investigações que se debruçam sobre os movimentos estudantis do

Chile e do Brasil preocupa-se com a feitura de um balanço dessa produção a partir de um

enfoque que privilegia a comunicação. Isto é, há um interesse em perceber se a produção

científica tem sido capaz de construir conhecimentos que desenvolvam ambas as dimensões –

movimentos sociais e comunicação –, superando dificuldades dessa articulação. Sob o

pressuposto de que a proposta teórica das mediações de Martín-Barbero pode representar

contribuições nessa perspectiva, foi feita a opção de tomá-la como marco teórico e

metodológico da análise do corpus. Por isso, é fundamental que seja feita uma exposição

sobre a proposta do autor, discutindo a relação dessa teorização com a busca da complexidade

em análises sociais, bem como detalhando suas dimensões constitutivas, ou seja, as

mediações. Esses aspectos da teoria serão operacionalizados nas análises das pesquisas que

compõem o corpus do trabalho.

Entretanto, não basta apenas dizermos que há a percepção sobre problemas nos

estudos que envolvem os MS e a comunicação – que uma abordagem inspirada em

Martín-Barbero poderia enfrentar –, é válido, ainda que de modo sintético, expormos aspectos

dessa insatisfação, que leva à procura de alternativas no campo de estudos da interface entre

MS e comunicação. É o que será feito a seguir, antecedendo a discussão da teoria de JMB.

Desse modo, busca-se neste capítulo discutir a crítica às análises simplificadoras sobre

os movimentos sociais e, particularmente, o papel da comunicação e das tecnologias neles. É

importante lembrar que este estudo tem como materialidade pesquisas sobre o MS chileno e

brasileiro, portanto busca-se trazer nessa discussão pontos de reflexão para a construção de

pesquisas de comunicação, e oferecer essa perspetiva teórica para a análise posterior.

3.1 A insatisfação teórica dos investigadores do campo de interface

John Dowing (2008), um pesquisador líder dos estudos de comunicação e mídia,

notara um persistente divórcio entre a pesquisa feita no campo dos MS – por sociólogos,

cientistas políticos e historiadores – e a da área. De um lado, os primeiros “raramente se

concentram nas dimensões midiáticas dos movimentos sociais. … Com frequência, os meios

de comunicação são definidos simplesmente como canais de mensagens tecnológicas e não
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como as complexas instituições sociotécnicas que eles realmente são”5 (p. 41). Os

pesquisadores de comunicação, por sua vez, tendem a desenvolver suas investigações voltadas

aos MS em três grandes âmbitos: o modo como a grande mídia faz a cobertura dos

movimentos, as estratégias utilizadas por eles para lidar com esse tipo de mídia e, mais

recentemente e com maior número de estudos, o uso que os ativistas fazem de meios próprios.

Mas essas pesquisas nem sempre estão atentas à teorização, com a predominância de estudos

de casos de movimentos, e fazem pouco uso do diálogo interdisciplinar, inclusive com os

autores ligados aos estudos dos MS. Desse modo, conforme o diagnóstico de Downing

(2008), existe subdesenvolvimento conceitual em uma série de áreas nas quais a colaboração

entre campos diferentes seria relevante para superar esse problema – por exemplo, em

temáticas como a mudança social e o caráter transnacional das ações coletivas

contemporâneas.

Rohlinger e Earl (2017) problematizam a tendência dos estudos de comunicação

privilegiarem, ao se voltarem a MS, uma única mídia. Isso pode estar relacionado à história de

como o campo se desenvolveu, inicialmente enfocando jornais – dos próprios movimentos ou

da grande mídia – e que, hoje, vê o crescimento das análises sobre a mídia digital. No entanto,

as autoras observam que o foco estreito pode fazer com que quem pesquisa esqueça que

qualquer meio está sempre ligado a um sistema de mídia mais amplo, nos quais há, muitas

vezes, interconexão entre elas. Assim, a atribuição causal a respeito de determinado meio e

movimento social pode ser insustentável, quando o primeiro é visto em comparação com

outros. Por isso, recomendam que a pesquisa não se fixe “em um pequeno número de

formatos ou categorias de mídia, desconsiderando todos os outros … muitos tipos de mídia,

incluindo a ficção, podem ter um impacto sobre os movimentos sociais e sua capacidade de

mobilização”6 (p. 7). Outro aspecto relevante apontado por elas é a crítica, que faz eco à de

Downing (2006), sobre a falta de diálogo entre os acadêmicos. Assim, os estudos de

comunicação e mídia que hoje estão interessados nas questões de controle e vigilância on-line

pouco têm se beneficiado da literatura existente dos MS sobre repressão.

Em discussão similar à de Downing (2006), de Alcântara (2016) observa que nas

“Teorias dos Movimentos Sociais, a comunicação foi uma dimensão pouco explorada e

abordada de forma problemática. Quase sempre lançou-se mão de uma concepção

instrumental da comunicação, que a restringiu aos instrumentos tecnológicos utilizados pelos

6 No original: “on a small number of media formats or categories of media, disregarding all others … many kinds
of media, including fiction, may have an impact on social movements and their ability to mobilize”.

5 No original: “rarely focus on media dimensions of social movements. ... Very often, media are defined simply
as technological message channels rather than as the complex sociotechnical institutions they actually are”.
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atores para executarem suas metas” (p. 316), o que leva a entendimentos reificadores da

internet e outras tecnologias, como se, em particular no caso web, suas características técnicas

fizessem, por si só, com que os movimentos sociais que a utilizem fossem descentralizados e

democráticos. Além disso, certos estudos promovem problemáticas distinções entre espaços

de participação on e off-line, sem que haja a integração entre a instância de análise das

ferramentas, algoritmos e dados digitais, e a dos contextos, relações políticas, histórico das

lutas e dos atores.

Também é importante notar, conforme a discussão efetuado por de Alcântara (2019),

que os processos organizativos dos movimentos sociais sempre foram moldados por

dinâmicas de comunicação. Mas esses processos não se resumem à participação

individualizada em plataformas digitais – perspectiva que acaba sendo assumida por muitos

trabalhos. Os estudos que utilizam da Teoria da Mobilização de Recursos (TMR) tendem a

aprofundar essa concepção instrumentalizada da comunicação, pois nesse caso o enfoque

sobre ela tende a se restringir na possibilidade dos MS terem algum tipo de influência na

mídia massiva, por exemplo, no modo como ela faz a cobertura de suas ações. Isso é

relevante, mas a comunicação possui outras dimensões que esse foco restrito pode ignorar.

Nesse sentido, embora as Teorias dos Novos Movimentos Sociais (TNMS), de autores como

Melluci, pouco tenham abordado a comunicação de forma direta, indicam um aspecto

fundamental, que é a construção de identidades dos ativistas a partir de trocas simbólicas que

são eminentemente comunicativas, “nesse sentido, os códigos culturais e a constante

reformulação desses são o motor dos novos movimentos, sendo a comunicação, em sentido

amplo e diverso, elemento central nessa tarefa” (p. 324). Em outras palavras, comunicação

perpassa todas as dinâmicas da ação coletiva e dos movimentos sociais. Ao mesmo tempo,

como a ação coletiva e os atores são construídos a partir da combinação de um conjunto de

variáveis, as análises “a partir da comunicação podem ajudar a compreender esses atores e

processos de forma mais complexa e relacional, em suas múltiplas nuances” (p. 333).

3.1.1 As abordagens tecnorreducionistas e tecnodeterministas

Análises como as sugeridas precisam ir de compreensões tecnorreducionistas ou

tecnodetermistas da comunicação, como discutem autores como Gerbaudo (2021), Treré

(2018, 2020) e Peruzzo.

O primeiro autor observa que o impacto das tecnologias na sociedade e nos

movimentos sociais provocou duas interpretações simplificadoras: uma de vertente otimista

(tecno-otimismo), que marca autores como Clay Shirky, e uma pessimista (tecnopessimismo),
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na qual Evgeny Morozov seria um exemplo. No primeiro caso, muitas vezes, ocorrem

determinismos tecnológicos, o que é o caso quando se pensa que as tecnologias são a causa

fundamental das mobilizações – termos como “Revolução do Twitter” (ou Facebook) são um

clichê desse tipo. Interpretações simplificadamente otimistas quanto ao papel dos meios

podem sobrevalorizar o papel desempenhado por eles em relação a aspectos como a

organização e desenvolvimento das mobilizações, sendo que mesmo autores importantes

como Castells podem resvalar nisso.

Por outro lado, os pessimistas tecnológicos cometem o erro oposto, ao assumirem que

a tecnologia possui uma inerente incapacidade para servir como forma de mobilização. O

erro, paradoxalmente, tem a mesma fonte que é simplificação dos processos mobilizatórios,

“que não podem ser reduzidos às capacidades materiais das tecnologias adotadas, mas que

também envolve a construção de significados partilhados, identidades e narrativas”

(Gerbaudo, 2021, p. 9).

Gerbaudo (2021) argumenta, assim, que tanto a tendência otimista quanto a pessimista

tem como foco “uma visão essencialista das mídias sociais como adequadas ou inadequadas

como meio de mobilização” (p. 41). Para o autor, essas discussões se tornam abstratas e não

investigam a real interferência das tecnologias nos espaços não virtuais. Dessa forma, a

centralidade nos instrumentos comunicativos reduz a capacidade de compreensão dos

processos de comunicação presentes nos espaços de mobilização. A mudança de perspectiva,

pode auxiliar, inclusive na maturidade destes estudos.

Treré (2020) segue uma perspectiva crítica similar, destacando em sua obra três

aspectos problemáticos dos estudos sobre comunicação e ativismos. O primeiro aspecto é o

instrumentalismo tecnológico “em que as tecnologias têm sido muitas vezes consideradas

como simples recursos para alcançar objetivos políticos pré-estabelecidos” (p. 17), o que –

como discutimos – é um ponto notado por outros autores.

O segundo aspecto diz respeito ao funcionalismo e desconsideração da identidade

coletiva “muitas vezes enfatiza excessivamente a dimensão organizacional e o desempenho

tecnológico das redes de protesto, em detrimento dos aspectos culturais, simbólicos e da

dinâmica emocional dos movimentos sociais”7 (Treré, 2019, p. 18). Dessa maneira, ignora o

sentimento da coletividade e o potencial comunicacional, e nisso o autor se aproxima da

discussão de Alcântara (2019), apresentada anteriormente, e de Gerbaudo (2021), que,

7 No original: “suele resaltar en demasía la dimensión organizacional y las prestaciones tecnológicas de las redes
de protesta, a expensas de los aspectos culturales, simbólicos y la dinámica emocional de los movimientos
sociales”
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partindo de uma visão holística sobre a relação entre o digital e os MS, aponta que o uso das

redes sociais nessas ações tem uma conotação tática e outra perspectiva emocional, se

relacionando com o sentimento de união de manifestantes.

O terceiro aspecto destacado por Treré (2020) diz respeito ao determinismo

tecnológico, no qual, ao contrário da visão instrumentalista, há uma supervalorização

tecnológica, podendo ser uma visão otimista ou pessimista. Para o autor, os estudos de

comunicação e movimentos sociais têm como plano de fundo uma tendência reducionista, e

tanto o instrumentalismo, o funcionalismo e o determinismo acabam por ignorar a

complexidade desta relação.

O fascínio pela tecnologia, discutido por Treré (2018) em outro texto, gera análises

redutoras, pois, devido a isso, os estudiosos podem “esquecer que as táticas de protesto que

crescem nas plataformas digitais são sempre o resultado de vários fatores preexistentes,

incluindo lutas e negociações contínuas e ajustes entre instituições, governos, corporações de

mídia e atores da sociedade civil”8 (p. 142). Outra fonte de simplificação, para o autor, é a

ideologia de espontaneidade dos movimentos, com frequência associada a seus usos

tecnológicos. Esse tipo de crença, para o autor, pode substituir o duro trabalho do pesquisador

de perceber e analisar as maneiras de organização que dão forma a propostas, muitas vezes,

horizontalizadas.

Em linha com esse entendimento, Peruzzo (2018) apresenta um panorama sobre a

construção de discursos sobre o uso das tecnologias digitais nos movimentos sociais, e afirma,

recorrendo a outros autores, que há uma “visão das representações, afetos, desejos e

imaginários remete a certos fetiches sobre a técnica e o progresso como promessa ou destino

inevitável, como multiplicadores mágicos do conhecimento e a onipotência dos artefatos” (p.

79). A autora fala numa linhagem de autores prometeica e outra de críticos, que se

concentram nas distorções e limitações da tecnologia – que correspondem ao que Gerbaudo

chamara de tecno-otimistas e tecnopessimistas, respectivamente. No primeiro caso, conforme

a autora, pesquisadores como Marshall McLuhan e Pierre Lévy são emblemáticos e, no

segundo, autores como Jean Baudrillard e Lucien Sfez seriam representativos.

O que é significativo, em nossa discussão, é o reconhecimento, para um autor como

Treré (2020), que perspectivas como as de Jesús Martín-Barbero podem ser positivas, para

“passar do reducionismo e do midiacentrismo das análises funcionalistas americanas para as

8 No original: “protest tactics that thrive around digital platforms are always the result of multiple preexisting
factors, including struggles and continuous negotiations and adjustments between institutions, governments,
media corporations, and civil society actors”.
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práticas diárias de apropriação da mídia através das quais os atores sociais resistem e são

resistentes à dominação e hegemonia em suas matrizes culturais específicas”9 (Treré, 2019, p.

228). Isso porque a teoria barberiana apresenta uma visão menos tecnocentrada e isso é

necessário para investigar sob um enquadramento mais amplo, propiciado pelas mediações.

Essa multidimensionalidade da utilização das redes sociais pelos movimentos sociais

nos dão elementos mais palpáveis da fuga da visão reducionista. Nesse sentido, reforça-se a

ideia de que JMB também pode auxiliar na construção de um olhar amplo na pesquisa sobre

MS e comunicação. É possível, portanto, aproximar a teorização do autor de propostas como a

teoria da complexidade, conforme é feito a seguir, antes de, finalmente, elaborarmos uma

síntese da proposta teórica de JMB, no último tópico deste capítulo.

3.2 A trama complexa das relações comunicacionais

A fim de construir um olhar complexo sobre as relações comunicacionais que ocorrem

no fenômeno estudado, buscaremos explorar dois pontos de discussão: a teoria da

complexidade de Edgar Morin e os mapas de mediações de Jesús Martín-Barbero.

Edgar Morin (2006) traz à problemática a questão da complexidade, propondo uma

visão multifacetada, que foge dos padrões simplistas: “a complexidade é efetivamente o

tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que

constituem nosso mundo fenomênico” (p. 13).

A escolha por tais teorias que auxiliam na construção das tramas analíticas para o

material bibliográfico a partir de duas instâncias: a primeira no que diz respeito à

compreensão dos fenômenos estudados e a segunda à manipulação dos materiais empíricos.

Vale ressaltar que as produções acadêmicas selecionadas para análise são materiais culturais,

de cunho político e que tratam de um fenômeno latino-americano.

Para construir essa trama, buscaremos em Jesús Martín-Barbero o que Morin (2006)

chama de macroconceitos. Para o autor, “os conceitos não se definem jamais por suas

fronteiras, mas a partir de seu núcleo” (p. 72).

Em uma gama de discussões relevantes que Martín-Barbero apresenta ilumina-se,

inicialmente, sua visão sobre a cultura comunicacional contemporânea e a influência das

tecnologias.

9 No original: “pasar del reduccionismo y el medio-centrismo de los análisis funcionalistas estadounidenses a las
prácticas cotidianas de apropiación mediática a través de las cuales los actores sociales se resisten y son
resilientes ante la dominación y hegemonía en sus matrices culturales específicas”.
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A tecnologia digital radicaliza a experiência de desancoragem produzida pela
modernidade, porque essa tecnologia desloca o conhecimento, modificando tanto o
estatuto cognitivo quanto o institucional das condições de conhecimento, levando a
uma forte indefinição das fronteiras entre razão e imaginação, conhecimento e
informação, natureza e artifício, arte e ciência, conhecimento especializado e
experiência profana. (Martín-Barbero, 2018, p. 29)

A partir desse questionamento, apresentamos os três princípios propostos por Morin

(2006) que nos auxiliam a construir o pensamento complexo: dialógico, recursão

organizacional e hologramático.

No princípio dialógico é possível “manter a dualidade no seio da unidade” (p. 72), ou

seja, compreende a construção do entendimento a partir de dois pontos opostos, mas que se

complementam. Dessa forma, tomando as palavras de Martín-Barbero (2018) que diz que a

diversidade cultural latino americana é singular, “o espaço de um conflito profundo e uma

dinâmica cultural inevitável” (p. 11). Tais conflitos são constituídos de opostos que

convergem nessa dinâmica cultural peculiar, assumida pelo autor.

O segundo princípio, recursão organizacional, diz respeito à retroalimentação dos

processos, Morin (2006) apresenta um exemplo: “a sociedade é produzida pelas interações

entre indivíduos mas a sociedade, uma vez produzida, retroage sobre os indivíduos e os

produz” (p. 27). Nesse momento é possível destacar que Martín-Barbero modifica seu olhar

sobre a comunicação ao longo de sua jornada acadêmica, e foca nas mediações, em

detrimento aos meios. Tomaremos, então, a comunicação como um fenômeno cultural que

constrói as subjetividades presentes na América Latina, essas subjetividades compõem essa

sociedade.

Por fim, tomando o princípio hologramático exemplificado por Morin (2006): “No

mundo biológico, cada célula de nosso organismo contém a unidade da informação genética

deste organismo” (p. 74), ou seja, a parte está no todo e o todo está na parte. Quando tratamos

da teoria barberiana para compreender nosso fenômeno, destacamos os mapas de mediações

que nos apresentam o fluxo das partes que compõem o todo, no que diz respeito à cultura

comunicacional.

O autor busca na cartografia ferramentas para compreender a cultura latino-americana,

atualizando seus mapas de acordo com o tempo histórico. “E, conforme apontamos, a

cartografia barberiana diz respeito a um método estratégico-rizomático e as mediações devem

ser vistas como dispositivos que se entrecruzam em constante movimento de mutação,

renovação e atualização” (Lopes, 2018, p. 51).
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Assumindo essa perspectiva, buscamos modificar o olhar sobre os acontecimentos,

para compreender detalhes antes não vistos. Lopes (2018) defende que a apropriação dos

mapas de mediações aponta “novos lugares metodológicos” (p. 60).

Fazendo o uso deles, identificamos nas produções acadêmicas selecionadas, as

mediações exploradas pela pesquisa sobre MS que destaca a comunicação. É importante

ressaltar que este mapa foca nas “mediações comunicativas das mutações culturais de nosso

tempo” (Lopes, 2018, p. 51).

Segundo Martín-Barbero (1997) existe uma distância entre a “historicidade social” e

os “instrumentos teóricos” e que o mapa de mediação:

sirva para questionar as mesmas coisas – dominação, produção e trabalho – mas a
partir de outro lado: as brechas, o consumo e o prazer. Um mapa que não sirva para a
fuga, e sim para o reconhecimento da situação a partir das mediações. (p. 300)

Portanto, cotidianamente, usamos mapas para chegar a lugares que não conhecemos,

ou que não estamos habituados a explorar. Dessa forma, essa possibilidade teórica e

metodológica nos dá subsídio para fazer descobertas e conhecer novos pontos de reflexão.

Adiante, avançaremos com profundidade na caracterização deste mapa e da teorização do

autor.

3. 2. 1 Mapa Metodológico das Mediações

O Mapa Metodológico das Mediações foi produzido por Lopes (2017) (Figura 5), com

base em uma entrevista de Martín-Barbero a Omar Rincón. Os eixos e mediações emergem da

cultura latino-americana contemporânea e demonstram a complexidade das novas

ramificações.

Aqui, será explorada cada mediação, para construção de uma teorização que norteia a

análise posterior.
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Figura 5
Quarto Mapa Metodológico das Mediações

Nota Reproduzido de Lopes (2018).

Temos como elemento central do mapa Comunicação, Cultura e Política que são

produtos das mediações. Segundo Martín-Barbero (1992, citado em Lopes, 2018)

As mediações são esse “lugar” de onde é possível compreender a interação entre o
espaço da produção e o da recepção: o que [a mídia] produz não responde unicamente
a requerimentos do sistema industrial e a estratagemas comerciais, mas também a
exigências que vêm da trama cultural e dos modos de ver. (p. 52)

O eixo espacialidades, segundo Lopes (2018), tem uma modificação profunda, em

relação a propostas anteriores, e agora é representada por diversos espaços. As reflexões do

autor acerca do conceito estão atreladas à cartografia, ao entendimento geográfico. Um

primeiro denominado espaço habitado que diz respeito àquele lugar de pertencimento, e que

identificamos em nossos movimentos as escolas e ruas ocupadas pelos jovens. O espaço

comunicacional que é atravessado pelo digital, ou seja, as páginas de Facebook e grupos de

WhatsApp mantidos pelos movimentos. O espaço imaginado, ou seja, as reivindicações dos

estudantes que modificam as estruturas políticas. O espaço praticado da cidade moderna, “com

a subjetividade que emerge das novas relações com a cidade e dos modos de sua apropriação”

(p. 57), podendo destacar a performatividade do movimento, rumo à ocupações simbólicas

A sua posição aproxima-se de uma geografia que reconhece a espacialidade como o
lugar das contradições e das disputas [ênfase adicionada], da presença da ordem global
que avança e desestrutura identidades e organizações espaço estabelecido
endogenamente nos territórios, mas que também permite a construção da resistência,
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reafirmando a força da dimensão espacial junto aos processos sociais10. (Felippi et al.
2019, p. 112)

Dessa maneira, as ocupações escolares se apropriaram de territórios não destinados a

tais ações e indivíduos, e evidenciam o potencial dessa mediação para a estrutura do

movimento.

A partir desse entendimento, avançamos para a mediação temporalidades, segundo

Rocha & de la Roche (2019), é necessário compreender a diferença entre o tempo e a

temporalidade. “O tempo é um conceito. Uma noção criada pela sociedade humana para dar

conta das explicações das transformações pelas quais ela passa”11 (p. 68). A temporalidade diz

respeito a como vivenciamos a experiência do tempo e por este motivo tem uma noção social.

Desta forma, essa experienciação “define o ritmo da vida humana”12 (p. 68).

Lopes (2018) diz que a temporalidade “se manifesta na transformação profunda da

estrutura temporal, no culto ao presente, no debilitamento da relação histórica com o passado e

na confusão dos tempos que nos prende à simultaneidade do atual” (p. 57).

Rocha e López (2019) apontam que essa mediação está atrelada aos processos de

globalização e tecnológicos, e diz respeito à reestruturação espaço-tempo. Isso modifica a

percepção dos jovens sobre o mundo, a questão da aceleração social do tempo é um ponto de

reflexão acerca dessa mediação. É importante ressaltar que ela está próxima da mediação

sensorialidades e tecnicidades. É nesse cenário temporal que os movimentos sociais juvenis

têm se construído, muitas vezes, retomando demandas passadas ainda não conquistadas, mesmo

que reivindicadas.

Os eixos da sensorialidades e tecnicidades surgem do entendimento do autor sobre a

relação entre as técnicas e a percepção sobre elas, “o desafio que nos coloca a sensibilidade

dos mais jovens e suas empatias cognitivas e expressivas com as que as tecnologias

possibilita” (Martín-Barbero citado em Lopes, 2018, p. 59).

Quanto à sensorialidade, ela:

pode ser entendido como o ato de significar o mundo [ênfase adicionada] a partir de
nossos sentidos. Refere-se, portanto, a um processo de correlação entre nosso eu

12 No original: “define el ritmo de la vida humana”.

11 No original: “El tiempo es un concepto. Una noción creada por la sociedad humana para dar cuenta de las
explicaciones sobre las transformaciones por las cuales ella pasa”.

10 No original: “Su posición es cercana a una geografía que reconoce la espacialidad como el lugar de
contradicciones y disputas, de la presencia del orden global que avanza y desestructura identidades y
organizaciones espaciales establecidas de forma endógena en los territorios, pero que también permite la
construcción de resistencias, reafirmando la fuerza de la dimensión espacial junto a los procesos sociales”.
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biológico [ênfase adicionada] (percepção sensorial) e nosso eu sociocultural [ênfase
adicionada] (a sensibilidade que resulta desse processo)13. (John et al., 2019, p. 124)

Portanto, a construção da significação do mundo é realizada de maneira dialética, está

atrelada tanto às corporalidades humanas, aos sentidos físicos, quanto à vivência social e

cultural. Dessa forma, as mudanças causadas pela ascensão tecnológica, que é uma mudança

social, vai influir nos sentidos biológicos humanos – a exemplo, há diversos relatos de

usuários que sentem ansiedade ao utilizar o Instagram14. Portanto, a tela do celular ativa a

visão, audição e tato, e gera uma série de sensações neurológicas e hormonais, influenciando

no modo de sentir dos usuários.

Essa mediação é de cunho social e individual, constrói a interpretação e o modo de

sentir e estar no mundo (John et al., 2019, p. 127). Ela está totalmente atrelada à mediação das

tecnicidades, pois a mudança ocasionada pela técnica modifica o sensorium humano.

Na mediação tecnicidades, é importante recordar a discussão sobre a questão da

técnica feita por Martin Heidegger. Para o autor, a técnica moderna modificou a essência

humana. O filósofo alemão alerta para o perigo de olhar para a técnica com uma visão

meramente instrumentalista. Ou seja, compreender de fato a mudança ocasionada por ela. Em

Rincón (2019, p. 20) também foi encontrada tal discussão “A tecnicidade é muito mais ampla

do que a técnica, é a forma pela qual as principais mudanças nos permeiam, é uma linguagem

com a qual as mudanças são lidas, vistas, compreendidas e explicadas”15.

A exemplo desta discussão, Citelli (2015), por exemplo, debate como as tecnologias

mudaram o sensorium dos alunos, mesmo que a tecnologia não esteja presente na sala de aula,

ela permeia as relações e o sentido. A discussão sobre as relações comunicacionais independe

da presença de equipamentos digitais, pois, mesmo que os dispositivos tecnológicos não

estejam presentes fisicamente na sala de aula, a cultura digital está arraigada nos modos de

ver e perceber o mundo, o que demanda discussões sobre as relações comunicacionais em

meios digitais. O perigo identificado é a ideia que a digitalização do ambiente escolar aja

como uma força salvadora, quando na verdade a centralidade passa pela tomada de

consciência sobre o mundo comunicacional.

15 No original: “La tecnicidad es mucho más amplio que la técnica, es la manera como nos impregnan los
cambios claves, es un lenguaje con el que se lee, ve, comprende y explican los cambios”.

14 A matéria “Redes Sociais, Ansiedade e Saúde Mental” de Jô Alvim (2022) traz reflexões sobre essa relação.

13 No original: “puede ser comprendida como el acto de significar el mundo a partir de nuestros sentidos. Se
refiere, por lo tanto, a un proceso de correlación entre nuestro yo biológico (percepción por los sentidos) y
nuestro yo sociocultural (la sensibilidad que resulta de ese proceso)”.
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Dessa forma, quando voltamos ao fenômeno, é possível identificar, inclusive, as

diferenças de utilização das redes sociais digitais no movimento chileno e brasileiro, pois a

depender do tempo histórico, ela se modifica. Mas, de qualquer forma, o uso das técnicas

influencia a maneira como o movimento performa e faz determinadas escolhas que buscam

trazer apoiadores. Nessa relação, como se mostrará, identificou-se grande interesse de

pesquisadores sobre as técnicas, algumas vezes, com pouco aprofundamento nas tecnicidades.

Houve, também, a identificação de discursos tecnorreducionistas, a maioria das vezes

tecno-otimistas, mas podendo também ser tecnopessimistas. Essas questões serão exploradas

adiante, na parte analítica.

Mas é importante ter em mente que essa mediação se relaciona com o conceito

teorizado por JMB sobre ecossistemas comunicativos:

Quando falamos de tecnologia, estamos também nomeando uma mediação simbólica,
e cada vez mais estamos falando de um “ecossistema” [ênfase adicionada]
comunicativo (Martín-Barbero, 2009a), que vai ao encontro das concepções de
terceiro “entorno”, como proposto por Echeverría, e quarto, “Bios”, como explicitado
por Sodré (2004)16. (Pieniz & Cenci, 2019, p. 151)

Os dispositivos comunicacionais estão envoltos em um contexto social e têm

reverberações que vão além da questão técnica, modificando as relações interpessoais. Nesse

sentido, o foco preferencial não é a técnica, mas sim o impacto que ela causa na sociedade,

portanto essa é a definição de tecnicidades assumida aqui.

Trazendo a importância da utilização dos dispositivos digitais nas manifestações,

identifica-se o poder da denúncia dos materiais, com a mudança da estrutura temporal

ocasionada pela técnica, a rapidez das denúncias que ajudam a escancarar ações encobertas

pelo Estado, como é o caso da violência policial e fotos, e como essas permanecem no espaço

digital como símbolo das marchas.

Na mediação narrativas é possível identificar que o fenômeno gera representações

elaboradas por agentes externos, e os dois movimentos as questionam, construindo uma forte

contranarrativa, ou seja, a auto representação por meio das redes sociais digitais.

A reflexão acerca dessa mediação terá como foco central o excerto abaixo:

A noção de narrativas para o autor referido [JMB] está diretamente relacionada ao
ritual [ênfase adicionada]. Para a antropologia, “(...) o rito é um ato fortemente ligado

16 No original: “Cuando hablamos de tecnología, estamos nombrando también una mediación simbólica, y cada
vez más estamos hablando de un ‘ecosistema’ comunicativo (Martín-Barbero , 2009a), que va al encuentro de las
concepciones de tercer ‘entorno’, como el propuesto por Echeverría, y cuarto, ‘Bios’, como ha explicitado Sodré
(2004)”.
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à vida doméstica, ao cotidiana e como fonte e receptáculo de magia intimamente
ligada ao fenômeno da representação” ou ainda, “o rito é uma ação que não se esgota
em si, em seu imediatismo, em sua utilidade imediata” (Martín-Barbero, 2004, pp.
97-98), mas “(...) ao conjunto de nossas experiências cotidianas” (Martín-Barbero,
2003, p. 202)17. (Silva & Baseio, 2019, p. 173)

Portanto a representação pode ser construída por meio de diversos elementos sonoros,

literários, visuais, e sob diversas perspectivas. Mas tudo está atrelado ao modo como se

representa um fato, a maneira como uma história é contada. E, agora, com as redes sociais,

como essas histórias ganham alcance e perpetuam no tempo histórico.

No fenômeno estudado, a questão da disputa de narrativas é muito presente, de um

lado estudantes sendo mostrados por profissionais da mídia hegemônica, sendo pouco

ouvidos, mas com muitas coisas a dizer, de outro, estudantes construindo suas próprias

narrativas e postando-as nas redes sociais. Há ainda outro grupo de narrativas, as produzidas

por profissionais que fazem uma representação a partir da perspectiva dos jovens

O autor observa que o “outro lado” da indústria de narrativas é o que torna possível o
acesso ao processo de circulação cultural materializado na literatura, ou seja, “um
novo modo de existência cultural do popular” ([Martín-Barbero,] 2003, p. 160)18.
(Silva & Baseio, 2019, p. 174)

Isso acontece, pois há uma necessidade da parte dos movimentos de legitimação e

apoio da sociedade. Como diz o excerto acima, contar este “outro lado” é legitimar o

movimento popular. Quando essa voz é ignorada, essa história não é contada.

Essas narrativas construídas pelos jovens tiveram ampla circulação nas redes sociais

digitais, mais especificamente no Facebook, e essa é a próxima mediação que será definida.

Em relação à mediação redes, a definição assumida para construir o olhar analítico se

baseia no trecho abaixo:

Como definição inicial, podemos dizer que uma rede é um conjunto de nós (também
chamados pontos ou vértices), que numa análise social representam os atores da rede,
ligados por linhas que indicam as relações que os conectam [ênfase adicionada]
(Ugarte, 2007). Rizo García (2003) amplia o conceito ao caracterizar as redes sociais
como formas de interação [ênfase adicionada] social, espaços sociais de convivência e
conectividade, definidos fundamentalmente pelas trocas dinâmicas entre os atores que

18 No original: “El autor constata que el ‘otro lado’ de la industria de narrativas es lo que posibilita el acceso al
proceso de circulación cultural materializado en la literatura, es decir, ‘un nuevo modo de existencia cultural del
popular’ (2003, p. 160)”.

17 No original: “La noción de narrativas para el referido autor se muestra directamente relacionada con el ritual.
Para la antropología, ‘(...) el rito es un acto fuertemente conectado a la vida doméstica, al cotidiano, y como
fuente y receptáculo de magia estrechamente vinculados al fenómeno de representación’ o todavía, ‘rito es una
acción que no se agota en si misma, en su inmediatez, en su utilidad inmediata’ (Martín-Barbero , 2004, pp.
97-98), pero ‘(...) al conjunto de nuestras experiencias cotidianas’ (Martín-Barbero, 2003, p. 202)”.
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as formam. Os exemplos de sistemas que assumem a forma de redes são abundantes
no mundo19. (Brignol et al., 2019, p. 188)

Esses sistemas podem ser analógicos ou digitais, mas são sempre redes sociais. O foco

dessa mediação não é na relação rede – digital, mas sim na relação rede – social. Portanto, a

qualificação digital e analógica é assumida de maneira secundária nesse estudo, em linha com

as discussões sobre a superação dessa dicotomia no estudo de MS e comunicação.

Entende-se que essa teia, que tem um conjunto de nós, aproxima pessoas, e essas

perpassam ideias e narrativas. A linha que separa o analógico e o digital é tênue, por exemplo,

os estudantes chilenos fizeram a cartilha “Como Ocupar um Colégio?”, anos depois ela foi

traduzida e apropriada pelo movimento brasileiro, inclusive em palavras de ordem nos

protestos “isso aqui vai virar o Chile!”. A circulação dessa cartilha se deu nas redes sociais

digitais, mas foi sendo apropriada pelo movimento brasileiro e circulou de maneira analógica

também. Por isso, ter consciência da complexidade dessa relação é essencial para a análise.

Em relação à penúltima mediação, cidadanias, é teorizada segundo a citação abaixo:

Vimos que a cidadania está ligada ao reconhecimento e à concretização de direitos
[ênfase adicionada] historicamente constituídos. No resgate da trajetória da
constituição e no fortalecimento dos direitos, observamos que seu âmbito se tornou
mais complexo e passou a incluir direitos civis, políticos e sociais e derivações de
outros direitos que surgiram a partir desses, incluindo, mais contemporaneamente,
aqueles relacionados às culturas, à autodeterminação dos povos e aqueles ligados ao
campo comunicacional20. (Bonin & Morigi, 2019, p. 232)

Essa luta e reconhecimento de direitos tem relação com aquilo que é comum, que é

público. A comunicação é este espaço que abriga os discursos e as lutas políticas (Bonin &

Morigi, 2019, p. 228).

Nesse estudo, os dois movimentos lutam contra o contexto neoliberal da América

Latina, como vimos, tensionando a luta pelo direito social à educação e trazem um debate

sobre privatizações e sucateamentos dessa área. E, por meio de seus corpos jovens,

20 No original: “Vimos que la ciudadanía se vincula al reconocimiento y a la concretización de derechos
históricamente constituidos. En el rescate de la trayectoria de constitución y robustecimiento de los derechos,
observamos que su ámbito se fue complejizando e incluyendo derechos civiles, políticos, sociales y derivaciones
de otros derechos que surgieron a partir de estos, entre los cuales se incluyen, más contemporáneamente,
aquellos relativos a las culturas, a la autodeterminación de los pueblos y los vinculados al campo
comunicacional”.

19 No original: “Como definición inicial, podemos decir que una red es un conjunto de nodos (también llamados
puntos o vértices), que en un análisis social representan a los actores de la red, unidos por líneas indicativas de
las relaciones que los conectan (Ugarte, 2007). Rizo García (2003) amplía el concepto al caracterizar las redes
sociales como formas de interacción social, espacios sociales de convivencia y conectividad, definidas
fundamentalmente por los intercambios dinámicos entre los actores que las forman. Los ejemplos de sistemas
que toman la forma de redes son abundantes en el mundo”.
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atravessados por todo esse contexto contemporâneo, se posicionam politicamente em espaços

públicos lutando por um bem social.

Neste cenário, o autor reconhece que na América Latina as comunidades culturais
estão se tornando um espaço chave para reconstituir o significado das comunidades, de
reinvenção de suas identidades [ênfase adicionada], de renovação dos usos de suas
memórias e patrimônios, se convertendo em espaço de articulação produtiva entre o
local e o global. Elas representam o surgimento de novas figuras de cidadania [ênfase
adicionada] que atuam e procuram constituir estratégias de empoderamento baseadas
na esfera da cultura21. (Bonin & Morigi, 2019, p. 227)

Essa luta política por direitos também se relaciona com a questão das identidades, pois

diversos grupos sociais latinos têm reivindicado certos direitos cerceados.

Então, em relação à última mediação estudada, identidades, é importante compreender

que “a identidade não é um atributo de alguém porque faz parte de um grupo, mas ‘a

expressão daquilo que dá sentido e valor à vida [ênfase adicionada] do indivíduo’

(Martín-Barbero, 2006, p. 67)”22 (Sifuentes & Zanini, 2019, p. 257). Portanto, a identidade

tem relação afetiva, ou seja, o que perpassa e afeta um indivíduo, a escolha que norteia o ser

humano em sua escolha política.

As identidades “são construídas em processos sempre históricos, politicamente

situados, em espaços de luta”23 (Sifuentes & Zanini, 2019, p. 256) Partindo desta definição

podemos destacar a discussão sobre a identidade coletiva trazida por Johnston (2014), já

apresentada aqui, e a construção de novas subjetividades, como é o caso do questionamento

dos papéis de gênero relatados por estudantes.

Ao tratar da identidade coletiva de Johnston (2014) explora-se o sentimento de

pertencimento a um movimento social, e por causa dele, houve mais de 2000 escolas

ocupadas no Brasil, uma vez que estes estudantes se sentiam em comum unidade com todos

os outros. Esta identificação ajudou na construção da rede humanitária do movimento.

Outra vertente identitária, ao longo da história do movimento, principalmente do

fenômeno brasileiro, foram as discussões das identidades de gênero e sexualidades que foram

23 No original: “se construyen en procesos siempre históricos, políticamente situados, en espacios de lucha”.

22 No original: “la identidad no es un atributo de alguien por estar aglutinado en un grupo, sino, ‘la expresión de
aquello que da sentido y valor a la vida del individuo’ (Martín-Barbero, 2006, p. 67)”.

21 No original: “En este escenario, el autor reconoce que en América Latina las comunidades culturales se vienen
convirtiendo en ámbito clave de reconstitución del sentido de las comunidades, de reinvención de sus
identidades, de renovación de los usos de sus memorias y patrimonios, de conversión en espacio de articulación
productiva entre lo local y lo global. Estas representan la emergencia de nuevas figuras de ciudadanía que actúan
y buscan constituir estrategias de empoderamiento a partir del ámbito de la cultura”.
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pautas bastante evidenciadas. Desde a divisão das tarefas até o protagonismo feminino nos

protestos.

Nesse caso, é importante iluminar que as pautas identitárias estão construídas a partir

do olhar interseccional e ao mirarmos os fenômenos não podemos ignorar este ponto, como

questiona Sposito et al. (2020, p. 8):

Contudo, ainda persiste a “dívida pendente” (REGUILLO, 2000) na produção do
conhecimento sobre as relações entre os gêneros, bem como sobre a masculinidade
hegemônica e as novas masculinidades nas culturas e nos estilos juvenis, a partir de
uma perspectiva interseccional.

Ou seja, é necessário compreender que existem fatores mais amplos que somente a

perspectiva de gênero para explicar a construção identitária e as relações de poder. Apesar da

complexidade do conceito e da grande literatura sobre o assunto, neste trabalho não

exploraremos com profundidade, mas apontaremos como essa perspectiva se apresenta nas

investigações analisadas. Segundo Collins e Bilge (2021, p. 16):

A interseccionalidade investiga como as relações interseccionais de poder influenciam
as relações sociais em sociedades marcadas pela diversidade, bem como as
experiências individuais na vida cotidiana. Como ferramenta analítica, a
interseccionalidade considera que as categorias de raça, classe, gênero, orientação
sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária – entre outras – são
inter-relacionais e moldam-se mutuamente.

Portanto, a questão das pautas identitárias atravessa a perspectiva interseccional e

necessitam ser exploradas em estudos sobre o assunto.

Diante dos pensamentos tecnorreducionistas e tecnodeterministas que permeiam os

estudos que envolvem a comunicação e os MS, este capítulo teórico procurou refletir sobre

essa questão, apontando fragilidades e limitações dessas perspectivas. Posteriormente,

buscou-se na teoria de JMB um embasamento teórico que trouxesse subsídios para pensar a

complexidade, por meio do mapa de mediações. Por fim, discutiu-se cada eixo de mediação

da proposta, para esclarecer o entendimento sobre cada uma delas, ponto importante para a

análise qualitativa dos documentos estudados.

No capítulo seguinte, é feita a exposição da estratégia metodológica do trabalho,

discutindo as escolhas efetuadas e apresentando o corpus do estudo e as diferentes estratégias

analíticas adotadas.
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4 METODOLOGIA

Para realizar o estudo comparativo entre o movimento estudantil do Chile e as

ocupações brasileiras buscou-se, inicialmente, delimitar os objetivos da pesquisa e escolher os

procedimentos metodológicos, a fim de operacionalizar o objeto empírico de maneira

consciente e reflexiva.

Segundo Lopes (2014), existe um equívoco quanto à concepção da palavra

metodologia. “Metodologia da pesquisa para indicar a investigação ou teorização da prática

da pesquisa científica e Metodologia na pesquisa para indicar o trabalho com métodos

empregados” (p. 93).

Dessa forma, em sua obra Pesquisa em Comunicação (2014), Lopes apresenta um

modelo metodológico da pesquisa em comunicação. E a partir dos níveis e fases propostos

pela autora, são operacionalizadas ações a fim de responder os objetivos da presente pesquisa.

As fases da pesquisa se amparam em quatro pontos, e cada uma delas se consolida

em ações práticas. As fases têm uma relação linear e temporal com a pesquisa, mas é sabido

que os pontos se constroem de maneira dialética, e há uma revisitação e reconstrução

constante durante a pesquisa. A autora denomina as fases como componentes sintagmáticos.

Abaixo são elencadas as fases propostas (Lopes, 2014, p. 136):

1) Definição do objeto

Operações Metodológicas:

- Problema da pesquisa;

- Quadro Teórico de Referências;

- Hipóteses.

2) Observação

Operações Metodológicas:

- Amostragem;

- Técnicas de coleta.

3) Descrição

Operação Metodológica:

- Análise descritiva.

4) Interpretação

Operação Metodológica:

- Análise interpretativa.
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Em relação aos níveis da pesquisa, reconhecidos como componentes paradigmáticos,

ou seja, que levam à reflexão, são organizados em quatro elementos, também composto de

Operações Metodológicas (Lopes, 2014, p. 120):

1) Epistemológico

Operações Metodológicas:

- Ruptura epistemológica;

- Construção do objeto científico.

2) Teórico

Operações Metodológicas:

- Formulação teórica do objeto

- Explicitação conceitual

3) Metódico

Operações Metodológicas:

- Exposição

- Causação

4) Técnico

Operações Metodológicas:

- Observação;

- Seleção;

- Operacionalização.

Os níveis estão presentes em todas as fases e a pesquisa é então realizada a partir

desses elementos paradigmáticos e sintagmáticos, de maneira crítica e reflexiva.

Tendo como premissa metodológica o modelo de Lopes (2014), avança-se para a

metodologia na pesquisa, buscando procedimentos teóricos e reflexivos sobre pesquisa

comparativa e pesquisa bibliográfica.

Por se tratar de um estudo comparativo, que visa identificar as diferenças de contexto

de produção, veiculação das pesquisas acadêmicas e tendências temáticas é necessário

destacar os pontos de similaridade que proporcionam a contraposição.

4.1 Estudo comparativo

Discutindo a natureza dos estudos comparativos, García Sánchez (2017) observa que

“para poder comparar, é necessário estabelecer de maneira específica em que aspectos são



54

comparáveis [os casos] …, é necessário estabelecer as variáveis de comparação”24 (p. 21).

Nesse contexto, em nosso juízo, a abordagem comparativa se justifica pois:

(1) São movimentos latino-americanos protagonizados por jovens;

(2) O movimento chileno exerce grande influência na tática escolhida pelos estudantes

brasileiros;

(3) Os dois movimentos tem seu estopim na falta de diálogo com representantes

políticos;

(4) Ambos lutam contra o neoliberalismo e contra a privação à educação;

(5) Os movimentos fazem amplo uso de estratégias de comunicação e redes digitais.

Com a consciência e o pressuposto comparativo, avança-se para a reflexão sobre o

método bibliográfico, uma vez que o objeto empírico da pesquisa são trabalhos acadêmicos

com a temática central relacionada aos movimentos estudantis descritos.

4.2 Método bibliográfico

Segundo Martino (2018), a pesquisa bibliográfica é uma “pesquisa da pesquisa” e tem

como foco “mostrar as tendências de investigação a respeito de um tema ou conceito” (p. 96).

Dessa maneira, objetiva-se identificar estudos acadêmicos que tratam das ondas de 2006 e

2011 do movimento estudantil chileno e das ondas 2015 e 2016 das ocupações brasileiras.

Essa será nossa amostra.

Bonin (2006), sob o mesmo termo, pesquisa da pesquisa, apresenta uma concepção

diferente definindo-o como

literalmente o revisitar, interessado e reflexivo das pesquisas já realizadas sobre o
tema/problema a ser investigado ou próximo a ele – falo de um revisitar interessado
porque esse movimento é focalizado e trabalhado pela ótica do que essas pesquisas
podem oferecer para a construção do projeto em que o pesquisador labora. o
procedimento implica debruçar-se sobre o reservatório das pesquisas existentes em
relação ao tema, trabalhar em processos de desconstrução, reflexão/tensionamento e
de apropriação. (p. 31)

Desse modo, a autora bem observa que toda pesquisa deve possuir um momento de

debruçar-se interessado nos trabalhos que possam trazer aportes à construção de

conhecimento que determinada investigação pretenda realizar, sendo mesmo uma etapa

central na construção do problema. No entanto, isso não representa a mesma coisa que

abordagem ou o método bibliográfico, conforme a outra acepção de pesquisa da pesquisa, a

partir de Martino (2018).

24 No original: “para poder comparar, es necesario establecer de manera específica en qué aspectos son
comparables …, es necesario establecer las variables de comparación”.
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Lima e Mioto (2007) ajudam a compreender essa diferença, ao exporem uma

problemática comum ao método bibliográfico. Para as autoras, há uma confusão entre a

pesquisa bibliográfica e o momento de revisão de literatura. Toda pesquisa necessita de uma

revisão bibliográfica ou de literatura, que é uma fase importante da construção científica, com

diferentes objetivos: elaborar a contextualização do problema, estruturar o quadro teórico de

referência da pesquisa (Alves, 1992), compartilhar resultados de outros estudos com certa

proximidade ao trabalho que se produz, relacionar a investigação ao diálogo corrente sobre a

temática no campo científico, evidenciar uma estrutura que permita reconhecer a importância

da pesquisa sendo feita, apontando possíveis indicadores de comparação oferecidos pelos

trabalhos arrolados (Creswell, 2007). Já a pesquisa bibliográfica apresenta operações

metodológicas e reflexivas de manipulação dos dados empíricos, no caso o corpus

bibliográfico (amostra).

Diferenciação similar é exposta por Pizzani et al. (2012) ao notarem que a “revisão de

literatura é apenas um pré-requisito para a realização de toda e qualquer pesquisa, ao passo

que a pesquisa bibliográfica é uma etapa fundamental antes da elaboração ou

desenvolvimento de um estudo, artigo, tese ou dissertação” (p. 64) – podendo ser,

acrescentaríamos, o próprio núcleo de uma investigação. A pesquisa bibliográfica representa,

assim, o “esforço de descobrir o que já foi produzido cientificamente em uma determinada

área do conhecimento … impulsionando o aprendizado, o amadurecimento, os avanços e as

novas descobertas nas diferentes áreas do conhecimento” (p. 56).

Numa pesquisa de teor estritamente bibliográfico, o corpus representa o campo de

observação para o estudo, embora não esgote o conjunto de leituras necessárias para o

desenvolvimento do trabalho científico. Não basta procurar, selecionar, ler e discorrer sobre

certo conjunto de trabalhos; é necessário fazer isso com método e a partir de determinadas

preocupações científicas.

É válido prosseguir nesta discussão, observando que os especialistas tendem a

distinguir diferentes tipos de revisão (ou pesquisa) bibliográfica: 1) narrativa, 2) sistemática e

3) integrativa. A revisão narrativa é de natureza indagativa ampla, mais apropriada para

“descrever e discutir o desenvolvimento ou o ‘estado da arte’ de um determinado assunto, sob

ponto de vista teórico ou contextual” (Rother, 2007, p. v). Um exemplo do uso dessa

abordagem é o artigo de Peruzzo (2018) sobre a apropriação do ciberespaço pelos

movimentos sociais populares, no qual a autora utiliza a literatura, com as características de

relativa flexibilidade possibilitadas por esse tipo de estratégia, para discutir a questão

mencionada.
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A revisão sistemática, como o próprio nome indica, possui preocupações de

planejamento, controle e estruturação, podendo ser definidas como

um tipo de investigação científica que tem por objetivo reunir, avaliar criticamente e
conduzir uma síntese dos resultados de múltiplos estudos primários. Ela também
objetiva responder a uma pergunta claramente formulada, utilizando métodos
sistemáticos e explícitos para identificar, selecionar e avaliar as pesquisas relevantes,
coletar e analisar dados de estudos incluídos na revisão. (Cordeiro et al., 2007, p.
429)

Conforme o grau de especificidade ou delimitação da indagação que a pesquisa

procura responder, a seleção bibliográfica poderá excluir trabalhos que envolvem a temática,

mas que não contribuem para elucidar a pergunta. Ao mesmo tempo, certos estudos de revisão

sistemática utilizam em suas análises métodos estatísticos, na chamada metanálise, para

sintetizar os resultados analíticos. Estudos com uso de estatística são incomuns no campo da

comunicação no Brasil, mas não as revisões sistemáticas de teor qualitativo. Um exemplo é o

trabalho de Dall’Agnese et al. (2020), que teve como objetivo perceber como a tétrade de

McLuhan vem sendo aplicada e a que objetos na pesquisa realizada no Brasil e em Portugal.

Observa-se, pois, que os critérios de seleção poderão envolver não apenas a pergunta ou as

indagações centrais do estudo, mas também aspectos relacionados ao âmbito de origem da

produção científica de interesse, marcos temporais, entre outros.

Por fim, na revisão integrativa é realizada uma “análise ampla da literatura,

contribuindo para discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, assim como reflexões

sobre a realização de futuros estudos. O propósito inicial … é obter um profundo

entendimento de um determinado fenômeno baseando-se em estudos anteriores” (Mendes et

al., 2008, p. 760). Ela tem as mesmas preocupações com a clareza de critérios metodológicos

e analíticos da pesquisa de revisão sistemática, entretanto, tende a possuir um teor mais

amplo, podendo analisar conjuntamente diferentes tipos de pesquisa (teórica, empírica, de

revisão, por exemplo). Isso pode ser uma vantagem, na medida em que a “variedade na

composição da amostra da revisão integrativa em conjunção com a multiplicidade de

finalidades desse método proporciona como resultado um quadro completo de conceitos

complexos, de teorias ou problemas” (Ercole et al., 2014, p. 12). Em outras palavras, a revisão

integrativa possibilita combinar “um vasto leque de propósitos com perspectivas teóricas,

gerando a possibilidade de olhar um mesmo fenômeno de diferentes perspectivas” (Gomes &

Caminha, 2014, p. 401), o que pode “gerar um panorama consistente e compreensível de

conceitos complexos, teorias ou problemas” (de Sousa et al., 2010, p. 103).
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Entretanto, é claro, essa estratégia metodológica exige mais trabalho de quem a utiliza,

bem como conhecimento do campo teórico da temática, pois os resultados dos estudos em

análise podem ser afetados pelas escolhas dos autores na dimensão referida. Um exemplo de

uso dessa metodologia bibliográfica na área da comunicação é o estudo de Rodríguez Sánchez

(2012) sobre a literatura científica sobre a relação entre crianças de até três anos e a televisão,

no qual a autora identifica e discute um conjunto de tendências que marcam essa produção.

As menções a exemplos de cada um dos tipos têm, acessoriamente, o objetivo de

evidenciar a preocupação da autora em ler e compreender o método bibliográfico, na prática,

na metodologia na pesquisa, para usar a terminologia de Lopes (2014). Com maior interesse,

em trabalhos que se aproximem do campo temático da dissertação. Nesse sentido, é possível

pensar até em certas nuances não contempladas pela literatura metodológica. Por exemplo, o

trabalho de Sposito et al. (2020) que busca analisar tendências da pesquisa sobre jovens como

atores coletivos, possui qualidades de sistematicidade, mas o enquadramento analítico dos

trabalhos analisados, bastante crítico e autoral, parece fazer com que o estudo se situe entre

uma revisão narrativa e sistemática. Isso só mostra que a realidade da pesquisa vai além das

prescrições mais rígidas e didáticas que o discurso da metodologia da pesquisa pode possuir.

Por outro lado, essa discussão não assume um caráter abstrato, mas sim é um elemento

para a tomada de decisão em nosso próprio trabalho.

Buscando trabalhar a partir dessa preocupação com a sistematicidade, realizou-se a

principal operação empírica do estudo que foi a coleta de dados, reunindo trabalhos sobre os

movimentos chileno e brasileiro, de uma maneira ampla, em um primeiro momento. Para

Lima e Mioto (2007) a seleção dos dados deve ser feita sob parâmetros que sejam escolhidos

e explicitados, como: 1) parâmetro temático – ou seja, as obras relacionadas ao objeto de

estudo e temas associados; nesse caso, procurou-se garantir isso por uma busca nas bases de

dados a partir de termos diretamente associados aos movimentos: “movimento estudantil”,

“mobilização”, “Chile”, “Brasil” (usando também vocabulário em língua inglesa para esses

termos), inclusive em combinações; 2) o parâmetro linguístico – no caso, indicam-se as obras

nos idiomas obtidos na coleta; c) as principais fontes que se pretende consultar, no caso,

optando-se por um critério amplo para os materiais (artigos científicos e de evento, capítulos,

teses etc.); d) o parâmetro cronológico de publicação – para seleção das obras que comporão

o universo a ser pesquisado, no caso, desde que começaram a ser produzidos até o momento

da coleta, em 2021. É informado também parâmetro das bases de dados, caracterizando as

fontes de busca do material bibliográfico. O levantamento dos dados foi realizado, entre

janeiro de 2020 a julho de 2021, nas bases de dados EBSCO; JSTOR; ProQuest; Sage e
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Taylor & Francis; Google Acadêmico; Researchgate e Academia. No caso das bases

generalistas mencionadas, como EBSCO, buscou-se efetuar a pesquisa nas opções dirigidas à

localização de trabalhos das ciências sociais e humanas, incluindo a área comunicacional.

Foram então coletadas 436 referências

O trabalho curatorial foi realizado até agosto de 2021, sendo realizada a primeira

operação proposta por Lima e Mioto (2007), a leitura de reconhecimento do material

bibliográfico. A Tabela 1 apresenta os parâmetros descritos, utilizados no levantamento. E na

sequência são feitos comentários sobre essa leitura de reconhecimento e subsequentes.

Tabela 1
Caracterização do levantamento bibliográfico para a construção da base de dados

Parâmetro

Temático Ocupações estudantis brasileiras (2015-2016)
Movimento estudantil chileno (2006-2011)

Linguístico
Português
Inglês
Espanhol

Principais fontes

Teses
Dissertações
Monografia
Capítulo de livro
Artigos publicados em anais
Artigos publicados em periódicos

Cronológico 2011 a 2021

Base de dados

EBSCO
JSTOR
ProQuest
Sage e Taylor & Francis
Google Acadêmico
Researchgate
Academia

As referências encontradas no banco de dados estavam divididas pelo título “Brasil” e

“Chile”. A Tabela 2 separa o número de produções que tratam dos movimentos:

Tabela 2
Número de produções por movimento escolhido
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Total Brasil Chile Brasil-Chile Total

n 201 229 5 436

% 46,1 52,5 1,1 100

A partir desse levantamento realizou-se a primeira análise, basicamente descritiva, que

se encontra no capítulo subsequente. Posteriormente, a partir da seleção da base de dados e

primeiras caracterizações, parte-se para a leitura exploratória junto à leitura seletiva,

realizada através da leitura interpretativa do título e palavras-chaves. Em momento posterior,

houve a seleção das pesquisas nas quais há ênfase na temática comunicacional, sendo essas

analisadas, ainda no quarto capítulo, em uma análise do mesolevantamento. Por fim, partindo

da necessidade da leitura reflexiva ou crítica, como pontuado no exame de qualificação, foi

realizado um recorte a fim de tornar  possível tal análise.

A princípio foram selecionados somente os artigos publicados em periódicos, pois

assume-se que eles possuem certa maturidade científica, uma vez que um estudo publicado

em revista, comumente, já foi apresentado em congresso, e passa por um crivo de seus pares.

Apesar desta escolha, o número de publicações ainda seria muito vasto para este

estudo, que se realiza em espaço de tempo restrito. Portanto, decidiu-se adotar um segundo

parâmetro de recorte, selecionando trabalhos, em tese, publicados em revistas científicas de

maior alcance. Para efetivar essa opção, verificamos a classificação das revistas em que foram

publicados os artigos na avaliação Qualis Capes Periódicos (do quadriênio 2013-2016)

(https://bit.ly/3cNCfLc), efetuada no Brasil, e da Clasificación Integrada de Revistas

Científicas (CIRC) (https://bit.ly/3RI7LJo), de 2021, desenvolvida pela organização

EC3Metrics, criada na Universidad de Granada, da Espanha. Menos conhecida no Brasil, essa

última classificação de revistas utiliza vários critérios – de modo semelhante ao Qualis, como

a indexação em bases internacionais de revistas, existência de revisão por pares etc. – para

classificar periódicos científicos e foi utilizada para cobrir eventual inexistência de

classificação no Qualis, tendo em vista que nele só são avaliadas revistas nas quais os

pesquisadores dos programas de pós-graduação (PPG) nacionais publicaram. O Qualis do

quadriênio mencionado categorizou as revistas nos seguintes estratos de publicações

científicas: A1 e A2 (de nível internacional) e de B1 a B5 (nível nacional), sendo a

qualificação decrescente. Já a classificação espanhola utilizou, em 2021, também em ordem

decrescente de qualificação, os estratos A+, A, B, C, D e E.
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Com essa escolha, era planejado selecionar somente os artigos A1 e A2, do Qualis, no

entanto como entre os artigos que abordam o Brasil somente uma pesquisa se enquadra em

uma dessas faixas, o critério passou a ser a estratificação B1 e B2 ou superior. Posteriormente,

para o movimento chileno tinham sido selecionados os artigos A1 e A2, mas como nem todos

são encontrados na avaliação brasileira, conforme se disse, as revistas foram localizadas na

CIRC e foram selecionados os artigos que se enquadram nos estratos A+, A e B.

4.3 Estratégias da análise qualitativa dos artigos selecionados

Com o recorte, chegou-se à amostra do que chamamos de microlevantamento de 11

artigos sobre o Brasil e 12 sobre o Chile, que será explorada no quinto capítulo da dissertação.

Aqui, é válido explicitar os procedimentos metodológico-analíticos adotados.

A leitura crítica do material foi instrumentalizada pela plataforma Nvivo, na qual

foram criadas categorias, com base nas medições, para codificar/qualificar os trechos

selecionados e, por extensão, o trabalho de maneira geral. Posteriormente, os trechos

selecionados – que chamaremos de ocorrências – foram transportados para o Protocolo de

Análise (Figura 6), criado para sistematizar as informações dos artigos e se dirigir às

demandas traçadas e pela pergunta norteadora desse momento analítico: “Como as mediações

aparecem nas pesquisas em comunicação?”.

Figura 6
Protocolo de análise para leitura dos artigos

Para efeito de exemplificação, será anexado um protocolo de análise de cada caso

(Anexo A e Anexo B). O documento completo poderá ser consultado acessando cada um dos

QR Code mostrados nas Figuras 7 e 8.
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Figura 7
Link de acesso para o protocolo de análise completo - Brasil

Figura 8
Link de acesso para o protocolo de análise completo - Chile

Pode-se dizer, assim, que a técnica de pesquisa básica utilizada consiste numa análise

de conteúdo (Batista et al., 2021), pois tendo feito a etapa inicial de leitura flutuante dos

textos como um todo, para obter familiaridade com eles, partimos para a leitura sistemática de

cada um deles. E, num processo que partiu, no início, de categorias a priori (as mediações),

classificamos os trechos das ocorrências que se relacionavam a elas, a partir das definições

que o capítulo teórico destacou. A seleção dos trechos se relaciona ao contexto, mais amplo,

de significado em que ele se encontra, assim, a categorização se deu a partir dessa avaliação.

Esse procedimento permitiu, por um lado, dar certa dimensão quantitativa à análise, a

partir da contagem da frequência de mediações localizadas – os trechos de ocorrências – em

cada um dos textos. Desse modo, serão mostrados dois diagramas que, a partir dessas

contagens, indicam isso – a Figura 13, para o Brasil, e a Figura 15, para o Chile. Eles foram

elaborados a partir da contagem e ponderação das ocorrências das mediações. Assim, para

exemplificar o procedimento, o texto que recebeu o código de 1B – cujo protocolo está no

Anexo A – teve um total de 38 ocorrências textuais com referências às mediações, conforme o

seguinte detalhamento: Espacialidades - 6, Narrativas - 6, Redes - 15, Tecnicidades - 6,

Cidadanias - 2, Sensorialidades - 1 e Temporalidades - 2. O percentual de distribuição no
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espaço do gráfico será, então, proporcional ao número da contagem, de modo que, por

exemplo, as mediações Espacialidades, Narrativas e Tecnicidades ocupam cerca de 16% do

espaço da barra, cada uma delas, a mediação Redes, 39,5% etc. Essa estratégia favorece uma

visualização comparada, entre os textos, da ocorrência das mediações.

Por outro lado, a leitura constante e comparativa dos trechos das ocorrências fez com

que, em um processo indutivo, percebêssemos possíveis submediações ou vertentes de cada

uma das mediações. Isso nos levou a elaborar o que chamamos de Mapas Analíticos – Figura

14 (Brasil) e Figura 16 (Chile), nos quais fazemos a representação das mediações e das

submediações percebidas. Para efeito da exposição textual e discussão de resultados, trechos

significativos são destacados em negrito – embora a contagem da mediação seja feita pela

íntegra do texto do trecho, ou seja, cada fragmento selecionado é uma unidade –, e também

apresentamos figuras que remetem somente à mediação em análise e suas

vertentes/desdobramentos. Cabe observar que preferimos indicar o código de cada texto –

informado nas tabelas que apresentam os trabalhos que são analisados do Brasil e do Chile –,

referenciando o trecho citado.

Na sequência do trabalho, iremos apresentar os dados gerais da primeira etapa da

coleta de dados, de modo a oferecer um panorama da produção científica sobre os casos em

análise.
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5 PANORAMA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE OS MS DE ESTUDANTES

DO CHILE E DO BRASIL

Tendo em vista o objetivo geral da dissertação de evidenciar as características da

produção científica, que destaca o aspecto comunicacional, sobre os movimentos estudantis

do Chile (2006 e 2011) e Brasil (2015-2016), é válido, num primeiro momento, buscar

entender essa produção, no contexto mais geral do que se tem investigado sobre a temática.

Assim, faremos uma exposição dos dados bibliográficos que foram coletados, como um todo,

no que chamamos de macrolevantamento, depois é mostrado o recorte (mesolevantamento)

dos estudos que enfatizam dimensões comunicacionais.

5.1 Macrolevantamento: produção científica geral

O levantamento dos dados ocorreu de janeiro de 2020 a julho de 2021 e encontrou um

total de 436 trabalhos acadêmicos que tratam da ocupação secundarista e do movimento

estudantil chileno. A Tabela 3 faz uma descrição geral das pesquisas, observando os tipos de

documentos encontrados no todo e para cada contexto mobilizatório.

Tabela 3
Tipos de documentos

Contexto / Tipo de
Documento

Brasil Chile Brasil e
Chile

Total
(n)

Total
(%)

Artigo em periódicos 127 173 2 302 69,2

Artigo em anais de
eventos

32 14 1 47 10,8

Monografia (livro) 3 5 - 8 1,8

Capítulo de livro 10 20 2 32 7,3

Tese, Dissertação ou
trabalho final de curso

30 17 - 47 10,8

Total 201 229 5 436 100,0

Apesar dos movimentos chilenos serem mais antigos, a produção científica localizada

para os casos dos dois países é, relativamente, similar. Desse modo, o Brasil teve 201 estudos

(46,1%), o Chile, 229 (52,5%) e foram encontrados 5 (1,1%) trabalhos que abordam os

movimentos juvenis dos dois países. O tipo de documento mais comum nos dois casos foi
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artigo de revista científica, que soma 302 trabalhos (69,2%). É possível que essa

predominância se relacione às possibilidades de difusão mais rápida de resultados por esse

formato, bem como à valorização dele na cultura atual de avaliação científica.

Entretanto, esse tipo de publicação é maior para os estudos do Chile (173) do que no

Brasil (127). Isso provavelmente reflete a já referida antiguidade dos protestos estudantis

chilenos em relação aos do Brasil, uma vez que a produção científica requer tempo suficiente

para ser desenvolvida. Por outro lado, no caso local, chama a atenção o número de trabalhos

acadêmicos de graduação ou pós-graduação brasileiros que se voltaram às ocupações: 30

estudos, sendo o terceiro tipo de documento mais localizado no Brasil, após os artigos de

eventos (32 trabalhos). Talvez isso esteja relacionado à escala e à diversidade do sistema de

pós-graduação local. A Tabela 4 localiza a produção no tempo.

Tabela 4
Ano de publicação dos trabalhos, por tipo de documento

Artigo em
periódicos

Artigo anais de
eventos

Monografia
(livro)

Capítulo de
livro

Tese... Total Total geral

BR CH BR CH BR CH BR CH BR CH BR CH n %

2007 - 3 - - - 1 - - - - - 4 4 0,9

2008 - 3 - - - - - - - 3 - 6 6 1,4

2009 - 2 - 1 - - - - - 1 - 4 4 0,9

2010 - - - 1 - 1 - - - - - 2 2 0,5

2011 - 14 - - - - - - - - - 14 14 3,2

2012 - 21 - 1 - - - 4 - 4 - 30 30 6,9

2013 - 22 - 3 - 2 - 2 - - - 29 29 6,7

2014 - 20 - 4 - - - 1 - 3 - 28 28 6,5

2015 - 21 - 1 - - - 4 - - - 25 25 5,8

2016 16 25 2 1 1 1 - 5 1 2 20 34 54 12,5

2017 37 17 14 1 - - 2 4 8 2 61 24 85 19,7

2018 25 13 9 1 1 - 4 1 12 2 51 17 68 15,7

2019 29 11 3 - 1 - 2 - 8 - 43 11 54 12,5

2020 9 1 3 - - - 1 - - - 13 1 14 3,2

2021 11 - 1 - - - - - 1 - 13 - 13 3,0

Total
127 173 32 14 3 5 9 21 30 17 201 229 431 100,0

300 46 8 30 47 431



65

Verificando a publicação dos trabalhos no tempo, nota-se que os pesquisadores logo

perceberam relevância dos casos, pois apenas um ano após a eclosão do protesto dos

secundaristas chilenos (2006) e dos brasileiros (2015) já são publicados trabalhos científicos

sobre essas mobilizações. O volume geral de trabalhos apresentou crescimento quase

constante até 2019 (com pico de 85 trabalhos, representando 19,8% do total), depois disso há

uma queda no geral e também nos casos dos dois países. Entretanto, a diminuição do número

de trabalhos é mais significativa a respeito dos estudos sobre os movimentos chilenos, e o

próprio pico desse país tinha sido antes, em 2016 (com 34 trabalhos), o que talvez indique

certa saturação dos estudos.

A seguir, tentaremos entender o âmbito disciplinar da produção, recorrendo à

estratégia de contabilizar a área de foco dos periódicos científicos em que foram publicados

os artigos sobre os movimentos, como mostrado na Tabela 5.

Tabela 5
Área disciplinar dos periódicos em que foram publicados os artigos científicos

Contexto / Área do
Periódico

Brasil Chile Total

Revista
brasileira

Revista não
brasileira

Revista
chilena

Revista não
chilena

N %

Ciências Sociais 37 3 10 57 107 35,6

Educação 55 1 - 27 83 27,6

Comunicação e
Informação

11 3 4 28 46 15,3

Interdisciplinar 5 1 7 8 21 7,0

Estudos culturais, Artes
e Humanidades

7 1 1 10 19 6,3

Literatura, Linguística e
Discurso

3 - 4 6 13 4,3

Estudos regionais - - - 11 11 3,6

Total 118 9 26 146 300 100,0

127 172 300

Essa organização dos dados também nos permite notar como os trabalhos científicos

têm sido publicados e circulado no mundo acadêmico como um todo. Em outras palavras, ao
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vermos quantos estudos sobre o movimento brasileiro foram publicados em revistas não

locais, perceberemos a atenção que o assunto mereceu da comunidade científica de outros

países. Naturalmente, a mesma lógica é válida para os trabalhos sobre o Chile. Os poucos

trabalhos que procuram analisar, com elementos comparativos, os casos do Chile e Brasil não

foram inseridos na tabela, no entanto, a temporalidade deles é recente. Assim, dentre os cinco

trabalhos, três são de 2020 e dois de 2021.

Os dados oferecem, ainda, a partir do recorte dos artigos de revistas científicas, um

indicador sobre as áreas disciplinares que abordam os movimentos estudantis. Pode-se notar,

então, que, pela ordem total, as revistas das Ciências Sociais (com 107 trabalhos,

correspondendo a 35,6% do total), as de Educação (com 83 artigos, sendo 27,6 do todo) e as

de Comunicação e Informação (46 e 15,3%) possuem a maior parte dos estudos. No caso

brasileiro, porém, há protagonismo dos artigos publicados nas revistas de Educação.

Ao mesmo tempo, ao se efetuar análise de onde são os periódicos que publicam

trabalhos sobre as mobilizações dos dois países, nota-se que a produção sobre o movimento

chileno tende a ser bem mais divulgada em publicações que não são do próprio país,

diferentemente do Brasil. Talvez, isso possa ser explicado por dois motivos

inter-relacionados: 1) o fato do movimento chileno ser mais antigo e ter ocorrido no bojo de

outras ações sociais que chamaram a atenção do mundo todo, inclusive dos investigadores, 2)

a expressividade do sistema acadêmico brasileiro que favorece a publicação em revistas do

próprio país. É claro, porém, que se poderia dizer que a produção sobre os movimentos

chilenos é mais internacionalizada, conforme mostram os dados dessa tabela. Nessa

perspectiva, inclusive, é interessante explicar que o que chamamos de Estudos Regionais são

os trabalhos – de periódicos como Bulletin of Latin American Research, Journal of Latin

American Studies e Journal of Global South Studies – que privilegiam estudos sobre

determinado contexto geográfico. E artigos desse gênero são apenas sobre os movimentos

chilenos.

Em síntese, após essa primeira sistematização, é feita a segunda fase de descrição dos

dados, com foco nas produções que tratam da comunicação.

5.2 Mesolevantamento: trabalhos com ênfase em comunicação

Como já mencionado, buscando a leitura seletiva (Lima & Mioto, 2007), a partir da

leitura interpretativa dos títulos e palavras-chaves, foram selecionados artigos com viés

comunicacional.
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Na Tabela 6 é possível verificar o resultado numérico do recorte.

Tabela 6
Trabalhos com abordagem relacionada à comunicação

Contexto/
número

Brasil Chile Brasil-Chile Total

n 54 93 1 148

% 36,5 62,9 0,67 100

O total de produções acadêmicas que interpretam o fenômeno com destaque para o

elemento comunicacional é de 148 trabalhos – número expressivo, pois corresponde a 34,00%

do total de 436 estudos. Dentre as produções com ênfase comunicacional, 93 (62, 9%) tratam

somente do acontecimento chileno, 54 (36,5%) do movimento brasileiro e 1 (0,67%) faz

uma análise comparativa entre os dois movimentos

A fim de compreender melhor as características das publicações buscou-se

sistematizar algumas análises sobre elas.

A partir desse recorte, mais uma vez foi realizada a qualificação destes materiais, ou

seja, uma avaliação da materialidade – sendo capítulo de livro, dissertação/tese e monografia,

revista acadêmica nacional (R. A. Nacional), revista acadêmica Internacional (R. A.

Internacional), e eventos acadêmicos. As Figuras 9 e 10 apresentam a porcentagem dos

materiais, por país.

Figura 9
Quantidade de trabalho sobre o Brasil por tipo



68

Figura 10
Quantidade de trabalho sobre o Chile por tipo

Para ambos os movimentos as publicações em periódicos representam mais da metade

das produções. No entanto, a diferença está na quantidade de revistas nacionais e

internacionais. No caso do Brasil 50% das publicações são em revistas nacionais e

representam a maior parte do gráfico, enquanto a publicação em revista internacional é de

9,3%. No gráfico do Chile, as publicações em revistas internacionais representam a maioria,

51,6% dos artigos e as nacionais 18,3%.

Em relação à categoria dissertação, tese e monografia para o caso brasileiro são 7

dissertações de Mestrado que foram produzidas nas instituições: Universidade Federal de

Uberlândia, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Rio de Janeiro; Escola

Superior de Propaganda e Marketing - São Paulo; Pontifícia Universidade Católica de

Campinas; Universidade de São Paulo e na Universidade Federal de Santa Maria. Sendo 2

defendidas no ano de 2017, 2 em 2018,  2 em 2019 e 1 em 2021.

Em relação ao caso chileno são 3 monografias, 3 dissertações e 4 teses. As teses de

doutorado foram produzidas na Universidad Complutense de Madrid - Espanha; Lancaster

University - Inglaterra; Universidade Pompeu Fabra - Espanha; Instituto Tecnológico y de

Estudios Superiores de Occidente - Tlaquepaque, México. As dissertações de mestrado são da

Universidade de Chicago - EUA; Poitiers-Lisboa-Madrid: Universidade de

Poitiers-Universidade Técnica de Lisboa-Universidad Nacional de Educación a Distancia;

Pontificia Universidad Católica de Chile. E por fim, as monografias de graduação são de

estudantes de instituições chilenas: Universidad Academia de Humanismo Cristiano;

Universidad Diego Portales; Universidad Austral de Chile.
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Em relação aos capítulos de livro sobre os casos brasileiros, foram encontrados 3: (1)

Networks, Movements and Technopolitics in Latin America: Critical Analysis and Current

Challenges (2018); (2) Pesquisas educacionais: Abordagens teórico-metodológicas (2018) e

(3) Conversas Transversalizantes entre Psicologia Política, Social-Comunitária e

Institucional com os Campos da Educação Saúde e Direitos: Ética, Estética e Política

(2017).

Quanto ao caso chileno, os capítulos de livro foram dez, sendo eles: (1) Relatos

Culturales de la Crisis: Comunicación y Crítica Política (2017); (2) Occupy The Spatial

Dynamics of Discourse in Global Protest Movements (2014); (3) Educación y Transformación

Social: Construyendo una Ciudadanía Crítica (2014); (4) Politics, Citizenship and Rights

(2016); (5) Insurgency of Discourse and Affective Intervention: the Chilean Students

Movement (2014); (6) Sites of Protest (2016); (7) Socializar conocimientos (2016) (8)

Intermedios: Medios de Comunicación y Democracia en Chile (2013); (9) Medios, Edades y

Cultura (2012); (10) Jóvenes, participación y medios 2011 (2012).

As publicações realizadas em contexto de eventos acadêmicos sobre o caso brasileiro

foram 12, todas nacionais, sendo 4 no Congresso de Ciências da Comunicação da Intercom

(Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação), em diferentes edições

do evento.

O único estudo que faz comparação entre Brasil e Chile, no viés comunicacional, se

enquadra em apresentação em evento acadêmico, e foi apresentado em um evento bastante

relevante para a área das Ciências da Comunicação, o Encontro Anual da Compós.

As produções publicadas em eventos acadêmicos sobre o Chile representam 8 artigos,

sendo 3 em eventos chilenos e 5 em eventos internacionais: 1 na Espanha, 2 no Peru, 1 em

Portugal e 1 na Colômbia.

A questão da internacionalização, que representa uma circulação mais ampla da

temática, foi observada em uma outra análise, o vínculo institucional dos pesquisadores e

pesquisadoras.

Para compreender o vínculo institucional das/dos pesquisadores foram organizadas as

informações declaradas nas produções, um total de 47 instituições para o caso chileno e 42

para ao brasileiro. É importante ressaltar que o número de instituições é menor do que o de

artigos, pois um mesmo pesquisador pode produzir mais de um artigo, ou uma instituição

pode ter diferentes pesquisadores que produziram sobre a temática. As Figuras 11 e 12

oferecem uma representação geográfica dos espaços (instituições) do qual provém a autoria

dos trabalhos.
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Das 47 instituições, 19 são chilenas e 28 internacionais, sendo 1 brasileira. É

interessante ressaltar que na Espanha foram contabilizadas 6 instituições e 5 nos Estados

Unidos.

Figura 11
Vínculo institucional dos pesquisadores e pesquisadoras, para o caso chileno

Figura 12
Vínculo institucional dos pesquisadores e pesquisadoras, para os trabalhos sobre o caso brasileiro

Das 42 instituições declaradas pelos profissionais, 4 universidades são internacionais,

todas localizadas no continente europeu, 17 Universidades Federais, 3 Universidades
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Católicas, 3 faculdades técnicas, 4 estaduais, 2 universidades públicas, 1 órgão público

nacional e uma educadora com vínculo institucional pela Secretária da Educação.

Pelo panorama da produção acadêmica sobre os movimentos estudantis em análise, é

possível notar que: eles atraíram desde cedo a atenção dos pesquisadores; a produção

científica é relativamente similar, numericamente, nos dois contextos, embora o caso

brasileiro seja mais recente; o formato artigo científico é majoritário, com a produção sobre o

Chile aparecendo mais em revistas que não são desse país, e que trabalhos que destacam

aspectos comunicacionais dos MS, no geral, representaram pouco mais de um terço da

produção. Foram publicados 46 artigos em revistas da área, sobre as temáticas escolhidas, –

15,4% do total de trabalhos em periódicos. Entretanto, em função da interdisciplinaridade do

assunto, outros trabalhos que enfatizam aspectos comunicacionais foram também publicados

em periódicos de outras áreas. De qualquer modo, como foi explicado no capítulo

metodológico da dissertação, utilizou-se o filtro da qualificação das revistas que publicaram

os artigos para fazer a seleção dos trabalhos – o microlevantamento – que recebem a análise

mais detida que será apresentada no próximo capítulo.
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6 EM BUSCA DAS MEDIAÇÕES: ANÁLISE QUALITATIVA DE ESTUDOS SOBRE

OS MS DE ESTUDANTES DO CHILE E DO BRASIL

Como já mencionado, o recorte e a interpretação do conteúdo de um grupo de artigos

se deu pela necessidade de explorar de maneira mais aprofundada a construção discursiva e

argumentativa dos estudos, em uma análise qualitativa do material.

O trabalho tem como premissa utilizar um olhar metodológico que privilegia a

percepção da complexidade e o desenvolvimento da articulação entre questões do campo dos

MS e da comunicação, como já se discutiu no capítulo do quadro teórico da dissertação.

Dessa forma, foram utilizadas as medições do 4° Mapa Metodológico de Jesús

Martín-Barbero para analisar os 23 artigos. Isto é, procurou-se vislumbrar como e em que

medida elas aparecem e servem para estruturar as discussões nos textos. Isso foi feito,

conforme exposto no capítulo metodológico, com a técnica da análise de conteúdo,

operacionalizada por um software. Os artigos selecionados, conforme os critérios expostos

também na parte metodológica, e que serão analisados neste capítulo estão listados nas

Tabelas 7 (artigos sobre o Brasil) e 8 (caso do Chile).

Duas opções importantes, em termos da exposição da análise, foram feitas: 1) a análise

dos artigos de cada um dos países será feita, inicialmente, em seções textuais próprias, sendo

feita, posteriormente, a discussão comparada e 2) mantivemos a exposição iniciada pelo caso

brasileiro e depois o do Chile. Isso se deu, pois permitiu, por vezes, debatermos o caso

brasileiro fazendo referência à situação chilena que será vista depois – como se sabe, os

estudantes locais se inspiraram em determinados aspectos de sua mobilização do outro país.

Vale reforçar um aspecto já informado no capítulo metodológico, sobre o trabalho com

as fontes: demos um código a cada texto – informado nas Tabelas 7 e 8 – e o utilizamos para

indicar a qual trabalho pertencem os trechos citados. Nesses, os fragmentos textuais em

negrito foram feitos pela autora da dissertação, durante a etapa de codificação textual, e foram

mantidos aqui, para ajudar a esclarecer aspectos da opção classificatória do fragmento, como

uma ocorrência de determinada mediação relativa ao trecho textual selecionado.
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Tabela 7
Artigos sobre as ocupações secundaristas brasileiras (2015 e 2016)

Código Ano Artigo Revista

1B 2017
Espaços virtuais moventes das escolas ocupadas de Porto
Alegre: O apoio mútuo como base da inteligência
coletiva.

ETD - EDUC. TEM.
DIGITAL

2B 2019
“De tanto poupar em educação ficaremos ricos em
ignorância”: contranarrativas juvenis no movimento de
ocupação de escolas no Rio Grande do Sul

Intexto

3B 2019
Corpos e Redes: imagens e cenas dissensuais nos
repertórios de ação do Movimento Secundarista

Revista FAMECOS

4B 2021
Lutas por representação nas ocupações das escolas de
São Paulo: embates em filmes documentários

Fronteiras - Estudos
Midiáticos

5B 2017
#OCUPAISERJ: estratégias comunicacionais do
movimento de ocupação do instituto superior de
educação do Rio de Janeiro

ETD - EDUC. TEM.
DIGITAL

6B 2017
Novos letramentos e ativismo: Aprendizagens formal e
informal nas ocupações de escolas em São Paulo.

Revista ALAIC

7B 2017 Escolas de luta: Cenas da política e educação
ETD - EDUC. TEM.
DIGITAL

8B 2017
“Ocupa 1º de maio”: Ciberdemocracia, cuidado de si e
sociabilidade na escola.

ETD - EDUC. TEM.
DIGITAL

9B 2018
Minas de luta na mídia: Enquadramentos e percepções
das ocupações escolares em São Paulo.

Brazilian Journalism
Research

10B 2017
As ocupações estudantis e a reinvenção do espaço
escolar facilitadas pelas tecnologias interativas

Arquivos Analíticos
de Pol. Educ.

11B 2017
Lute como uma menina: Questões de gênero nas
ocupações das escolas de São Paulo em 2016

Revista
Observatório

https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/31398
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/31398
http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/20944
http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/20944
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8647817
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8647817
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8647817
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Tabela 8
Artigos sobre os movimentos estudantis chileno (2006 e 2011)

Código Ano Artigo Revista

1C 2009
Medios de comunicación en Chile, movimientos
juveniles y políticas de la visibilidad

Comunicação Mídia
e Consumo

2C 2014
Representación visual de la movilización estudiantil en
Chile: las fotografías de las marchas como espacios de
narración, actuación e identificación política

Onomázein

3C 2019
Student Online Video Activism and the Education
Movement in Chile

Intern. Journal of
Communication

4C 2016
Las redes sociales y los nuevos movimientos
estudiantiles latinoamericanos. La “Primavera chilena”
y el “#YoSoy132”

IC – Revista
Científica de Info. y
Com.

5C 2019
Motives and social actor positioning: the representation
of the Chilean student movement in the national press

Communication &
Society

6C 2013
Framing y Políticas Educacionales: los medios como
actores políticos en educación

Est. sobre el
Mensaje Period.

7C 2013
Análisis crítico de la representación informativa de
Camila Vallejo y el Movimiento Estudiantil chileno
2011 en el diario Las Últimas Noticias

Est. sobre el
Mensaje Period.

8C 2015
La cobertura regional del movimiento estudiantil
chileno 2011: prensa impresa y prensa digital en La
Región de Los Ríos (Chile)

Est. sobre el
Mensaje Period.

9C 2015
La función política de la televisión e internet en
contextos de movilización social: el caso chileno

Chasqui

10C 2016
La representación visual del movimiento estudiantil
chileno en la prensa establecida y alternativa nacional:
Un análisis multimodal

Revista Austral de
Ciencias Sociales

11C 2016
Movimiento Estudiantil en Chile, aprendizaje situado y
activismo digital. compromiso, cambio social y usos
tecnológicos adolescentes

OBETS. Revista de
Ciencias Sociales

12C 2016
Representación online del movimiento estudiantil
chileno: Reapropiación de noticias en Facebook

Estudios filológicos
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6.1 Análise dos artigos relacionados ao movimento estudantil do Brasil

A fim de identificar quais conceitos são mais utilizados nos artigos, durante a leitura,

eles foram identificados nos textos e são mostrados na Tabela 9.

Tabela 9
Conceitos abordados nos artigos sobre o caso brasileiro

Código Conceitos

1B
Castells (2013) - Redes sociais
Lévy (2000) - Inteligência coletiva
Kropotkin (1842) - Apoio mútuo e coletividades

2B
Freire (1981) - Educação
Peruzzo (2000) - Educação Informal
Kaplún (2002) - Comunicação educativa

3B

Rancière (2000 e 2009) - Estética da política, método igualitário de análise da
produção enunciativa, material do sensível, Literarity
Day (2004) - Mais novos movimentos sociais
Foucault (2010); Butler (2011); Harvey  (2014); Castells (2013) - Movimentos de
insurgência

4B

Sousa Santos (2007) - Epistemicídio
Carneiro (2005) - Sujeitos cognoscentes
Sodré (2012) - Indigência cultural
Nichols ( 2016) - Elementos de documentário

5B

Castells (2010) - Redes sociais
Granovetter (1973) - Teoria da rede
Theocharis (2015) - Relação redes sociais e movimentos sociais
Ramírez (2016), Theocaris, (2015), Pinheiro & Castilhos (2016) - aprendizagens em
mobilizações

6B Scolari (2016) - Novos letramentos digitais
Jenkins (2016) - Política participativa

7B Rancière (2012) e César Migliorin (2008) - Encontros do sensível
Bey (2004) - Zona Autônoma Temporária

8B
Levy & Lemos (2010) - Ciberdemocraciano
Foucault (2010 e 2011) - Cuidado de si
Castells (1999) - Redes

9B Gradim (2017) - Framing

10B

Strogatz (2004) - Movimento de sincronização
Johnson (2003) - Emergência
Santos, Santos, Melca, Bortolon, & Rocha (2014) - Tecnologia interativa
Serres (2000) - Sociedade pedagógica
Deleuze (1992) - Sociedade de controle

11B
Nichols (2015) - Documentário
Scott (1995) - Gênero
Thompson (2011) - Meio de comunicação e interação social
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Em relação às mediações, para evidenciar as mais recorrentes, foi elaborada uma

quantificação de ocorrências registradas nos artigos e essa frequência foi transposta para

Figuras – no caso do Brasil, a Figura 13 –, favorecendo discussões do material empírico

bibliográfico. Por outro lado, o desenvolvimento da análise de conteúdo permitiu que

percebêssemos no corpus a emergência de submediações ou vertentes delas. Fizemos um

mapa analítico geral, que mostra como isso se deu no caso brasileiro (Figura 14) e, durante a

exposição de cada mediação, mostrados, quando existente, figura que indica vertentes

localizadas.

Figura 13
Frequência de mediações por artigo no caso brasileiro

A mediação narrativas teve maior destaque nos artigos. Seguido de redes,

tecnicidades e espacialidades. A segunda posição, também tem expressividade, sendo

cidadanias e tecnicidades as que aparecem como assuntos coadjuvantes mais comuns.

Posteriormente, identidades. As mediações redes e espacialidades ocupam a mesma posição

de frequência. Com este levantamento, é possível notar que todos os artigos abordam pelo

menos quatro mediações, apenas um artigo (8B) aborda as oito. Na sequência, será

desenvolvida as interpretações de cada mediação proposta por Jesús Martín-Barbero nos 11

estudos sobre o movimento brasileiro.
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Figura 14

Mapa analítico sobre as ocupações brasileiras

Os discursos sobre neoliberalismo foram encontrados com frequência nos estudos,

assume-se no mapa que ele é um um plano de fundo, pois essa relação influencia em todas as

mediações.

6.1.1 Narrativas

Na mediação narrativas foram identificadas três vertentes discursivas (Figura 14.1). A

primeira se relaciona à reflexões sobre o discurso da mídia hegemônica (narrativa

hegemônica), a segunda sobre filmes e produções audiovisuais independentes (narrativa

crítica), mas feita por profissionais da área, e a terceira – bastante expressiva – às produções

criadas pelos próprios estudantes (contranarrativas).
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Figura 14.1
Vertentes da mediação narrativas nos artigos sobre o Brasil

A primeira ocorrência destacada se relaciona com as contranarrativas

(2B)

É a partir dessa conjuntura crítica que os estudantes optaram por criar sua própria
comunicação, apropriando-se dos dispositivos midiáticos e tecnológicos, principalmente das
redes sociais, e construindo sua autorrepresentação. Tais espaços são apontados como
alternativas à versão da mídia hegemônica, embora estudantes e professores concordem
sobre seu alcance limitado, bem como sobre a existência das lógicas de interesses
comerciais também nesse âmbito da internet. Logo, se os secundaristas são representados
como sujeitos de necessidade na mídia hegemônica (MATA, 2006), nas suas
contranarrativas, nas redes e nas escolas, por outro lado, eles delinearam uma
autorrepresentação predominante como sujeitos de demanda e de decisão, enfatizando
a importância e o papel da juventude como sujeitos e atores sociais (TOURAINE, 1997)
que desejam participar da luta por uma educação pública de qualidade. Além dos
tensionamentos com a mídia, destaca-se, nas contranarrativas analisadas, significações em
torno da educação pública, configuradas por um posicionamento propositivo em relação à
escola, ao sistema de ensino, aos professores, e por um posicionamento crítico quando
fazem referência ao Estado. Por um lado, os/as estudantes questionam e colocam em
evidência a precarização da educação básica e pública; por outro, seja nas entrevistas ou nas
postagens das redes online, denotam a sua consciência sobre a importância da educação no
desenvolvimento humano, social e econômico. Importante salientar a recorrência da
autorrepresentação do secundarista como sujeito também responsável pela educação, que
deseja contribuir com a construção da escola, como fica explícito na Figura 2.

A utilização das mídias digitais como instrumento autorrepresentativo ilumina a

questão, mencionada por Gerbaudo (2021), quanto ao fato de que a representação nos meios

de comunicação digitais tem um teor tático e outro de construção da identidade coletiva, que

se relaciona com as subjetividades e sentimentos. Postar e compartilhar as narrativas de um

movimento social não auxilia somente na disseminação da mensagem, mas no sentimento de

pertencimento e apoio ao movimento.

A autorrepresentação remete à elaboração e perpetuação de uma história que parte de

quem a viveu, e constrói, ao mesmo tempo, uma frente contrária à mídia hegemônica.

Nesta ocorrência é identificada a tensão entre a narrativa hegemônica e a crítica.
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(3B)

É importante ressaltar que, na primeira quinzena de outubro de 2015, os estudantes
secundaristas foram às ruas praticamente todos os dias para protestar contra o processo de
reorganização escolar. As imagens produzidas nesse período – uma vasta quantidade de
imagens – tiveram muita repercussão nas redes sociais digitais, por meio do
compartilhamento nas páginas do próprio movimento. No entanto, os veículos de
comunicação tradicionais, como Folha de S. Paulo e O governo do Estado de São Paulo
anunciam a reorganização escolar no dia 23 de setembro de 2015; logo, os estudantes
começam a se mobilizar pelas redes sociais, mas o primeiro protesto nas ruas só acontece no
início de outubro. Estado de S. Paulo, pertencentes a grandes conglomerados de mídia,
deram pouca cobertura ao levante. Outros veículos, com menos tradição no Brasil, como o
El País Brasil, deram um pouco mais de abertura ao movimento, trazendo coberturas mais
abrangentes e aprofundadas sobre os protestos. Já os Jornalistas Livres, veículo de
comunicação alternativo e fortemente vinculado a questões sociais, cobriu o movimento dos
secundaristas praticamente em tempo real.

Neste trecho são identificados os discursos sobre a mídia hegemônica, exemplificados

na Folha de S.Paulo. É uma narrativa sobre a mídia, ainda construída por jornalistas, ou seja,

profissionais da área da comunicação, mas que repensam as fontes e os discursos sobre o

movimento social, chamada aqui de narrativa crítica. Dessa maneira, é possível intuir que a

narrativa hegemônica acaba, muitas vezes, sendo uma força contrária ao movimento,

enquanto a narrativa crítica tende a ser, nesse caso, uma aliada. A narrativa

contra-hegemônica, por sua vez, construída pela própria militância, luta para ampliar a rede

apoiadora, mas por vezes não tem expressivo alcance.

O fato inegável é que a construção destas narrativas pelos estudantes, tem forte teor

formativo. Isso se dá pois nessa experienciação há um aprendizado das ferramentas técnicas

para a autorrepresentação – gravação de vídeo, fotografia, edição, elaboração de textos – e o

aprendizado do entendimento como cidadão ativo e produtor das mensagens comunicativas no

universo digital.

6.1.2 Redes

Retomando o entendimento de redes, já qualificado no quadro teórico, nesta mediação

foram identificadas duas vertentes de discursos, os relatos sobre as redes humanitárias criadas

pelo movimento (redes sociais analógicas) e os discursos que tratam das redes sociais digitais,

predominantemente o Facebook no caso das ocupações brasileiras (Figura 14.2).

Retoma-se aqui que a qualificação analógica ou digital é secundária, e por vezes se

retroalimenta, mas o foco é na relação rede-social.
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Figura 14.2
Vertentes da mediação redes nos artigos sobre o Brasil

Na ocorrência a seguir é possível compreender a diferença entre as redes sociais

digitais e analógicas.

(2B)

Esse cenário nos leva a compreender a mobilização estudantil enquanto um movimento
social em rede. Castells (2013) entende esse como um movimento conectado em redes de
múltiplas formas, marcado por processos horizontais de comunicação. Sua origem está
associada às centelhas de indignação com problemáticas sociais e coletivas. Em geral, essa
ação é iniciada na internet, mas acaba tornando-se um movimento ao ocupar o espaço
urbano. Por isso, constitui-se também como uma mobilização viral, ao mesmo tempo local
e global, além de ter um caráter significativamente político.

O conceito de movimento em rede expresso na citação trata deste emaranhado “como

processos horizontais”, no entanto isso é questionável, pois o espaço digital não é neutro: ele

reflete o funcionamento da sociedade. É perigoso pressupor tal horizontalidade, pois

assume-se que todos os sujeitos envolvidos nessa rede têm o mesmo peso discursivo.

Portanto, essa afirmação tende a ser o que chamamos de tecno-otimista, ao se tratar da rede.

Nos trechos abaixo há uma citação que fala das redes analógicas:

(7B)

Desvinculados de partidos políticos, sindicatos ou mesmo de associações estudantis
historicamente constituídas, como a UNE, as “escolas de/em luta” ganharam a adesão e
apoio dos pais, de uma grande maioria de professores e diretores, assim como de várias
camadas da sociedade civil.

(10B)

O conceito de sincronização remete-se aos fenômenos onde há interação entre dois ou mais
sistemas, neste caso, a colaboração entre os estudantes em seus colégios, a ponto de
surgir uma ordem coletiva, um “andar juntos”, no qual a sincronia é percebida não pela
análise de casos isolados, mas pelo conjunto das ações promovidas pelos participantes.

No caso das redes de estudantes, o sentimento de coletividade em prol de uma causa

também será analisado na mediação de identidades, pois essa rede coletiva gera um

sentimento de pertencimento, e fomenta a identidade coletiva. No entanto, a maior parte das

ocorrências sobre a mediação das redes se relaciona com as redes sociais digitais, e traz à tona

a discussão sobre a utilização, principalmente, do Facebook, pelos estudantes do movimento.

Segue a ocorrência abaixo para exemplificar:
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(2B)

Entre as redes sociais mais usadas no contexto da ocupação estão o Instagram, o Snapchat,
o WhatsApp e, principalmente, as páginas no Facebook. Esses espaços são usados para
comunicação interna e externa, no sentido de divulgar notas de esclarecimento, publicar a
cobertura das atividades que estavam sendo realizadas ‒ tais como oficinas e eventos
(cobertura muitas vezes “ao vivo”) ‒, divulgar pedido de doações, além de constituírem um
canal de diálogo com a comunidade por meio das ferramentas de troca de mensagens
(inbox).

Portanto, nesses estudos sobre o movimento social brasileiro estudado, o Facebook é a

rede social digital que mais se destaca. E isso se dá, pois sempre há uma rede social digital da

moda. Então, como há uma fluidez de destaque dessas plataformas, a depender do tempo, isso

pode modificar, ou seja, o movimento se apropriar de outro ambiente digital. A plataforma é

fluída, tivemos o Orkut, depois o Facebook, agora a ascensão do TikTok; ela arrasta multidões

e depois perde a força, é substituída por uma nova. Mas a rede não, ela sempre acontece, de

maneira on-line ou off-line.

6.1.3 Tecnicidades

A mediação tecnicidades tem relação com a transformação sensorial do mundo pela

técnica, mas muitas vezes encontra-se um visão simplista, que foca na ferramenta. Abaixo

destaca-se um trecho que faz essa observação, da construção da visão maniqueísta que existe:

(8B)

Se tomarmos a ótica foucaultiana para pensar a produção de sujeitos na relação com
aparatos virtuais, nos aproximamos de outros estudos (COSTA, 2005; MOTA, 2012;
RALEIRAS, 2009) que provocam um deslocamento na visão maniqueísta sobre o
espaço virtual (aspectos positivos e negativos, ou ainda em pólos de efeitos bons vs.
ruins das redes sociais) e passamos a compreender a história das práticas virtuais
como Foucault (2002) toma a história do sujeito: a partir de suas próprias
contradições um campo de tensão e luta. Pensar dessa forma significa analisar o uso dos
espaços virtuais enquanto campos político-estratégicos que indicam como transformações
do discurso dizem de um conjunto complexo da produção de subjetividades: a coexistência
dos sujeitos e suas relações com as coisas. O espaço virtual, assim possibilita pensar a
narrativa das juventudes enquanto experiência limite de uma ontologia histórica sobre
nós mesmos.

Ainda no sentido de simplificar esse processo complexo, abaixo foram destacados dois

trechos com teor tecno-otimista:

(8B)

A atual computação social, também conhecida como Web 2.0, possibilita a construção de
espaços inclusivos, transparentes e cosmopolitas, não garantidos a priori, mas com fortes
potenciais para agenciar lutas, desejos e ações. … Assim, a computação social aumenta “as
possibilidades da inteligência coletiva e, por sua vez, a voz do povo” e a ideia de
democracia passa a ser entendida como ciberdemocracia “um tipo de aprofundamento e de
generalização das abordagens de uma livre diversidade em espaços abertos da
comunicação e de cooperação” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 14 e 54).
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(5B)

Theocharis et al (2015) afirmam que a internet modificou a tradicional forma de se
mobilizar, o que significa dizer que por meio das tecnologias digitais não há a
necessidade da presença, os custos são baixos ou inexistentes e novas mídias podem
agregar ainda mais valor ao ativismo, como a assinatura de petição e a redação colaborativa
de textos ou cartas, por exemplo. A participação é potencializada através das redes sociais,
acelerando o acesso e adesão.

Os discursos acima possuem o que Treré (2019) chamou de determinismo tecnológico,

ou seja, uma visão extremamente positiva, neste caso, sobre a técnica. É possível ter esse

entendimento, pois no trecho do texto 8B a web é qualificada como “inclusiva, transparente e

cosmopolita”. Ou seja, há uma definição que exclui a investigação sobre as relações

mercadológicas que existem na web, bem como assume que esses espaços são naturalmente

dialógicos.

No segundo trecho, a afirmação de que as redes substituem as ruas também remete ao

essencialismo das mídias sociais. Segundo Gerbaudo (2021), a relação entre redes e ruas

implica retroalimentação, e a digitalidade não exclui a presencialidade, muito pelo contrário,

estimula o acontecimento analógico.

Portanto, é necessário trazer outras referências, como o destaque abaixo, que utiliza as

reflexões sobre a educomunicação para discutir as tecnicidades. Compreendendo esse

conceito de maneira mais ampla, refletindo sobre o ecossistema comunicativo que produz

uma vivência cidadã e tem uma reverberação educacional no campo da comunicação.

(2B)

Outra perspectiva é compreender tais processos comunicativos e participativos a partir do
prisma da educomunicação. Partindo de uma concepção de educação voltada ao
desenvolvimento da cidadania e da emancipação dos sujeitos, tal como defendia Freire
(1981), Peruzzo (2000) destaca que as pessoas inseridas em práxis sociais cotidianas
envolvem-se num processo de educação informal, o qual está associado às formas de
comunicação criadas nessas conjunturas de luta popular, calcadas em um processo
horizontal de interlocução ‒ do qual o cidadão/a cidadã se tornam protagonistas.

Essas reflexões sobre tecnodeterminismos é um exemplo positivo de como tratar das

tecnicidades de maneira reflexiva, no entanto não se assume aqui um novo eixo no mapa,

apenas o mesmo eixo com apontamentos críticos.

6.1.4 Temporalidades

Em relação às temporalidades retoma-se, sucintamente, a definição assumida no

trabalho, em que a temporalidade refere-se a uma maneira de vivenciar o tempo, ou seja, é

uma construção social. Encontram-se diversas ocorrências textuais nos textos analisados com

a palavra tempo real, para demonstrar que a velocidade do universo digital é tão rápida, que a
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informação é repassada instantaneamente, mesmo que o espaço não seja o mesmo. Portanto,

mesmo que haja distância espacial, não há uma distância temporal, como acontecia na

comunicação analógica. O excerto abaixo exprime essa dimensão:

(1B)

Qualquer palavra ou imagem é capaz de se engendrar em uma rede discursiva que
ultrapassa as supostas intenções daquele que as veicula, adquirindo contornos políticos
aguçados, capazes de mobilizar, ao mesmo tempo (e em tempo real) diferentes sujeitos e
coletividades.

Outra questão diz respeito à perpetuação da narrativa no espaço, e como os

acontecimentos, agora, perpetuam-se no tempo, deixando pegadas digitais dificilmente

esquecidas. Isso significa, também, que as histórias contadas no ambiente digital estarão

sempre nesse espaço, pois assumem uma dimensionalidade pública, que reverbera no tempo.

É por este motivo, por exemplo, que facilmente encontramos as fotos sobre as manifestações

chilenas e brasileiras, para utilizar nesta pesquisa, apesar do distanciamento temporal dos

acontecimentos. Por isso, há uma mudança estrutural em relação à percepção social do tempo,

transformando um acontecimento em um capítulo histórico facilmente revisitado.

(1B)
A produção e articulação da narratividade das juventudes através da escrita de si nas redes
sociais surgem, desta forma, fixando o tempo. Assim, a narrativa – as inquietações,
segredos, interesses, medos, prazeres – tornam-se história.

Portanto a discussão sobre temporalidades ilumina dois eixos, o encurtamento do

espaço-tempo e a perpetuação de acontecimentos ao longo do tempo (Figura 14.3).

Figura 14.3
Vertentes da mediação temporalidades nos artigos sobre o Brasil

6.1.5 Cidadanias

A mediação das cidadanias tem grande relevo nos movimentos estudados. Segundo

Bonin e Morigi (2019), os novos movimentos sociais buscam pressionar as estruturas

neoliberais para expandir os direitos a toda a população. Foram identificadas duas
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ramificações, os discursos sobre cidadania que dizem respeito à ação política, e o de

construção, que abrange os aprendizados proporcionados por essa experiência.

Assim, duas tendências discursivas são percebidas. A primeira se relaciona com a ação

cidadã, ou seja, como o movimento questiona as estruturas de poder vigentes. No seguinte

trecho, é possível exemplificar tal reivindicação.

(5B)
O Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes, representado no movimento Ocupa
Mendes, reivindicava melhorias na estrutura da escola, apoio à greve dos professores e
repúdio aos cortes de verba para a educação.

No trecho anterior, a ocupação estudada reivindicava pautas específicas, sobre a

estrutura física, para melhorar a qualidade educacional. E a segunda, a construção da

cidadania, ou seja, como a partir deste exercício cidadão, os ativistas vão adquirindo uma

identidade política e criando conhecimentos. Nesse trecho, é possível identificar tal tendência:

(8B)

As principais características do movimento estudantil são: a transitoriedade, aqueles/as que
compõem o movimento dedicam parte do seu tempo a essa luta e tem prazo determinado a
sua militância, têm uma multiplicidade de identidades (gênero, raça/etnia, sexualidade,
classe social, geracional) e o “estar estudante” não é perpétuo; a juventude; e a educação.
Apesar destas características não devemos pensá-lo somente como uma “etapa”, pois em
muitos casos, o movimento estudantil é a primeira atuação na militância política, não
significando imaturidade ou insignificância desta militância, e sim, a valorização do papel
potencialmente contestador da juventude.

Os movimentos de estudantes são, muitas vezes, a primeira experiência militante do

indivíduo, mas podem proporcionar uma experiência de letramento ativista, ou seja, há

aspectos dessa vivência que proporcionam aprendizagens de cunho político, democrático e de

participação social. E isso influi, inclusive, na trajetória de vida das participantes, a exemplo

do caso já mencionado de Gabriel Boric, atual presidente do Chile que teve vivência no

movimento estudantil chileno.

A construção e ação se relacionam e se retroalimentam, pois ao mesmo tempo em que

os estudantes praticavam ações políticas, estavam aprendendo com a ação. Mas ainda sim, é

possível observar essas duas linhas (Figura 14.4):

(5B)

Ramírez (2016), Theocaris et al (2015), Pinheiro e Castilhos (2016) sinalizam para a
aprendizagem conquistada nessas mobilizações por meio da liderança descentralizada.
No entanto, quando a prática democrática é um fenômeno pouco familiar, pode haver
estranhamento, como podemos conferir no relato desta aluna do ensino médio: “O maior
desafio foi não conviver com uma hierarquia, não existia um comandante, e ter ordem num
sistema deste, apenas com adolescentes … foi complicado, mas não impossível.” (Aluna 1).

Figura 14.4
Vertentes da mediação cidadanias nos artigos sobre o Brasil
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6.1.6 Identidades

A mediação identidades, como definida, se relaciona com o pertencimento afetivo a

um grupo. Dessa forma, foram encontrados dois eixos, o primeiro associado à identidade

coletiva, que, segundo Johnston (2014), é construída pelo movimento. Ela tem relação com a

identidade individual e, somadas, geram um sentimento de pertencimento. Como explorado

por Gerbaudo (2021), a construção de mensagens nas redes sociais, para além da

performatividade, potencializam o sentimento de identificação do grupo.

(6B)
Importante também quanto à identidade é o fato de que a produção da mídia pelos
estudantes permitiu que muitos deles fossem socializados como ativistas, aprendendo a agir
como militantes engajados numa causa com a qual tinham forte proximidade.

A segunda vertente da questão das identidades, é o que chamamos de pautas

identitárias, ou seja, as questões de gênero, sexualidades, raça, classe, que emergiram da

experiência. Essa relação é dialética, de cunho individual e coletivo.

(8B)

A proposição de atividades, a participação e organização das tarefas e dos protestos
permitiram a experienciação da liberdade de se expressar e de agenciamento, possibilitando
a desconstrução dos discursos homofóbicos, racistas e sexistas. Durante os debates foi
discutida a importância das temáticas sobre gênero e sexualidade serem tratadas na escola
devido a situações de preconceito que estudantes ainda sofrem por parte de colegas e
professor@s.

No entanto, essas discussões, tiveram como foco a questão do protagonismo feminino,

ou da inversão dos papéis de gênero preestabelecidos socialmente. Mas como apontado por

Sposito et al. (2020) há de fato uma “dívida pendente” em relação ao olhar interseccional nos

estudos sobre relações de gênero, pois dentro da amostra estudada essa relação está voltada a

somente a um aspecto.

Um exemplo, no trecho a seguir, está relacionado ao protagonismo feminino na

cobertura jornalística do movimento:
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(9B)

Em relação ao protagonismo feminino no movimento, notamos que foi percebido em
diversos âmbitos: pela imprensa ao cobrir o movimento; em documentário realizado sobre
o assunto; em análises sobre o caso (Campos, Medeiros & Ribeiro, 2016); e nos
depoimentos das próprias participantes consultadas no âmbito dessa pesquisa.

Portanto, as ramificações, partindo do eixo identidades, apontam-se duas ramificações,

indicadas na Figura 14.5.

Figura 14.5
Vertentes da mediação identidades nos artigos sobre o Brasil

6.1.7 Sensorialidades

A mediação sensorialidades se relaciona com a mudança do sensorium humano, ou

seja, a maneira como o ser humano significa o mundo. A ocorrência a seguir mostra a

discussão sobre a modificação perceptiva ocasionada pela digitalidade.

(8B)

Neste contexto, as juventudes estão passando por esta “mutação perceptiva”, transitando
entre a “percepção tradicional” (estática, linear) e a “colagem de fragmentos”
(interconexão de textos audiovisuais e uma extensão real-virtual, do alcance do clique ao
mundo). As mudanças comportamentais e comunicacionais permeiam nosso cotidiano de
maneira quase irreversível.

Essa percepção do mundo possui uma dimensão biológica e sociocultural, como acima

mencionado, uma percepção que vai de uma linearidade para uma colagem de fragmentos.

Por meio dos sentidos biológicos – visão, audição, tato – há uma mudança de como o mundo

é compreendido.

Essa modificação de percepção interfere também na atuação política dos estudantes:

(2B)
Nesse sentido, segundo Peruzzo (2000), os sujeitos tendem a agregar elementos a sua
cultura e alterar seu modo de ver o mundo, de posicionar-se e intervir crítica e
politicamente.
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Essa mudança sensorial, pode ser ocasionada tanto pela experiência digital, quanto

pela vivência do movimento. Com ele foi possível vivenciar o espaço comum, a comunidade,

o espaço partilhado, forças contrárias à identidade liberal disseminada.

(4B)

A utopia do ensino, engendrada por essa comunhão, foi impulsionada pelo desbravamento
territorial; e revolução dos corpos e dos afetos também abalou as estruturas das grades.(...).
E foi através dessas trocas e fruições que a escola pôde ser redescoberta pelos
adolescentes como um espaço comum.

Com essas reflexões foi possível identificar duas vertentes em relação às

sensorialidades (Figura 14.6), uma que diz respeito ao sentimento de comunidade, ocasionado

pela vivência do movimento social, e outra em relação à percepção do mundo, pela

digitalidade, que elencam uma diversidade de mudanças perceptivas.

Figura 14.6
Vertentes da mediação sensorialidades nos artigos sobre o Brasil

6.1.8 Espacialidades

A mediação espacialidades está totalmente atrelada à tática do movimento, o próprio

nome ocupações remete à apropriação do espaço público e à tentativa de modificação dele.

Como discutido em Lopes (2018), identificou-se o trecho que exemplifica o eixo espaço

habitado, o lugar do pertencimento.

(3B)

São essas características das insurgências – os corpos tomando o espaço das ruas e
explorando-o de modo diferente daquele previsto institucionalmente como forma de tática
política – que esse artigo pretende analisar, tomando como objeto específico o movimento
dos secundaristas na cidade de São Paulo, que ocorreu em 2015 após o governo do estado
anunciar uma reorganização escolar, que resultaria em mudanças drásticas para os
estudantes a partir de 2016.

É interessante notar, que apesar de ser o lugar do pertencimento, não é o lugar

preestabelecido, e essa ocupação questiona tal oferta. Não é uma ocupação tortuosa e violenta,

mas uma reconfiguração de atores no ambiente, os corpos dos estudante tomam outra postura

nesse espaço, que frequentam por grande parte de suas vidas. Ao invés de uma passividade,
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há uma estratégia ativa, é uma reapropriação performativa de determinado corpo naquele

espaço.

(7B)

As ocupações apresentam como estratégia uma espécie de engajamento pacífico, mas que
não ocupa o espaço de maneira passiva (no sentido de apenas defender um território pela
simples presença inerte dos corpos). Sua ação é localmente transformadora – preservando,
cuidando, se incorporando e transformando os tempos e espaços do território da escola. Se
na atividade escolar cotidiana os lugares atribuídos aos alunos, como também aos demais
profissionais, é estabelecido em função da atividade que desempenham, estamos aqui no
cerne das discussões travadas em torno da compreensão da dimensão estética na política.

Portanto, a partir da análise foram identificados dois eixos, o de espaço habitado, que

refere-se à ocupação, e o espaço atribuído, ou seja, o lugar preestabelecido (Figura 14.7).

Dessa forma, os estudantes transformam esse espaço atribuído, em habitado.

Figura 14.7
Vertentes da mediação espacialidades nos artigos sobre o Brasil

A seguir, é feita a análise das mediações no caso do Chile, seguindo a mesma

estratégia expositiva e metodológica dos artigos sobre o Brasil.

6.2 Análise dos artigos relacionados ao movimento estudantil do Chile

Em relação ao Chile, segue a Tabela 10 que aponta os conceitos estudados:
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Tabela 10
Conceitos abordados nos artigos sobre o caso chileno

Código Autores e Conceitos

1C Rodríguez (2003) - Formas de relação
Gramsci  (2004) - Hegemonia

2C
Jenkins (2008); Costanza-Chock (2013) - Narração transmedia
Lemke (2009) - Transcontextualização
White (1988) - Historiofotia

3C

Tascón & Quintana (2012); De Ugarte, (2006) - Ciberativismo
Mateos & Rajas (2014); Askanius (2013); Doerr, Mattoni & Teune (2013); Maple (2014);
Harding (1997) - Videoativismo
Galán (2012) - Videoativismo na América Latina
Bar, Pisani, & Weber (2007); Camacho (2000); Martín-Barbero (2010) - Apropriação social
das tecnologias

4C

DeGroot (1998) - Legado dos Movimentos Sociais
Barassi & Treré (2012); Breuer (2012); Gerbaudo (2012); Hussain & Howard (2013); Mattoni
(2013); McCurdy (2011); Treré (2012) - Internet e Movimento sociais
Welp (2015) - Tipo de relação com Movimento Social
Mateos & Rajas (2014); Mateos & Gaona (2015) - Videoativismo
Tilly & Wood (2009) - Caracterização dos Movimentos sociais

5C

Weber (1947); Burke (1935, 1969); Van Leeuwen (2000, 2008) - Motivações
Harré (2010); Harré & Slocum (2003) - Teoria de posicionamento
Austin (2011); Thomas (1995); Searle (1969) - Linguagem para comunicar e realizar ações
(Teoria de Austin)
Searle  (1969) - Taxonomia de atos ilocucionários

6C Weaver (2007) - Framing

7C
Varela (2005) - Círculo creativo” ou “virtuoso”
Berger & Luck mann (2011) - Construção da realidade
Kapuściński (2003) - Aldeia global

8C Giddens (2002) - Movimentos sociais
Neveu (2000) - Novos Movimentos Sociais

9C Charaudeau (2005) - Discurso circulante
Silva (2013) - Redes e movimentos sociais

10C
Kress & van Leeuwen (2006) - Análise crítica do discurso
Van Leeuwen (2008) - Atores sociais
Baker (2006); Baker et al. (2011) - Análise de discurso

11C Mattoni (2013) - Repertórios comunicativos
Pardo (2009) - Mediação e Meta Representação

12C
Lave & Wenger (1991) - Aprendizagem
Askanius (2013); Mateos & Rajas (2014) - Videoativismo
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A partir dessa desconstrução do mapa metodológico, junto à reflexões sobre as

ocorrências (Figura 15), foram identificados eixos de extensão das mediações (Figura 16),

apresentadas em sua totalidade.

Figura 15
Frequência de mediações por artigo no caso chileno

Em relação ao gráfico do Chile, narrativas também tem maior destaque, seguido de

redes e tecnicidades. Temporalidades e espacialidades têm pouca frequência. Em dois artigos

foram encontrados trechos relativos a todas as mediações (2C e 8C). Diferentemente do

gráfico sobre o Brasil, há um artigo que só possui duas mediações (6C).
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Figura 16
Mapa analítico sobre o movimento chileno

6.2.1 Narrativas

Em relação à mediação das narrativas encontradas nos estudos sobre o Chile, notou-se

que o foco dos artigos geralmente é no discurso midiático, uma vez que o movimento ocorreu

em 2006 e 2011. Nesse momento, as redes sociais estavam em processo de ascensão, o que

explica esse foco na narrativa dos meios de comunicação tradicionais, em detrimento da

narrativa que permeia a internet e das redes sociais digitais – como acontece com mais

frequência nos estudos sobre o movimento brasileiro. Dessa maneira, é possível compreender

como a questão temporal e a já mencionada moda da influência das redes social nos estudos

sobre as narrativas influem nas investigações.

No entanto, foram identificados discursos com as três ramificações já descobertas no

caso brasileiro, reforçando seu significado. Entretanto, algumas discussões serão ampliadas

aqui.

Portanto, resume-se que as contranarrativas são aqueles discursos produzidos pelos

próprios ativistas; a narrativa crítica diz respeito às mensagens construídas por veículos de

comunicação que possuem um teor crítico; e a narrativa hegemônica é aquela que circula nos

meios de comunicação de massa.
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Foram destacados trechos sobre como os(a) autores(a) definem o conceito de

narrativas:

(2C)

As narrativas, portanto, são instrumentos especialmente indicados para a negociação social
(Bruner, 2009) e a construção da consciência histórica (Achugar, 2011), pois permitem que
seus atores se posicionem em um marco espaço-temporal para definir sua identidade como
membros de um grupo. Isso significa que a narração identifica os sujeitos em uma esfera
eminentemente prática: a do relato de suas ações (Ricoeur, 1982)25.

(2C)

De acordo com o que afirmou Bruner, a forma típica de enquadrar a experiência é a
modalidade narrativa: “o que não se estrutura narrativamente se perde na memória. O
enquadramento prolonga a experiência na memória, onde (…) é sistematicamente alterado
para se adequar às nossas representações canônicas do mundo social” (2009: 72)26.

A construção dessas narrativas auxiliam a perpetuação histórica do movimento sob

outros pontos de vista, e esse tipo de registro possibilita, inclusive, pesquisas posteriores,

como as vistas nesta pesquisa.

(2C)

Quando os jovens se engajam como contadores de histórias testemunhando, fazendo um
registro visual de suas próprias experiências de protesto, tal ampliação icônica “consiste na
ampliação da legibilidade histórica” (Ricoeur, 2004: 154). Nesse sentido, as imagens não
apenas contam a história, elas mesmas são história (Burke, 2005) e, portanto, merecem
atenção analítica especial27.

Há reflexões sobre pontos mais aprofundados do discurso dos jovens, como o trecho a

seguir, que se enquadra na contranarrativa.

(1C)

É por isso que, em primeiro lugar, é necessário determinar o lugar simbólico que a
comunicação juvenil pretende construir, como primeira pista para abordar uma
caracterização mais refinada. Ao dizer “lugar simbólico”, apontamos a necessidade de
explicitar o local ou áreas de referência da comunicação; muitos dos temas juvenis
referem-se exclusivamente. Pela mesma razão, são muito poucos os convocados para a
“conversa social juvenil”; os membros da organização e seu círculo mais próximo, “outros
atores” não aparecem em seus projetos e em seus produtos, e quando surge a figura do

27 No original: “Cuando los jóvenes se implican como narradores de la historia que testifican, haciendo un
registro visual de sus propias experiencias de protesta, dicha ampliación icónica ‘consiste en la ampliación de la
legibilidad histórica’ (Ricoeur, 2004: 154). En este sentido, las imágenes no sólo cuentan la historia, ellas
mismas son historia (Burke, 2005), y merecen por ello especial atención analítica”.

26 No original: “En concordancia con lo planteado por Bruner, la manera típica de enmarcar la experiencia es la
modalidad narrativa: ‘lo que no se estructura de forma narrativa se pierde en la memoria. La elaboración de
marcos prolonga la experiencia en la memoria, donde (...) se ve alterada de forma sistemática para adaptarse a
nuestras representaciones canónicas del mundo social’ (2009: 72)”.

25 No original: “Las narraciones, por consiguiente, son instrumentos especialmente indicados para la negociación
social (Bruner, 2009) y la construcción de conciencia histórica (Achugar, 2011), pues permiten a sus actores
posicionarse en un marco espaciotemporal para definir su identidad como miembros de un grupo. Ello quiere
decir que la narración identifica a los sujetos en un ámbito eminentemente práctico: el del relato de sus actos
(Ricoeur, 1982)”.
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outro (adulto, institucional), com quem é preciso se relacionar, ela apenas emerge de forma
estereotipada28.

No fragmento seguinte é possível compreender como a mídia hegemônica tende a

deslegitimar o movimento social. Em contrapartida, como a mídia contra-hegemônica auxilia

os movimentos. Dessa forma, há uma tensão entre a narrativa hegemônica e a narrativa

crítica.

(5C)

A relação dos movimentos sociais com a mídia, seja digital ou impressa, sempre foi
complicada. Até o início dos anos 2000 – e apesar de sua criminalização geral – os
movimentos sociais dependiam fortemente da grande mídia para divulgar suas causas
(Kennis, 2016; Seguin, 2016; Cohen, 2011; McLeod, 2007). Embora essa dependência
tenha mudado graças à Internet e a várias plataformas de mídia social, a grande mídia
ainda desempenha um papel importante na forma como as pessoas conhecem os
movimentos sociais, suas causas, suas ações de protesto e seus motivos. A mídia
alternativa (ou radical), por outro lado, tornou-se um refúgio para os movimentos
sociais. Estudos confirmam que comunidades marginalizadas e ativistas sociais empregam
meios alternativos de comunicação (por exemplo, blogs, plataformas sociais, rádios
comunitárias) para resistir e desafiar a criminalização e a deslegitimação da mídia
convencional (Harlow & Harp, 2013). Mais importante, a mídia alternativa teve efeitos
positivos na forma como o público pensa sobre esses movimentos sociais. Sobre isso,
Harlow e Johnson argumentam que a mídia alternativa oferece uma “abordagem
participativa e interativa para a cobertura de notícias que pode gerar maior
credibilidade entre os leitores” (2011, p. 1370). Portanto, as mídias alternativas evoluíram
para se tornarem locais de resistência às lutas ideológicas (Gumucio-Dagron, 2012; Sierra
Caballero & Gravante, 2016)29.

Há também o discurso sobre a narrativa do movimento social chileno virtual e não

virtual e indicando como essa estratégia interfere na identidade do grupo. No entanto, a

virtualidade está no modo de circulação da mensagem, e não na construção da mesma, dessa

29 The relationship between social movements and the media, either digital or in print, has always been
complicated. Until the early 2000s – and despite their overall criminalization – social movements strongly
depended on mainstream media to make their causes known (Kennis, 2016; Seguin, 2016; Cohen, 2011;
McLeod, 2007). While this dependency has changed thanks to the Internet and various social media platforms,
mainstream media still play an important role in how people know about social movements, their causes, their
protest actions, and their motives. Alternative (or radical) media, on the other hand, have become a haven to
social movements. Studies confirm that marginalized communities and social activists employ alternative means
of communication (e.g. blogs, social platforms, communal radios) to resist and challenge the criminalization and
delegitimation of mainstream media (Harlow & Harp, 2013). More importantly, alternative media have had
positive effects in how audiences think of these social movements. On this, Harlow and Johnson argue that
alternative media offer a “participatory, interactive approach to news coverage that could prompt greater
credibility among readers” (2011, p. 1370). Therefore, alternative media have evolved to become sites of
resistance to ideological struggles (Gumucio-Dagron, 2012; Sierra Caballero & Gravante, 2016)”.

28 No original: “Es por ello que, en primer lugar, es necesario determinar el lugar simbólico que la comunicación
juvenil aspira a construir, como una primera pista para aproximarnos a una caracterización más afinada. Al decir
‘lugar simbólico’, señalamos la necesidad de explicitar el lugar o los ámbitos de referencia de la comunicación;
muchos de los tópicos juveniles remiten exclusivamente. Por lo mismo, los convocados a la ‘conversación social
juvenil’ son muy pocos; los integrantes de la organización y su círculo más cercano, no aparecen ‘otros actores’
en sus diseños y en sus productos, y cuando emerge la figura del otro (adulto, institucional), con el cual hay que
relacionarse, sólo surge en forma estereotipada”.
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forma, não se elabora uma ramificação da mediação, mas destaca-se o trecho para

conhecimento e reflexão:

(2C)

Nesse sentido, o movimento estudantil chileno faz uso estratégico da comunicação off-line
e on-line para se apresentar como sujeitos políticos e históricos por direito próprio. Eles
dão um caráter memorável ao seu protesto e, a partir de seus registros visuais e
audiovisuais, propõem narrativas com as quais modelam suas identidades de grupo e suas
memórias intrageracionais (Cárdenas, no prelo)30.

E por fim, é destacado no trecho abaixo a não neutralidade discursiva:

(9C)

A informação que circula, sendo um produto construído por jornalistas e divulgada por
meio de um dispositivo específico, não pode ser um produto neutro. É também um artefato
cultural, uma série de mensagens socialmente fabricadas que veiculam boa parte das ideias
dominantes de nossa sociedade, fragmentando a realidade e invalidando qualquer visão
social sistêmica. Discurso de informação aparece então como uma forma indireta mas
efetiva de “condicionamento social” (Antezana, 2012; Soulages, 1999)31.

Apesar de novos pontos de reflexão apresentados, todos eles partem das três

ramificações na sequência, dessa maneira, partindo da mediação narrativas, há três eixos

(Figura 16.1).

Figura 16.1
Vertentes da mediação narrativas nos artigos sobre o Chile

31 No original: “La información que se pone a circular, al ser un producto construido por periodistas y difundido
a través de un dispositivo específico, no puede ser un producto neutro. Es también un artefacto cultural, una
seguidilla de mensajes fabricados socialmente que vehiculizan un buen número de las ideas dominantes de
nuestra sociedad, fragmentando la realidad e invalidando toda visión social sistémica. El discurso de la
información aparece entonces como una forma indirecta pero efectiva de ‘condicionamiento social’ (Antezana,
2012; Soulages, 1999)”.

30 No original: “En este sentido, el movimiento estudiantil chileno hace un uso estratégico de la comunicación
offline y online para presentarse como sujetos políticos e históricos de derecho propio. Otorgan un carácter
memorable a su protesta y, a partir de sus registros visuales y audiovisuales, proponen narrativas con las cuales
modelan sus identidades grupales y sus memorias  intrageneracionales (Cárdenas, en prensa).”
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6.2.2 Redes

A relação entre redes sociais digitais e analógicas pode ser exemplificada pelo trecho

citado a seguir, que corrobora a ideia discutida na obra de Gerbaudo (2021) Redes e Ruas.

(3C)
Percebemos que funciona quando você liga para participar de marchas e manifestações
usando eventos do Facebook, porque as pessoas vêm. Mas não abandonamos as ações de
rua e o trabalho de porta em porta32.

Esse discurso sobre como as redes impactam o MS mostram que a presença virtual

não exclui a presença física, elas são complementares, não excludentes. No entanto, o trecho

seguinte fala de um movimento que se dá somente nas redes, Anonymous. Neste caso

específico é uma discussão diferente, da anterior do texto 5B – Theocharis et al (2015)

afirmam que a internet modificou a tradicional forma de se mobilizar, o que significa dizer

que por meio das tecnologias digitais não há a necessidade da presença –, em que

observou-se o tecno-otimismo. A ocorrência na sequência, entretanto, não se vincula a essa

ideia, somente expressa que existem movimentos que acontecem inteiramente de maneira

virtual. Não que a virtualidade tire a presencialidade do movimento com essa característica:

(4C)
Também é preciso considerar que há movimentos que acontecem em redes, como o
movimento Anonymous, e aqueles que são apoiados por redes, como estabeleceram
Jeoren Van Laer e Peter Van Aelst (2010), como as primaveras chilena e mexicana 33.

Segundo a entrevista apresentada no artigo do trecho seguinte, a ideia dos estudantes

era construir uma rede de apoio através dos discursos. Isso se relaciona com essa questão

digital, de apropriação da internet, para construir a rede social:

(3C)
O objetivo era aproveitar o potencial dos meios de comunicação de massa: Nosso objetivo
não é ser uma alternativa, mas ser mídia de massa e usar a liberdade dada pela Internet para
atingir as massas na construção do imaginário social. (E2.A)34

A rede social digital é conceituada como um espaço que ecoa a mensagem e

movimenta essa rede social tão necessária às organizações. Ela se relaciona com o alcance e a

possibilidade de atingir outros estratos sociais.

34 No original: “Our aim is not to be alternative, but be mass media and to use the freedom given by the Internet
to reach the masses in the construction of the social imaginary. (E2.A)”.

33 No original: “También es preciso considerar que hay movimientos que transcurren en las redes, como podría
ser el movimiento Anonymous, y los que se apoyan en las redes, tal y como han establecido Jeoren Van Laer y
Peter Van Aelst (2010), como podrían ser las primaveras chilena y mexicana”.

32 No original: “We realized that it works when you call to participate in marches and demonstrations using
Facebook events, because people come. But we have not abandoned street actions and the door-to-door work”.
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(4C)

O dinamismo da rede, sua instantaneidade e a publicação contínua de mensagens dão a
sensação de movimento e atividade contínuos. As redes sociais analisadas fazem uma
análise da mídia tradicional e ecoam o que é publicado em jornais nacionais ou
internacionais e o que aparece na televisão35.

Além dessa diferenciação, foi identificado um trecho do que chamaremos de rede de

narrativas, uma fusão de duas mediações. Dessa maneira, a internet é um espaço de abrigar

narrativas e modificá-las, é um espaço de diálogo constante, que funde e ressignifica

narrativas, mas em que todas estão em um processo de encadeamento, portanto sendo vista

como uma rede de narrativas.

(2C)

Segundo Kress (2010), é possível ver a Internet como um espaço de contestação emergente,
onde ocorrem transformações de grande envergadura na semiose social, tanto ao nível da
concepção e distribuição das mensagens como dos processos de mediação e midiatização.
que constituem a interface modeladora das ações coletivas (Pardo, 2012). Nela, são
visibilizados problemas e questões sensíveis aos atores representados discursivamente,
cujas ações são continuamente ressignificadas, definindo-se a partir das interações com o
tecido semiótico onde estão inseridas36.

Por fim, identificou-se a existência de uma rede entre os movimentos sociais, uma

rede de conhecimentos e performances comuns, de movimentos sociais latinos:

(4C)

Este artigo realizará uma análise comparativa de dois movimentos sociais
latino-americanos que basearam parte de sua lógica de ação coletiva e difusão de ideias
no uso das novas mídias e da Internet. Da mesma forma, esses movimentos podem ser
descritos como movimentos sociais “mais novos” (Funes Rivas e Adell Argilés, 2003;
Jerez e Romero 2002; Wuthnow, 1996; Bejar, 2001; Madrid, 2002; Ibarra, Gomá e Martí,
2002), até o medida em que atendem a lógicas que transitam entre os movimentos
“antigos” e “novos” e que, por vezes, vão além de ambos37.

Portanto, após a análise, chegou-se às seguintes ramificações mostradas na Figura

16.2.

37 No original: “Este artículo realizará un análisis comparado de dos movimientos sociales latinoamericanos que
han basado parte de sus lógicas de acción colectiva y difusión de ideas en el uso de los nuevos medios de
comunicación e Internet. Asimismo, estos movimientos podrían describirse como ‘novísimos’ movimientos
sociales (Funes Rivas y Adell Argilés, 2003; Jerez y Romero 2002; Wuthnow, 1996; Bejar, 2001; Madrid, 2002;
Ibarra, Gomá y Martí, 2002), en la medida en que atienden a lógicas que transitan entre los ‘viejos’ y ‘nuevos’
movimientos y que, en ocasiones, van más allá de ambos”.

36 No original: “Según Kress (2010), es posible ver la Internet como un espacio de contestación emergente,
donde se suceden transformaciones de gran alcance en la semiosis social, tanto en lo que respecta al diseño y la
distribución de mensajes como a los procesos de mediación y mediatización que constituyen la interfaz
modeladora de las acciones colectivas (Pardo, 2012). En él se visibilizan problemas y temas sensibles a los
actores representados discursivamente, cuyas acciones se resignifican continuamente, definiéndose en función
de las interacciones con el tejido semiótico donde se insertan”.

35 No original: “El dinamismo de la red, su instantaneidad y la publicación continua de mensajes dan la sensación
de continuo movimiento y actividad. Las redes sociales analizadas realizan una labor de análisis de los medios
de comunicación tradicionales y se hacen eco de lo publicado en periódicos nacionales o internacionales y de lo
aparecido en televisión”.
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Figura 16.2
Vertentes da mediação redes nos artigos sobre o Chile

6.2.3 Tecnicidades

Em relação a tecnicidades dos estudos sobre o Chile, foi encontrado um trecho que

explica como a utilização das tecnologias digitais interferem no meio off-line.

(2C)

Atualmente, os aparatos tecnológicos colaboram para retratar esse tipo de manifestação
em tempo real, por meio de fotografias, vídeos e transmissões ao vivo, que são levados
para a web quase que instantaneamente para que possam ser acompanhados em massa
pelos usuários conectados à rede. Esse impacto tecnológico não apenas resulta em uma
recepção mais aberta, dinâmica e simultânea, mas também permite que os eventos
registrados sejam relatados sob outros pontos de vista, geralmente negligenciados pelos
consórcios de mídia38.

Nesse trecho verifica-se, ainda que de maneira mais sútil do que no discurso sobre o

movimento brasileiro, um tecno-otimismo. A afirmação “Esse impacto tecnológico não

apenas resulta em uma recepção mais aberta, dinâmica e simultânea” qualifica a recepção

com certo simplismo e otimismo. Uma vez que nem sempre ela é de fato mais “aberta”. Por

vezes os movimentos, mesmo que neste ambiente digital, não conquistam o almejado alcance.

Portanto, essa afirmativa pode ser reducionista em termos compreensivos.

Em contrapartida, foi encontrado também um trecho sobre a relação entre o MS e a

Internet, qualificando essa relação, e mostrando a complexidade que existe.

38 No original: “Actualmente, los dispositivos tecnológicos colaboran a retratar este tipo de manifestaciones en
tiempo real, a través de fotografías, vídeos y transmisiones en directo, que son llevadas a la web casi al instante
para que sean seguidas masivamente por los usuarios conectados a la red. Dicho impacto tecnológico no sólo
repercute en que se produzca una recepción más abierta, dinámica y simultánea, sino que da cabida a que los
hechos registrados sean relatados desde otros puntos de vista, usualmente desatendidos por los consorcios
mediáticos”.
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(4C)
Já, a relação dos movimentos sociais com a Internet pode ser “determinante” ou
“instrumental” (Welp, 2015), focar em uma rede social (Facebook ou Twitter), na
combinação de várias ou desenvolver formas mais elaboradas de videoativismo39.

Percebe-se que os estudos sobre o Chile têm como foco a mídia, mais do que a

Internet, como já mencionado. Sugere-se que isso tem relação com o tempo histórico, já que

esses movimentos aconteceram em 2006 e 2011, época de ascensão digital, e os de 2015 e

2016 aconteceram em um momento em que a digitalidade já havia dominado mais instâncias

sociais.

(8C)

A mídia não apenas sentiu as incursões tecnológicas, mas também a influência da economia
capitalista, transformando-as em empresas inseridas em um sistema de economia de
mercado que tende a unificar sua prática produtiva. Portanto, a mídia busca criar uma
audiência que contribua com tempo, dinheiro e esteja inserida na massificação dos
recursos tecnológicos para receber o grande número de mensagens e dispô-las em
favor dos donos das novas tecnologias40.

Como mostra o trecho abaixo, a Revolução dos Pinguins é pioneira em adentrar o

virtual, e é reconhecida como uma experiência positiva, dentro do aspecto da ciberpolítica:

(11C)

O movimento de 2006 será o primeiro em que tecnologias web como SMSs, e-mails,
comunidades virtuais, fotologs e weblogs foram utilizadas pelos alunos para gerar conteúdo
de contrainformação. O exposto constitui “uma das experiências mais importantes e
lembradas de um uso bem-sucedido de ferramentas ciberpolíticas no Chile” (Millaleo,
2011: 9), já que os alunos “aumentaram esse conhecimento e a livre disposição dessas
ferramentas para configurar a Internet como um palco a partir do qual atuaram,
compartilharam, coordenaram e criaram novos modos de participação cidadã e fluxo de
informação” (Valderrama, 2013: 133)41.

A seguir é possível compreender um tipo de produção de ações comunicativas pelo

movimento cuja análise pode remeter ao seu “gênero, formato e conteúdo”. Esse tipo de visão

tridimensional metodológica nos dá pistas de trajetórias possíveis, quando o assunto é a

construção de uma visão multifacetada.

41 No original: “El movimiento de 2006 va a ser el primero en que las tecnologías de la web como SMSs,
e-mails, comunidades virtuales, fotologs y weblogs fueron utilizadas por los estudiantes para generar contenidos
contra-informativos. Lo anterior constituye ‘una de las experiencias más importantes y recordadas de un uso
exitoso de las herramientas de la ciberpolítica en Chile’ (Millaleo, 2011: 9), ya que los estudiantes ‘potenciaron
este conocimiento y la disposición libre de estas herramientas para configurar la Internet como escenario desde el
cual actuaron, compartieron, coordinaron y crearon nuevos modos de participación ciudadana y de flujo
informativo’ (Valderrama, 2013: 133)”.

40 No original: “Los medios de comunicación no sólo han sentido las incursiones tecnológicas sino que también
la influencia de la economía capitalista, convirtiéndolos en empresas que están insertas en un sistema de
economía de mercado que tiende a unificar su práctica productiva. Por tanto, los medios buscan crear un público
que aporte tiempo, dinero y se inserte en la masificación de los recursos tecnológicos para recibir la gran
cantidad de mensajes y disponer de ellos a favor de los propietarios de las nuevas tecno logías”.

39 No original: “Ahora bien, la relación de los movimientos sociales con Internet puede ser ‘determinante’ o
‘instrumental’ (Welp, 2015), centrarse en una red social (Facebook o Twitter), en la combinación de varias o
desarrollar formas más elaboradas de video-activismo”.
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(11C)

No que diz respeito à relação entre mobilização social e ações comunicativas [ênfase no
original], deve-se fazer referência, em primeiro lugar, aos gêneros, formatos e conteúdos
observados [ênfase no original]: os conteúdos podem ser vistos como um esforço
pedagógico para explicar aos outros o significado da mobilização, seu caráter festivo e
caráter coletivo; por outro lado, os gêneros e formatos são de abrangência limitada e pouca
pós-produção e constituem importantes exercícios criativos a destacar entre os alunos
adolescentes, pois não é um campo que é promovido em termos gerais no ensino médio; no
entanto, sua simplicidade contrasta um pouco com o discurso atual sobre o alto potencial
criativo dos jovens na Internet42.

Outro ponto levantado diz respeito à adesão da juventude aos movimentos por conta

da tecnologia. Esse tipo de afirmação pode conter uma conotação otimista, uma vez que o que

se nota nos dias atuais é uma tendência ao pensamento de que o ato de compartilhar resolve as

questões políticas, e que não é necessário ir para as ruas. Mas nenhuma das afirmações

explora os aspectos mais profundos dessa relação. Por isso é importante, quando construirmos

discursos sobre tecnicidades, atentar às afirmações e teorias que reduzam a comunicação à

técnica.

Como explorado no capítulo As abordagens tecnorreducionistas e tecnodeterministas,

Gerbaudo (2021) aponta a presença da visão essencialista sobre a relação mídias sociais e

espaços não virtuais.

(4C)

Nas últimas décadas, a Internet começou a transformar a vida política (Cotarelo e Crespo,
2012; Chadwick, 2013) e a ter um grande impacto na democracia (Barber, 1998; Hagen,
2000; Pal, 1997; Subirats, 2002; Hacker e Van Dijk: 2000). Apesar de existirem
investigadores que afirmam que as redes estão a ser sobrevalorizadas (Weyland 2012), a
verdade é que o papel cada vez mais relevante dos novos media entre os jovens tem levado
a um debate sobre o potencial da Internet como meio de comunicação política que
incentiva a participação dos jovens (Anduiza Pereira et al, 2000; Banaji e Buckinjam,
2010; Colombo Villarrasa, 2007; Cotarelo e Crespo, 2012; García Galera e Hurtado, 2013;
Gerodimos, 2010; Hill e Hughes, 1998; Karakaya, 2005; Robles et al., 2012; Sampedro,
2011; Shadrin, 2000 em Rudenko, 2009; Sirkkunen e Kotilainen, 2004; Ugarte, 2007;
Ward, 2005). Além disso, nas últimas décadas tem havido um interesse gradual pela

42 No original: “Con respecto a la relación entre movilización social y acciones comunicativas, se debe hacer
referencia, en primer lugar, a los géneros, formatos y contenidos observados: los contenidos pueden ser vistos
como un esfuerzo pedagógico por explicar a otros el sentido de la movilización, su carácter festivo y colectivo;
por otro lado, los géneros y formatos son de una gama limitada y tienen poca post-producción y constituyen
ejercicios creativos importantes de destacar entre estudiantes adolescentes, porque no es un campo que se
promueva en términos generales en la educación secundaria; sin embargo, su simpleza contrasta de algún modo
con la discursividad en boga sobre el alto potencial creativo de los jóvenes en internet”.
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Internet na América Latina (Trejo Delarbre, 2012), o que destaca a crescente ativação
digital em todas as áreas da política (Bustamante-Farías, 2014)43

A partir dessas reflexões sobre as tecnicidades nos estudos sobre o Chile, apresenta-se

uma mediação sem ramificações, como no caso brasileiro, porém com vários pontos de

reflexão como explorado neste tópico.

6.2.4 Temporalidades

Em relação a temporalidades, ainda que apareça com pouca frequência, traz uma

discussão relevante, sobre a mudança de significado que ela assume. Talvez a percepção do

tempo seja um dos pontos que mais influenciam na sensorialidade humana, e isso é um ponto

de ligação entre ela com a mediação sensorialidades.

(9C)

Essa modificação implica então um novo conceito de tempo e, portanto, de significado e
perspectiva. Com a internet vivemos um presente permanente, onde a saturação da
informação disponível faz com que o novo já não mais choca, não mais se move, e os
limites entre o passado e o futuro tornam-se indistintos. Eles estão perdendo. O que
resta é uma lógica circular, que segundo Sartori, “não significa nada […] o lugar onde nada
está conectado” (2009, p. 63)44.

Nessa nova configuração temporal, mais uma vez são encontradas as discussões sobre

os limites entre passado e futuro. Fenômeno que se relaciona com a questão do encurtamento

e da perpetuação, como apresentado nos estudos sobre o caso brasileiro. Essas mudanças

interferem na perpetuação da narrativa, agora ela se estende ao longo do tempo, como

demonstra o trecho a seguir.

(2C) Eles circularam suas fotografias pela web, de onde foram compiladas para construir uma
obra que perpetuaria essa expressão coletiva ao longo do tempo45.

45 No original: “Estos hicieron circular sus fotografías a través de la web, de donde fueron recopiladas para
construir una obra que perpetuara en el tiempo esta expresión colectiva”.

44 No original: “Esta modificación, implica entonces un nuevo concepto de tiempo y por tanto de sentido y
perspectiva. Con internet vivimos un presente permanente, donde la saturación de información disponible hace
que lo nuevo ya no conmocione, no con-mueva y los límites entre el pasado y el futuro se hagan difusos. Se van
perdiendo. Lo que subsiste es una lógica circular, que de acuerdo a Sartori, ‘no significa nada [...] el lugar en el
cual no se conecta nada’ (2009, p. 63-64)”.

43 No original: “En las últimas décadas Internet ha comenzado a transformar la vida política (Cotarelo y Crespo,
2012; Chadwick, 2013) y a tener un gran impacto en la democracia (Barber, 1998; Hagen, 2000; Pal, 1997;
Subirats, 2002; Hacker y Van Dijk: 2000). A pesar de que hay investigadores que afirman que las redes están
siendo sobreestimadas (Weyland 2012), lo cierto es que el papel cada vez más relevante de los nuevos medios de
comunicación entre los jóvenes ha llevado a un debate sobre la potencialidad de Internet como medio de
comunicación político que incentiva la participación juvenil (Anduiza Pereira et al, 2000; Banaji y Buckinjam,
2010; Colombo Villarrasa, 2007; Cotarelo y Crespo, 2012; García Galera y Hurtado, 2013; Gerodimos, 2010;
Hill y Hughes, 1998; Karakaya, 2005; Robles et al., 2012; Sampedro, 2011; Shadrin, 2000 en Rudenko, 2009;
Sirkkunen y Kotilainen, 2004; Ugarte, 2007; Ward, 2005). Además, en las últimas décadas se está dando un
paulatino interés por Internet en el ámbito latinoamericano (Trejo Delarbre, 2012), que pone de mani!esto la
creciente activación digital en todos los ámbitos de la política (Bustamante-Farías, 2014)”.
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Então, resume-se que nas discussões sobre o Chile foram identificados os eixos de

encurtamento e perpetuação, no pano de fundo das reflexões sobre os limites entre passado e

futuro, e que se relacionam com as duas ramificações, como mostra a Figura 16.3.

Figura 16.3
Vertentes da mediação temporalidades nos artigos sobre o Chile

6.2.5 Cidadanias

Os desdobramento da mediação cidadanias também diz respeito à construção,

formação cidadã da experiência, e à ação política do movimento, mas foi identificado um

outro discurso, o de reação, então a partir do tensionamento do movimento houve

determinado resultado prático, como nos trechos abaixo:

(8C)

Os vários remendos que foram feitos na educação chilena não permitiram uma mudança
profunda nela. Por isso, em 2006, estudantes do ensino médio fizeram uma greve para
melhorar a qualidade da educação no país e para que o Estado se encarregasse disso.
Devido a essa grande mobilização, a então presidente Michelle Bachelet, do Partido
Socialista, promulgou uma nova lei que substituiu a Lei Orgânica Constitucional da
Educação criada durante a Ditadura Militar46.

(10C)
O movimento estudantil chileno, desde o início da República, tem sido um catalisador de
mudanças na nação (Cabalin 2012), posicionando-se como um ator social relevante na
vida política nacional (Bartoletti e Mangiantini 2010)47.

(6C) Foi uma crítica profunda à reprodução das desigualdades no sistema educacional chileno,
que teve grande impacto devido às prolongadas e bem-sucedidas ações de protesto48.

48 No original: “Fue una crítica profunda contra la reproducción de las desigualdades del sistema educacional
chileno, que tuvo alta repercusión debido a las prolongadas y exitosas acciones de protesta”.

47 No original: “El movimiento estudiantil chileno, desde los inicios de la República, ha constituido un
catalizador de cambios en la nación (Cabalin 2012), posicionándose como un actor social relevante en el
quehacer político nacional (Bartoletti y Mangiantini 2010)”.

46 No original: “Los diversos parches que se han realizado a la educación chilena no han posibilitado un cambio
profundo de ésta. Por ende, en el año 2006, los estudiantes secundarios realizaron un paro de sus actividades con
motivo de mejorar la calidad de la educación en el país y que el Estado se haga cargo de ella. Debido a esa gran
movili zación, la presidenta en ese entonces, Michelle Bachelet, perteneciente al Partido So cialista, promulgó una
nueva que [sic] ley que reemplazaba a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza creada durante la Dictadura
Militar”.
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Essa força popular contrária às políticas neoliberais resulta na conquista de direitos. Já

essa reação, frente a uma ação social, afirma a importância da luta social para a manutenção e

conquista de novos direitos, por isso, foi destacado esse novo eixo.

Em relação à construção da identidade cidadã, também verificada em textos sobre o

Chile, o seguinte trecho ilumina o potencial educativo da experiência:

(2C)

Por outro lado, essas interações promovem a construção, circulação e negociação de
conhecimentos que podem levar a formas alternativas de postular e compreender a
realidade, especialmente em contextos caracterizados por disputas de poder e conflitos
sociais49.

Partindo dessas reflexões, o eixo cidadanias se organiza dessa maneira:

Figura 16.4
Vertentes da mediação cidadanias nos artigos sobre o Chile

6.2.6 Identidades

O conceito de identidades, como assumido anteriormente, se relaciona não com o

pertencimento geográfico de um grupo, a exemplo de alguém que nasce em determinada

comunidade, mas com aquilo que o toca e move como indivíduo, ou seja, existe uma

identificação com uma forma de ser ou pensar. Dessa maneira, os trechos abaixo trazem a

reflexão sobre essa identidade coletiva:

(12C)

Por fim, o esquema identitário é parcialmente reconstruído em virtude de certos valores
compartilhados pelos alunos mobilizados, que remetem fundamentalmente à busca da
igualdade e do bem comum. Nesse sentido, a identidade que prevalece entre os jovens é de
natureza moral e de inspiração transformadora, o que os caracteriza como dispostos e
comprometidos com a mudança social50.

50 No original: “Finalmente, el esquema identitario se reconstruye parcialmente en virtud de ciertos valores
compartidos por los estudiantes movilizados, los cuales refieren fundamentalmente a la búsqueda de igualdad y
bien común. En este sentido, la identidad que prevalece entre los jóvenes es una de índole moral y de inspiración
transformadora, que los caracteriza como dispuestos y comprometidos con el cambio social”.

49 No original: “Por otro lado, estas interacciones promueven la construcción, circulación y negociación de
conocimientos que pueden propender a modos alternativos de postular y comprender la realidad, especialmente
en contextos caracterizados por las luchas de poder y los conflictos sociales”.
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(4C)

Quanto ao traço mais semelhante entre os dois movimentos, é a construção de uma
identidade forte, de resistência. Em ambos os casos, para além do primeiro impulso
“estudante”, as mensagens são desenvolvidas com vistas à universalidade: a luta dos
oprimidos, dos cidadãos ou do povo contra aqueles que dominam, exercem violência,
manipulam ou lucram à custa dos pobres51.

Toda essa construção identitária se relaciona também com uma identidade causada

pelas narrativas. Por isso, a história contada gera identificação, pertencimento e, afetando

indivíduos, alimenta esse sentimento coletivo.

(2C)

Segundo Ricoeur, a partir do momento em que uma história é conhecida, como ocorre com
as marchas que são sucessivamente internalizadas por seus participantes, “a arte de contar
torna-se a de recontar, e a arte de compreender a história se funda na de antecipar seu
sentido em à luz de um fim esperado e já conhecido” (1982: 80). Segundo esse autor, é essa
condição que confere uma identidade narrativa aos seus agentes52.

As ferramentas de produção midiática utilizadas pelos estudantes ajudam não somente

na construção identitária do movimento, como também na autoconsolidação da mesma. A

identidade, no âmbito individual, que o sujeito assume no movimento vai se modificando ao

longo das experiências que vivencia nesse ambiente político.

(3C)

Assim, o videoativismo digital do ACES faz parte do compromisso militante com a
própria organização, como dimensão do movimento estudantil secundarista, que tem suas
especificidades dentro do movimento estudantil universitário. Sendo uma organização
guarda-chuva apenas para alunos do ensino médio (14 a 17 anos) e uma liderança composta
por alunos de 16 e 17 anos, há uma natural e constante mudança geracional de liderança
entre os alunos do ensino médio, pois sendo nos dois últimos anos do ensino médio
significa uma mudança de participantes e porta-vozes53.

Outro trecho que chamou a atenção é o de nativos digitais para delimitar jovens do

ensino médio. Há um grande debate sobre o termo em questão, marcado pelo autor David

Buckingham, em que questiona essa ideia de que os nascidos na era digital já sabem utilizar

as redes. Isso é questionado, pois apesar de inseridos neste contexto, há a necessidade de criar

53 No original: “Thus, ACES’s digital video activism is part of the militant commitment to the organization itself,
as a dimension of the secondary student movement, which has its specificities within the university student
movement. Being an umbrella organization for high school students only (ages 14 to 17) and a leadership that is
composed of 16- and 17-year-old students, there is a natural and constant generational change of leadership
among the high school students, because being in the last two years of secondary education means a change in
participants and spokespersons”.

52 No original: “De acuerdo a Ricoeur, desde el momento en que una historia es bien conocida, como ocurre con
las marchas que son sucesivamente interiorizadas por sus participantes, ‘el arte de contar llega a ser el de
recontar, y el arte de comprender la historia se funda en el de anticipar en ella su sentido a la luz de un fin
esperado y ya sabido’ (1982: 80). Según este autor, es esta condición la que otorga una identidad narrativa a sus
agentes”.

51 No original: “En cuanto al rasgo más similar entre ambos movimientos es la construcción de una identidad
fuerte, de resistencia. En ambos casos más allá del primer impulso ‘estudiantil’, los mensajes se desarrollan con
miras a la universalidad: la lucha de los oprimidos, la ciudadanía o el pueblo contra aquellos que dominan,
ejercen la violencia, manipulan o se lucran a costa de los pobres”.
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ações e pensar em uma educação para a comunicação. É preciso ir além do conhecimento

técnico, pensar reflexivamente sobre os processos. Por isso, esse termo trazido para identificar

um grupo, é passível de questionamentos.

(3C) Também podemos comparar duas gerações de nativos digitais – os alunos do ensino médio,
de 16 a 18 anos, e a geração de estudantes universitários, de 19 a 22 anos54.

Por fim, a questão das pautas identitárias, também encontradas nos discursos sobre o

Chile, não traz mais uma vez uma visão interseccional, ou seja, foca nas questões de gênero,

e não investiga sob diversas outras perspectivas – raça, classe, nacionalidade… (Collins &

Bilge, 2021). Essa perspectiva multifacetada das identidades se relaciona diretamente com o

questionamento proposto neste trabalho, de uma visão complexa.

(7C)

Também encontramos a presença do discurso machista muito marcada: Camila Vallejo é
mulher, portanto, era seu dever ter dançado “la colita” e atender ao pedido do público
masculino. Ela é a “mina” do movimento estudantil, a “mijita rica”, “mais rica que pan con
pebre”, veste uma camisa vermelha (a cor do comunismo e do socialismo) que destaca sua
“figura magra” e “jeans apertados”: Está de acordo com o estereótipo imposto no Ocidente
de uma mulher bonita, portanto, sua aparência importa mais do que sua mensagem. É
considerado um mero objeto de desejo. …
Mas há outras variáveis, além do sexo/gênero, que entram em jogo: idade, aparência física,
militância política. A intenção é individualizar, personalizar o movimento em uma
única figura, para que seja mais fácil derrotá-lo e desacreditá-lo publicamente.
Esquecem que Camila Vallejo é uma das representantes, mas que com eles há uma grande
comunidade, um grupo majoritário de chilenos que exigem equidade e dignidade55.

Após essas discussões foram identificadas as duas vertentes já encontradas nos

estudos sobre o movimento brasileiro, acrescida de uma relacionada a como acontece a

construção dessa identidade (Figura 16.5).

55 No original: “También encontramos muy marcada la presencia del discurso sexista: Camila Vallejo es mujer,
por lo tanto, era su deber haber bailado ‘la colita’ y responder a la solicitud del público masculino. Ella es la
‘mina’ del movimiento estudiantil, la ‘mijita rica’, ‘más rica que el pan con pebre’, usa una polera roja (color del
comunismo y so cialismo) que destaca su ‘delgada figura’ y un ‘ajustado jeans’: cumple con el estereotipo
impuesto en occidente de mujer bella, por lo tanto, importa más cómo se ve que su mensaje. Es considerada un
mero objeto de deseo.
Pero son otras variables, además del sexo/género, las que entran en juego: edad,apariencia física, militancia
política. La intención es individualizar, personalizar al movimiento en una sola figura, así es más fácil derrotarlo
y desacreditarlo pública mente. Olvidan que Camila Vallejo es una de los representantes, pero que junto a ellos
hay una gran colectividad, un grupo mayoritario de chilenos que demandan equidad y dignidad”.

54 No original: “We can also compare two generations of digital natives—the high school students, ages 16 to 18,
and the generation of university students, ages 19 to 22”.
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Figura 16.5
Vertentes da mediação identidades nos artigos sobre o Chile

6.2.7 Sensorialidades

Em relação à mediação sensorialidades, encontra-se um trecho que menciona JMB e

fala dessa modificação do imaginário social devido à presença da tecnologia digital na

humanidade. Vale ressaltar que este é o único texto que aborda a teoria de Martín-Barbero,

nos textos estudados em profundidade:

(3C)

Martín-Barbero (2010) observa que, ao mesmo tempo em que a revolução tecnológica
amplia as brechas sociais, ela “também mobiliza o imaginário social das comunidades,
potencializando suas habilidades de sobrevivência e associação, protesto e participação
democrática, defesa de seus direitos sociopolíticos e culturais e ativação de sua criatividade
expressiva” (p. 159)56.

A modificação estrutural interfere em diversos aspectos da vida, inclusive na vida na

interpretação das narrativas, como exemplifica o trecho abaixo:

(12C)

No entanto, atualmente, a promoção de novos formatos informativos, especialmente
aqueles derivados de ciberjornais e blogs de comentários (Montecino 2011; Arancibia e
Montecino 2013; Arancibia, Sadlier e Montecino 2016) e suas aplicações nas redes sociais
(Cárcamo e Sáez 2013), torna torna mais fácil para os indivíduos desenvolver novos
padrões de leitura e interação, permitindo-lhes articular seus julgamentos, expressar seus
sentimentos e experiências por meio de narrativas pessoais que, antes do surgimento desses
gêneros discursivos eletrônicos, permaneciam fora da esfera pública57.

57 No original: “No obstante, en la actualidad, la promoción de nuevos formatos informativos, especialmente
aquellos derivados de los ciberperiódicos y los blogs de comentarios (Montecino 2011; Arancibia y Montecino
2013; Arancibia, Sadlier y Montecino 2016) y sus aplicaciones en redes sociales (Cárcamo y Sáez 2013), facilita
que los individuos desarrollen nuevos patrones de lectura e interacción, permitiéndoles articular sus juicios,
expresar sus sentimientos y experiencias a través de narraciones personales que, antes de la emergencia de estos
géneros discursivos electrónicos, habían permanecido al margen de la esfera pública”.

56 No original: “Martin-Barbero (2010) notes that, while the technological revolution widens social gaps, it ‘also
mobilizes social imagination of communities, enhancing their survival skills and association, protest and
democratic participation, defense of their sociopolitical and cultural rights, and activation of their expressive
creativity’ (p. 159)”.
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Portanto, a partir da mediação sensorialidades, temos duas ramificações, uma já

identificada nos estudos brasileiros – percepção do mundo – e outra que emerge desses

estudos chilenos: interpretação, como mostra Figura 16.6.

Figura 16.6
Vertentes da mediação sensorialidades nos artigos sobre o Chile

6.2.8 Espacialidades

Nessa mediação encontrou-se um discurso sobre o território latino-americano (espaço

habitado), outro sobre espaços políticos preestabelecidos (espaço atribuído) e outro sobre os

espaços digitais e não digitais (espaço comunicacional). Abaixo segue um trecho que fala das

características latino-americanas no movimento:

(4C)

Alguns pesquisadores chegaram a afirmar que os movimentos estudantis mais ativos e
poderosos em termos políticos do mundo se encontram na América Latina (Fischer, 1963),
razão pela qual é necessário analisar com profundidade essa região. Além disso, nos
últimos anos, novas mobilizações continuaram a mostrar que os movimentos sociais são
um ator fundamental na América Latina e que os jovens “existem, podem se nomear, são
fortes e difíceis de manipular” (Treré, 2013, p. 55). Além disso, a juventude é um ator
fundamental na transformação do espectro político-cultural (Henao e Pinilla, 2009)58.

Essa apropriação de espaços não destinados, espaço praticado, a certo grupo é narrada

pelos estudos nos dois movimentos, o brasileiro e o chileno:

(2C)
Com eles, os alunos reapropriam-se criativamente dos espaços urbanos, moldando novas
paisagens linguísticas móveis e deslocando lugares políticos pré-estabelecidos, movendo-os
através de seus corpos em trânsito pela cidade (Martín Rojo, 2013)59.

59 No original: “Con ellas, los estudiantes se reapropian creativamente de los espacios urbanos, conformando
nuevos paisajes lingüísticos móviles, y dislocan los lugares preestablecidos de la política, movilizándolos a
través de sus cuerpos en tránsito por la ciudad (Martín Rojo, 2013)”.

58 No original: “Algunos investigadores han llegado a afirmar que los movimientos estudiantiles más activos y
poderosos en términos políticos del mundo se encuentran en América Latina (Fischer, 1963), motivo por el cual
es preciso analizar en profundidad esta región. Es más, en los últimos años, nuevas movilizaciones han seguido
poniendo de manifiesto que los movimientos sociales son un actor clave en América Latina y que los jóvenes
‘existen, pueden nombrarse, son fuertes y difícilmente manipulables’ (Treré, 2013, p. 55). Es más, la juventud es
un actor clave en la transformación del espectro cultural político (Henao y Pinilla, 2009)”.
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Essa discussão sobre espacialidades é afetada pelas tecnicidades, pois a ascensão

tecnológica acabou modificando a distinção público x privado. O conceito de espaço foi

transformado.

(9C)

Por outro lado, cada usuário gerencia sua conectividade a partir de seu próprio espaço
privado, sem a necessidade de ir a um espaço comum, a um território específico, e a
política é antes de tudo territorial, pois ocorre em um espaço-tempo específico.  …
consistente com o postulado que afirma que a superinformação torna-se desinformação, não
só pela desvalorização de todas as mensagens, mas também pela consequente dificuldade
em localizar as informações pertinentes exigidas em cada caso (Gubern, 1996), ou como
indica Kay: “Demasiado informação cria indiferença. Quando tudo parece igual, a
sensibilidade perde a capacidade de distinguir” (2005, p. 34)60.

A partir desses três eixos encontrados acima, elaboram-se as vertentes abaixo:

Figura 16.7
Vertentes da mediação espacialidades nos artigos sobre o Chile

Por fim, após essa análise realizada com excertos dos trechos de artigos da amostra

escolhida, foi elaborado o mapa seguinte, a fim de sintetizar e iluminar os lugares reflexivos

que podemos enxergar com ele.

6.3 Análise comparativa dos mapas

O mapa abaixo é produto da comparação entre as figuras 15 e 16. A sobreposição

conta com a cor verde que são mediações ou submediações comuns nos dois mapas, em

60 No original: “Por otro lado, cada usuario administra su conectividad desde un espacio propio, privado, sin
necesidad de acudir a un espacio común, a un territorio específico y la política es antes que nada territorial,
puesto que ocurre en un tiempo-lugar determinado. …
congruente con el postulado que afirma que la sobreinformación se transforma en desinformación, no sólo por la
devaluación de todos los mensajes, sino también por la consiguiente dificultad para localizar en cada caso la
información pertinente requerida (Gubern, 1996), o como indica Kay: ‘Demasiada información crea la
indiferencia. Cuando todo parece igual, la sensibilidad pierde la capacidad de hacer distinciones’ (2005, p. 34)”.
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vermelho aparecem somente no Chile e azul apenas no Brasil. A única submediação

encontrada exclusivamente no Brasil foi comunidade - das sensorialidades portanto, intuímos

aqui que nos estudos sobre o Chile há alguns pontos reflexivos mais profundos, que partem

das mediações, já que conta com um número maior de sub ramificações exclusivas.

Figura 17

Mapa analítico sobre as convergências e divergências entre o Chile e o Brasil

Tratando, sinteticamente, dos pontos comuns, encontram-se nos estudos uma

preocupação com as narrativas, mediação predominante em ambos os casos, no entanto, no

que diz respeito às ramificações, nos estudos sobre o Brasil explora-se mais as

contranarrativas dos estudantes, e no Chile a narrativa hegemônica. Vale dizer que elas, por

vezes, não aparecem sozinhas, é encontrado um discurso sobre disputa de narrativas.

Nos estudos sobre o Chile, acredita-se que isso se relacione com a predominância

discursiva da televisão no caso chileno, visto que aconteceram em 2006 e 2011, e uma

consolidação maior do ambiente digital no brasileiro, 2015 e 2016. Vale destacar que foram

encontrados excertos que tratam da tensão entre as três narrativas, mostrando que dentro

desses estudos, atenta-se à disputa da mensagem, principalmente o embate entre a narrativa

crítica vs a narrativa hegemônica e as contranarrativas vs a narrativa hegemônica. Quem luta

não somente reivindica uma pauta, mas também requer torná-la pública, por isso essa

exposição, pode ajudar na conquista dos direitos requeridos nas manifestações.
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Ainda na relação narrativas, encontrou-se uma fusão com as redes e a submediação

digital. Isso porque identificou-se uma discussão sobre o encadeamento narrativo que ocorre

nas redes digitais, e como elas, juntas, se retroalimentam e criam novas percepções sobre os

fatos.

Na relação das redes, ambos os mapas exploram os dois eixos, digitais e analógicas,

mas no caso chileno foram encontradas reflexões sobre a rede analógica explorada pelo

movimento social, que acontecem também na digitalidade, no entanto, o foco é nessa troca de

ideias, por isso optou-se por tratá-la como uma ramificação da rede social analógica.

A questão das identidades, tanto as pautas identitárias quanto a identidade coletiva

são identificadas nos dois movimentos, mas no caso chileno, encontram-se discursos que

falam de como a identidade é construída a partir das narrativas e vivências, explorando o

ponto da constituição individual e coletiva, algo não encontrado nos estudos sobre o Brasil.

No eixo cidadanias, também possuem divergências em relação às ramificações. Nos

estudos sobre o Brasil é explorado a construção cidadã, o que chamamos anteriormente de

letramento ativista. Já no Chile, para além desses dois eixos, foi encontrado um novo

desdobramento, que explora a reação diante da ação dos estudantes, um discurso que se

relaciona com os resultados dos movimentos, ou seja, como a ação política do movimento

estudantil reverbera na conquista de direitos. No caso dos movimentos estudados,

relacionado, principalmente, à questão educacional.

Isso pode se dar, pois no Chile houve certa abertura de diálogo com os ativistas,

enquanto no Brasil, apesar de uma conquista momentânea, houve uma reorganização

silenciosa nos anos posteriores, como pontuou Campos (2019). Então, visto isso, esse

resultado tende a acontecer no caso chileno, por isso se expressa nas ocorrências sobre ele.

Em relação às espacialidades, também há desdobramentos similares – espaço

habitado e espaço atribuído – mas no Chile encontramos uma outra ramificação, um discurso

sobre o espaço comunicacional, em que existe um ambiente digital que se configura de

maneira distinta e modifica, inclusive, a perspectiva do espaço público e privado.

No eixo tecnicidades e redes encontram-se essa tendência à supervalorização do

ambiente digital, foi identificado mais trechos de cunho otimista nos estudos sobre o Brasil do

que no Chile, lembrando que também aparecem no segundo caso. Mas apesar desse

questionamento, é reconhecido que por vezes não é possível fazer essa reflexão nas poucas

páginas permitidas pelas revistas acadêmicas, já que nosso corpus são artigos.
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Por fim, o eixo sensorialidades tem uma submediação comum aos dois mapas -

Percepção do mundo - e uma encontrada somente no Brasil - Comunidade - e outra

exclusivamente nas narrativas sobre o Chile - Interpretação.

Avançando para mais um aspecto comum dos mapas analíticos, como já mencionado

acima, o plano de fundo neoliberal é explorado pela maior parte dos estudos. Esse tópico não

foi desenvolvido com profundidade, uma vez que demanda uma longa investigação sobre o

assunto.

A princípio pensou-se em inseri-lo como uma mediação, mas foi notado que esse

aspecto político-econômico impacta em todas as mediações. No entanto, seguindo

observações de analistas dos movimentos sociais dos anos recentes, particularmente os

juvenis, sobre a importância dessa conjuntura política e econômica que impulsiona os

protestos e mobilizações (García Canclini, 2019; Saavedra Utman, 2020), parece relevante

indicá-lo dessa maneira. Os movimentos como os estudados nascem do embate com o sistema

neoliberal e se constituem nele, e as mediações se fazem neste cenário e são totalmente

influenciadas por ele.

Portanto, como esse termo aparece com recorrências das pesquisas é possível afirmar

que tem de fato grande impacto nas mediações comunicativas apresentadas por JMB. Embora

esteja mais explícito na mediação cidadanias, também vai influir nos outros eixos.

Apesar do esquema interpretativo ter sido baseado em reflexões metodológicas e

esquemas pré-estabelecidos, é sabido que uma nova leitura posterior do conjunto de artigos

poderá iluminar novos eixos, após certo distanciamento. Existe um esforço metodológico com

a sistematicidade, mas há um ponto de reflexão que passa pela minha subjetividade como

pesquisadora que amadurece conforme minhas experiências na pesquisa.

Por fim, a sobreposição dos mapas nos auxiliou a perceber que a utilização desta

ferramenta metodológica nos mostra tendências discursivas nos conjuntos dos artigos

estudados, e as submediações emergentes não são as mesmas, apesar de termos mais

mediações comuns.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa iniciou-se a partir de um levantamento bibliográfico sobre estudos com a

temática do movimento estudantil Chileno e ocupações secundaristas brasileiras,

Posteriormente, buscou construir um panorama analítico sobre ele, com o recorte macro,

meso e micro.

A primeira análise, macrolevantamento, se atentou a estudar algumas características

dos 436 artigos curados. Investigando o tipo de documento, o ano da produção, e a área

disciplinar dos artigos de revistas acadêmicas. Depois, foi realizado um recorte dos estudos

de comunicação, mesolevantamento, identificando 93 artigos sobre o caso chileno e 54 sobre

o Brasil. Partindo do problema central da pesquisa - quais as características da produção

científica, que destaca o aspecto comunicacional, sobre os movimentos estudantis do Chile

(2006 e 2011) e Brasil (2015-2016)? - foi analisado neste primeiro momento o tipo de

documento e percebeu-se uma emergência de produções em revistas acadêmicas. Em relação

ao Chile a predominância foi em revistas internacionais, quanto ao Brasil, nacionais.

Outro ponto estudado foi em relação ao vínculo institucional dos autores e autoras,

visando também, identificar onde essas produções estavam ocorrendo. Assim, foi possível

verificar novamente que o caso chileno tem maior produção de instituições internacionais do

que o caso brasileiro, chamando atenção para o quanto, de fato, esse fenômeno circula para

além do Brasil.

Para o estudo em profundidade dos discursos, fizemos uma reflexão inicial sobre a

tendência da construção de discursos tecnorreducionistas e tecnodeterministas em estudos de

Comunicação e Movimento Social, para assumir uma postura crítica frente a análise

subjacente. Assim, buscou-se na teoria da complexidade de Morin (2006) e no 4° Mapa

Metodológico (JMB) construir um entendimento dos estudos a partir das mediações

comunicativas.

É necessário assumir que apesar de estar imersa nessa discussão, há grande dificuldade

na construção desse olhar complexo na pesquisa. Ainda que esse compromisso tenha sido

firmado desde o início, tenho em vista os impasses de tornar real, pois a teoria por vezes não

dá conta da prática. Portanto, essa reflexão nos deu subsídio para responder a segunda

pergunta da pesquisa - quais são as mediações encontradas nas produções?

Como exposto ao longo do trabalho, algumas mediações têm expressividade nas

ocorrências, como narrativas, tecnicidades e redes, outras ganham pouco relevo, como

temporalidades. Dentro dos discursos sobre redes e tecnicidades, encontraram-se as
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tendências tecno reducionistas ou deterministas, identificando que de fato elas estão presentes

nas produções sobre MS e comunicação. Com essa análise foi possível, inclusive, valorizar

essa teoria latinoamericana, ao qual estávamos nos apropriando para a investigação.

É interessante expressar aqui, que os estudos que se utilizam da teoria barberiana,

especificamente dos mapas de mediações, são amplos e diversos quanto à temática. A

exemplo, encontra-se o trabalho de Quintanilha e Bucci (2019) – “Mediações Comunicativas

da Cultura Automotiva” –, que traz a discussão das mediações ao âmbito do jornalismo

automotivo, e a pesquisa de doutorado de Carlos (2019) sobre fãs e romance – Fandom e o

Mercado Literário: Um Mapa das Mediações das Fãs de Romance no Contexto Brasileiro.

Apesar de temáticas distintas, ambos fazem uso dessa teoria cartográfica, e nos

apontam sua importância para compreender diversos assuntos, sob a perspectiva

comunicacional. A apropriação dessa ferramenta nos auxiliou na construção de uma visão

holística sobre o processo, que parte de uma reflexão sobre os eixos de mediação para

compreender um fenômeno.

Outro estudo que explora essa apropriação do mapa é a pesquisa de Ribeiro e Melo

(2019), publicada como artigo com o título “As Mediações Comunicativas da Cultura e sua

Aplicabilidade na Escola e com as Juventudes”. Essa investigação se aproxima mais da

temática de nosso estudo, apesar de não tratar propriamente de movimentos sociais, toca nos

eixos das juventudes e escolas.

Esses exemplos reforçam que essa apropriação não é inédita, mas pode ser melhor

explorada nos estudos sobre Movimentos Sociais, Comunicação e Educação, uma vez que não

foram encontrados trabalhos que tratam da apropriação dos mapas em estudos com essa

perspectiva. Ronsini (2010) disserta sobre a proposta teórica de JMB:

Sinteticamente, o argumento que apresento é o de que a proposição teórica de Barbero
pode ser aplicada de um modo mais restrito, menos ambicioso no que diz respeito a
sua amplitude empírica e teórica, podendo ser recortada para definir agendas
investigativas diversas em direção à produção, ao exame das representações ou
discursos formalizados no texto, à circulação das formas simbólicas no consumo e à
apreensão do sentido na recepção. (p. 5)

Esse excerto reforça as discussões apresentadas aqui sobre como a utilização dos

mapas metodológicos se dá na prática investigativa, inclusive, reconhecendo a diversidade

temática ao qual ela pode subsidiar.

Após esse reconhecimento da ferramenta metodológica utilizada, partimos para as

perguntas pré estabelecidas - Como as mediações são construídas? Há diferenças entre o

estudos sobre o Chile e estudos sobre o Brasil?. Foi identificado que elas não aparecem
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sozinhas nos textos, para o caso brasileiro o mínimo de mediações presentes em um mesmo

artigo foram quatro, enquanto no caso chileno foram duas mediações. Isso nos ajuda a intuir

que os estudos sobre o caso brasileiro exploram mais essa diversidade das mediações,

enquanto no Chile, as submediações têm maior frequência, apontando maior profundidade

das mediações.

Conclui-se que este estudo nos ajudou a compreender as características de produção,

na análise dos levantamentos macro e meso; e de discursos, no micro, a partir das

mediações comunicativas, iluminando os pontos de convergência e divergência do conjunto

de produções sobre os fenômenos chilenos e brasileiros.
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ANEXO A - EXEMPLO DE PROTOCOLO DE ANÁLISE - BRASIL

Título: Espaços virtuais moventes das escolas ocupadas de Porto Alegre: o apoio mútuo

como base da inteligência coletiva (1B)

Autores: Luciano Bedin da Costa e Manuella Mattos dos Santos

Palavras-chave: Exercício de cidadania. Aprendizagem mútua. Educação política.

Referência completa: COSTA, Luciano Bedin da; SANTOS, Manuella Silva dos. Espaços

virtuais moventes das escolas ocupadas de Porto Alegre: o apoio mútuo como base da

inteligência coletiva. ETD: Educação Temática Digital. Campinas. Vol. 19, n. 1 (jul./set.

2017), p. 49-72, 2017.

Ano publicação: 2017

Revista: ETD B2

Resumo: Este artigo analisa o movimento de ocupação escolar a partir dos espaços virtuais.
No período de maio a junho de 2016 foram ocupadas 41 escolas estaduais na cidade de Porto
Alegre. O movimento foi uma estratégia de resistência coletiva ao sucateamento e à
desvalorização da educação pública por parte do Estado. Entre as escolas ocupadas, 40 delas
utilizaram o Facebook como ferramenta de organização, de cooperação e de divulgação junto
à sociedade. Para dimensionar o uso das redes neste movimento, foram coletadas informações
das páginas virtuais de todas as escolas envolvidas, assim como o número e a qualidade das
“curtidas” e dos compartilhamentos respectivamente. Os espaços virtuais possuem um caráter
multiplicador e viral, propagando, de maneira rápida e direta, as informações aos seus
usuários. Tem-se, portanto, uma poderosa rede de informações que constitui o que Pierre
Lévy chama de inteligência coletiva, em que os sujeitos envolvidos reinventam as relações e
as formas de aprendizagem. Nessas páginas os estudantes atuam de acordo com suas
demandas, construindo relações horizontais com a comunidade virtual que, por meio de
compartilhamentos e de interações, colaboram com a manutenção e a ampliação das
ocupações. As trocas de conhecimento são mantidas pelo que Piotr Kropotkin designa como
apoio mútuo: redes de colaboração espontânea que extrapolam fronteiras institucionalizadas.
Uma vez estabelecidas, estas relações alteram os territórios conhecidos, ultrapassando
barreiras e limites geográficos. Para além de uma mera ferramenta de comunicação, esses
espaços virtuais tornam-se dispositivos à constituição e ao fortalecimento de uma inteligência
política coletiva; tão imprescindíveis, quanto os movimentos operados pelos estudantes no
interior das escolas.

Objeto empírico da pesquisa:

Curtidas e compartilhamentos em páginas do Facebook

Conceitos abordados

Manuel Castells (2013) - Redes sociais
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Pierre Lévy (2000) - Inteligência coletiva

Piotr Kropotkin (1842)  - Apoio mútuo e coletividades

Mediações:

Redes

Ocorrência 1
E o que os secundaristas nos ensinaram é que também as formas de resistência se reinventam.
A horizontalidade e a ausência de centro ou comando nas ocupações e nas manifestações
dramatizaram uma outra geografia da conflitualidade. (PELBART, 2016, p.16-17).

Ocorrência 2
Castells (2013) afirma que os movimentos no ciberespaço, ao mesmo tempo que são
locais, também se conectam ao mundo pelo caráter de viralização das informações
perpetuadas. Assim, as redes sociais se caracterizam como ferramentas de comunicação, de
aceitação e de fortalecimento de movimentos sociais, fazendo com que uma pauta local atinja
dimensões até então inimagináveis. Por meio de publicações nas redes sociais, toda
comunidade virtual interage de modo instantâneo, ampliando, também, a geografia política
destes sujeitos, logo na vida social das cidades. “Esse híbrido de cibernética e espaço urbano
constitui um terceiro espaço, o espaço da autonomia, porque nele se pode garantir
independência pela capacidade de se organizar no espaço livre das redes de comunicação”
(CASTELLS, 2013, p. 160).

Ocorrência 3
Além das tecnologias relacionais, outro aspecto a ser verificado em relação aos espaços
virtuais diz respeito ao que Lévy (1993) designa como tecnologias da inteligência. A
comunidade construída no espaço virtual estabelece redes de laços sociais por meio de suas
interações que, ricas em diversidades de expressões, possibilitam contato com novas
experiências. Assim, renovam-se as formas de pensar. “A inteligência do todo não resulta
mais de atos automáticos, pois é o pensamento das pessoas que inventa e põe em movimento
o pensamento da sociedade” (LÉVY, 2000, p.31).
Lévy (2000) utiliza o termo inteligência coletiva para determinar os aprendizados que
acontecem através da interação entre os sujeitos e da produção/compartilhamento de
informações. Trata-se de uma inteligência que extrapola os domínios de um indivíduo, uma
vez que é distribuída por toda parte e constantemente renovada pelos próprios coletivos que
dela fazem uso. Perguntas como “quem criou isso?” ou “quem pensou aquilo?” tornamse
complicadas ou mesmo inúteis. Operando em uma lógica rizomática, em que não há um
grande centro de comando, esta forma de inteligência acaba colocando em questão noções
éticas como responsabilidade, direitos e deveres. “Em um coletivo inteligente, a própria
comunidade assume como objetivo a negociação permanente da ordem estabelecida, de sua
linguagem, do papel de cada um. Nada é fixo, pois os atos são coordenados e avaliados em
tempo real” (LÉVY, 2000, p. 31).
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Ocorrência 4
Sendo assim, no que diz respeito à inteligência coletiva, faz-se necessário problematizar
também a questão do comprometimento. Embora os coletivos virtuais estejam normalmente
ligados a interesses comuns – seja pelo entretenimento ou por algum tipo de militância – isto
não quer dizer que seus membros estejam unidos por uma mesma qualidade de
comprometimento. O acesso e a interação com a comunidade, facilitados pelo uso de
smartphones e de aparelhos portáteis, tornam os sujeitos conectáveis, ainda que seus vínculos
estabeleçam nuanças bastante diferenciadas. Em uma comunidade virtual é possível estar
ativamente presente em um determinado momento – interagindo e produzindo ressonâncias
significativas junto ao coletivo – e no momento seguinte fazer-se ausente ou invisível.
Trata-se do que Lévy (2000, p. 31) nos aponta, que “os indivíduos que animam este espaço do
saber, longe de serem os membros intercambiáveis de castas imutáveis, são ao mesmo tempo
específicos, múltiplos, nômades e em vias de transformações permanentes” (LÉVY, 2000, p.
31

Ocorrência 5
A colaboração – termo bastante recorrente nas relações de trabalho contemporâneas – é algo
que se apresenta desde as primeiras sociedades, adquirindo maior ou menor intensidade
conforme as configurações histórico-culturais de cada um dos tempos. No entanto, é preciso
pensar o mutualismo para além de um espontaneísmo que acabaria por naturalizá-lo através
de enunciados simplistas como: “é natural do homem a vida colaborativa”. Com Kropotkin
(2009) somos provocados a compreender o auxílio mutual como experiência construída pelos
coletivos, muitas vezes a contrapelo da própria história a que estão inseridos. O desafio,
segundo o autor, está em pensarmos a constituição de redes de apoio mútuo justamente
quando o ‘natural’ de nosso tempo seria pensar/agir individualmente.

Ocorrência 6
No entanto, algumas experiências mutualistas parecem eclodir no interior de comunidades
supostamente mutuais das quais já fazemos parte, levando-nos a pensar na forma como nos
engajamos ou nos relacionamos com os outros, na geografia de nossas próprias relações. Este
parece ser o caso das ocupações das escolas e dos espaços virtuais por parte dos secundaristas,
motivo agora de nossa análise

Ocorrência 7
Nas redes virtuais, as pessoas podem compartilhar esses comunicados e fazer com
que mais pessoas visualizem os recados dados pelos estudantes. Os espaços virtuais formam
redes de conexões, que conectam não só pessoas, mas também realidades, ideias e
significados. Estas páginas possuem um caráter multiplicador, pois aumentam a repercussão
dos fatos ocorridos no momento em que qualquer pessoa compartilha as informações
publicadas.

Ocorrência 8
A sexta categoria de nossa pesquisa, ‘relações entre as escolas’, é a que procura visualizar e
contabilizar as publicações que se preocuparam em divulgar conteúdos de outras escolas,
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representando 5% do número total publicações (conforme Figura 1) e 3% do número total de
“curtidas” (conforme Figura 2).

Ocorrência 9
Nestas páginas, 23 escolas ocupadas enfatizam a importância da integração do grupo durante
o movimento e agradecem o apoio de todos que ajudaram de alguma maneira. Os estudantes
falam dos aprendizados que tiveram convivendo juntos e da importância de fortalecer as
relações. Em algumas destas páginas, o aviso de ocupação relembra sobre a necessidade de
seguir lutando, suscitando a continuidade do movimento, mas por outras vias.

Redes Sociais digitais

Ocorrência 1
Este artigo pretende, pois, contribuir na compreensão desta problemática, analisando as
ocupações das escolas estaduais de Porto Alegre operadas no espaço virtual, especificamente
no Facebook.

Ocorrência 2
Dentre as 41 escolas estaduais ocupadas pelos secundaristas, somente uma não fez uso desta
rede social.

Ocorrência 3
Também, significativo foi o número de escolas que fizeram uso do Facebook como
ferramenta virtual para fortalecimento do movimento – das 41 escolas manifestantes, apenas
uma não fez uso desta rede social. Verifica-se, pois, o movimento de dupla ocupação
supracitado que, paralelamente às apropriações das escolas, deu-se um potente movimento de
invasão no território virtual por parte destas comunidades.

Ocorrência 4
Esta pesquisa, de cunho exploratório, baseia-se na análise quali-quantitativa dos
dados obtidos junto ao Facebook. A ideia de fazermos uso de dados quantitativos nos pareceu
interessante para que pudéssemos dimensionar a força da mobilização no espaço virtual,
informações que não revelam verdades absolutas por trás dos números, mas que delineiam
paisagens possíveis de análise. Para isso, foram registrados e analisados os conteúdos das 40
páginas criadas no Facebook pelas escolas manifestantes, preservando-se dados pessoais e
institucionais que possam comprometer os coletivos e os sujeitos envolvidos.

Ocorrência 5
Foi contabilizado um total de 2.457 publicações entre as 40 páginas das escolas ocupadas,
tendo uma média de 62 postagens por escola ocupada. Já o número total de “curtidas” das
publicações corresponde a 131.824, média de 54 “curtidas” por publicação, e um total de
21.194 compartilhamentos, com uma média de 9 compartilhamentos por publicação. Vale
ressaltar que cada pessoa que acessa o conteúdo pode “curtir” e compartilhar somente uma



124

vez cada publicação feita pela página. Os índices referentes a cada categoria encontram-se na
tabela abaixo.

Ocorrência 6
O Facebook, como ferramenta de comunicação, apresenta um recurso para reagir aos
conteúdos publicados: os likes, traduzido para o português como “curtidas”. A partir desta
ferramenta pode-se contabilizar a repercussão das informações divulgadas pelas escolas
ocupadas na rede social, índices que demonstram o interesse da comunidade virtual no que
está sendo produzido pelos estudantes das ocupações. Embora o maior número de publicações
se refira a ‘oficinas’ (803), isto não se traduz em termos de número de “curtidas” e
compartilhamentos.

Tecnicidades

Ocorrência 1
A ocupação de um espaço virtual não isenta que os sujeitos se coloquem à parte ou blindados
em relação ao mundo. O que parece estar em jogo é que, situados em outra geografia, os
sujeitos acabam por vivenciar e dramatizar conflitualidades outrora inimagináveis – o que é
publicado (comentário, opinião, nota de repúdio, etc.) ganha dimensões incalculáveis,
repercutindo em uma comunidade que ultrapassa os domínios de camaradagem ou de amigos
mais próximos. Qualquer palavra ou imagem é capaz de se engendrar em uma rede discursiva
que ultrapassa as supostas intenções daquele que as veicula, adquirindo contornos políticos
aguçados, capazes de mobilizar, ao mesmo tempo (e em tempo real) diferentes sujeitos e
coletividades.

Ocorrência 2
Com Castells (2003; 2013) somos provocados a pensar nessa potência de deslocamento
político gerada pelos espaços virtuais, à medida que instauram outras formas de conectividade
e de agenciamentos coletivos. Não se trata apenas de pensar o que há de ‘novo’ nessas
tecnologias virtuais (hardwares, softwares, aplicativos do momento), mas o que
potencialmente estas ferramentas podem produzir em termos de novas tecnologias relacionais.

Ocorrência 3
Segundo Castells (2003, p.106), “o deslocamento da comunidade para a rede virtual é uma
forma decisiva de organizar a interação” (CASTELLS, 2003, p. 106). As conectividades em
redes virtuais atuam como meios de comunicação ativos, abrangendo uma grande diversidade
de pessoas e de regiões geograficamente distantes. Uma vez formados, os coletivos que
interagem a partir do ciberespaço passam a produzir ressonâncias nos espaços urbanos.
Destarte, torna-se difícil uma distinção clara entre o que se passa nas redes virtuais e o que se
opera no que o senso comum designa como ‘mundo real’.

Ocorrência 4
A despeito de tamanha confluência de linhas, capaz de tornar o mapa acima visualmente
curioso, percebemos a quase inexistência de relatos de interações presenciais entre as escolas.



125

Em apenas 6 das 128 publicações são relatados visitas entre as escolas, levando-nos a pensar
que, apesar de todos os facilitadores, o Facebook e demais redes sociais não garantem, por si
só, que estas interações se deem de modo efetivo no cotidiano presencial dos sujeitos. Neste
ponto, concordamos com Hardt & Negri (2014, p. 32), que o procedimento on-line de
“adicionar como amigo” não substitui a potência de amizade que se dá em um regime de
corpos.

Ocorrência 5
“Mexer-se não é mais deslocar-se de um ponto a outro da superfície terrestre, mas atravessar
universos de problemas, mundos vividos, paisagens dos sentidos”, lembra-nos Lévy (2000,
p.14). A quebra de fronteiras do pensamento e os deslocamentos possíveis a partir das redes
sociais são ferramentas de empoderamento dos jovens como sujeitos dos próprios processos
de formação, essa realidade é evidenciada nas ocupações escolares. Ao invés de meros
receptores, estes jovens tornam-se produtores e difusores de saberes e de informações,
caracterizando uma nova paisagem político-cognitiva. Falamos de toda uma inteligência
coletiva potencializada pelo uso das ferramentas virtuais, sem as quais seria praticamente
impossível visualizar tamanho alcance social.

Ocorrência 6
Os movimentos de ocupação das escolas e das redes virtuais são experiências que permitem a
reinvenção das relações no espaço escolar e na própria forma como concebemos o conceito de
democracia. “Esses movimentos são poderosos pelas suas relações horizontais, como
multidão, e sua insistência na democracia em todos os níveis é mais do que uma virtude, mas
uma chave para o seu poder” (HARDT; NEGRI, 2014, p.142). Durante os 44 dias que
marcaram o início e o fim das ocupações fomos – como usuários das redes sociais –
igualmente ocupados: tomados por um sentimento de que nem tudo está perdido e pela
necessidade de revermos urgentemente nossos conceitos acerca da juventude e da escola.
Apesar das ambivalências e paradoxos, olhar para o que fora construído ao longo do
movimento é algo que pode nos ensinar, e muito, acerca do que somos e para onde buscamos
ir.

Espacialidades

Ocorrência 1
Durante 44 dias percebeu-se um crescimento viral das escolas ocupadas no estado, fenômeno
que passou a invadir também os meios de comunicação e as mídias sociais. Em uma análise
preliminar, diríamos que se tratou de uma ‘dupla ocupação’: ao mesmo tempo que as escolas
eram apoderadas pelos estudantes, estas mesmas, passavam a tomar as atenções da sociedade.

Ocorrência 2
De uma maneira mais didática, diríamos que esta geografia da conflitualidade estaria ligada a
três paisagens. Uma primeira, ligada ao regime de corpos, dos sujeitos que se encontram, em
ato, nas escolas ocupadas. É necessário, pois, organização do coletivo e instauração de regras
de convivência que tornem viáveis a ocupação ao longo dos dias – este será um dos tópicos
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analisado adiante. Uma segunda paisagem se dá na relação entre os ocupantes e o Estado, na
negociação de suas pautas junto aos deputados e aos representantes da Secretaria Estadual de
Educação. A terceira paisagem se dá através da própria ocupação das redes sociais, na forma
como os estudantes se posicionam diante do seu próprio movimento e das represálias sofridas
através dos meios virtuais.

Ocorrência 3
Esta última via nos faz pensar que, apesar de serem corpos marcados pela virtualidade,
trata-se de interações reais, carregadas de afetos conflitivos das mais diferentes ordens e
manifestações.

Ocorrência 4
Moventes, os espaços virtuais acabam por borrar as fronteiras entre o real e o virtual, um
operando enquanto duplo do outro, hibridizando-se à proporção que são colocados em
movimento. Os espaços virtuais auxiliam, então, na dinâmica dos movimentos sociais,
permitindo que os membros tenham acesso a informações independentemente do local em que
estejam.

Ocorrência 5
Se, por um lado, está cada vez mais complicado o fortalecimento de vínculos coletivos (em
virtude das inúmeras demandas que se fazem urgentes no cotidiano das pessoas), por outro,
nunca as pessoas estiveram tão presentes em comunidades para além de suas próprias famílias
(Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, Tinder, etc). Este aparente paradoxo – em estar e
não estar ao mesmo tempo – performatiza na vida cotidiana uma espécie de jogo de presença
e ausência, ao qual somos insistentemente convocados a participar.

Ocorrência 6
Por mais que haja uma distribuição nas diferentes regiões, percebe-se que as escolas com
maior visibilidade nesses espaços virtuais são escolas da região central. Uma hipótese para
esse fenômeno pode estar relacionada ao fato da concentração urbana ser maior nestas áreas,
com um maior número de alunos nestas escolas, além de serem geograficamente mais
acessíveis. De toda forma, há de se considerar a presença de escolas geograficamente mais
distantes que, no entanto, conseguem manter-se ativamente presentes na interatividade virtual.

Narrativas

Ocorrência 1
Se, por um lado, parte da grande mídia criminalizava o acontecimento, por outro, se percebia
um forte movimento de mobilização por parte das mídias alternativas, verificado pela
veiculação de matérias em sites, em blogs e pelo número de publicações/compartilhamentos
através das redes sociais.

Contranarrativas
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Ocorrência 1
Significantes como “greve” ou “paralização” tornam-se insuficientes diante do movimento
operado pelos estudantes. Reforçado igualmente pela ocupação das mídias sociais – pela
miríade de publicações que davam a ver o que as grandes mídias insistiam em ofuscar –
percebe-se um potente desdobramento semântico ligado ao verbo ocupar, conduzindo-nos ao
que Pelbart (2016) designa como ‘outra geografia da conflitualidade’:

Ocorrência 2
Esta realidade se aproxima daquilo que Hardt & Negri (2014) chamam de produção de
verdade, a qual não se impõe verticalmente através das grandes mídias, mas se produz à
medida que os próprios coletivos veiculam suas informações e opiniões através da rede. “Sim,
precisamos descobrir a verdade, mas, também e sobretudo, precisamos produzir novas
verdades, que podem ser criadas somente por meio de singularidades em redes se
comunicando e estando juntas” (p.56).

Ocorrência 3
“Por trás dos textos publicados estão as multiplicidades. No ciberespaço, o saber não
deve ser visto como algo abstrato, mas algo visível, que exprime uma população”
(LÉVY,1999, p.162). A categoria ‘comunicados’ engloba as publicações com o intuito de
informar e sensibilizar os usuários da comunidade virtual. Aparecem, aqui, esclarecimentos
sobre os motivos das ocupações, avisos sobre últimas decisões feitas em assembleias, avisos
de reuniões abertas a toda a comunidade e reivindicações do movimento.

Ocorrência 4
Em 22 das páginas, as publicações com maior visibilidade dentro desta categoria são
as que informam os motivos da ocupação para a comunidade virtual. Trata-se de publicações
preocupadas, não somente em informar a sociedade acerca da ocupação das respectivas
escolas, mas também em oferecer uma informação politicamente mais precisa

Ocorrência 5
Na página da escola E.E.E.M Padre Rambo, alguns dos estudantes criaram um espaço
para divulgação de relatos das experiências dos estudantes durante a ocupação. Estes relatos
estão nas publicações finais da página, marcando o momento de reflexão acerca das
experiências de cada aluno. Pelos relatos é possível observar a narrativa de aprendizados
pessoais e, também, a importância da unificação criada entre os estudantes.

Cidadanias

Ocorrência 1
Na tentativa de lidar com estas diferenças foi criado o Comitê das Escolas Independentes –
CEI, grupo autônomo composto por estudantes secundaristas, o qual buscou uma
renegociação com o governo que considerasse algumas pautas importantes, como: a não
criminalização das manifestações estudantis e a garantia que os protagonistas das ocupações
não fossem de forma alguma punidos.
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Ocorrência 2
De toda forma, estes movimentos nos brindaram com algo que agora nos parece indubitável:
que “querer mais do mundo” pode ser um ato, e não apenas um discurso idealista. Ou, como
tão bem nos apresentam esses secundaristas.
Nós, estudantes e professores da Escola Técnica Estadual Irmão Pedro, nos unimos para
denunciar e lutar por mudanças. Afinal de contas o lema do Irmão Pedro diz ser uma escola
“para quem quer mais do mundo”. E nós queremos muito mais do mundo!

Sensorialidades

Ocorrência 1
O próprio sentido de comunicação se faz movente: ao invés de meros receptores, os sujeitos
tornam-se produtores e manipuladores sígnicos, selecionando e compartilhando conteúdos
conforme seus interesses. É o caso que Sakamoto (2013, p. 95) nos aponta “quando alguém
atua através de uma dessas redes, não está simplesmente reportando, mas também inventando,
articulando, mudando. Isto, aos poucos, alterna também as formas de participação social”.

Temporalidades

Ocorrência 1
Qualquer palavra ou imagem é capaz de se engendrar em uma rede discursiva que ultrapassa
as supostas intenções daquele que as veicula, adquirindo contornos políticos aguçados,
capazes de mobilizar, ao mesmo tempo (e em tempo real) diferentes sujeitos e coletividades.

Ocorrência 2
“Em um coletivo inteligente, a própria comunidade assume como objetivo a negociação
permanente da ordem estabelecida, de sua linguagem, do papel de cada um. Nada é fixo, pois
os atos são coordenados e avaliados em tempo real” (LÉVY, 2000, p. 31).
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ANEXO B - EXEMPLO DE PROTOCOLO DE ANÁLISE - CHILE

Título: Representación visual de la movilización estudiantil en Chile: las fotografías de las
marchas como espacios de narración, actuación e identificación política

Autores: Camila Cárdenas Neira

Palavras-chave: representación visual; marchas estudiantiles; narración; acción juvenil;
identidades políticas.

Referência completa: NEIRA, Camila Cárdenas. Representación visual de la movilización
estudiantil en Chile: Las fotografías de las marchas como espacios de narración, actuación e
identificación política. Onomázein, p. 115-137, 2014.

Ano publicação: 2014

Revista: Onomázein

Resumo:
El artículo explora la representación visual de las marchas estudiantiles suscitadas en Chile
durante el 2011, con el propósito de describir los actores e identidades grupales simbolizadas,
así como las acciones sociales y los modos como son legitimadas o deslegitimadas en la
interacción. Se analiza un corpus fotográfico del libro Marchas (Yutronic y Ortiz, 2012),
desde un marco teórico-metodológico que considera aportaciones de los Estudios Críticos del
Discurso y la Semiótica Social. Se plantea que las fotografías de las marchas constituyen una
narración capaz de organizar significados que estructuran formas de actuación e identificación
política en oposición, excluyendo a otros participantes críticos del conflicto educativo, como
las élites políticas y económicas. Se construye así un tipo de confrontación entre jóvenes y
fuerzas policiales, que simplifica la lucha ideológica y refuerza estereotipos sobre grupos cuya
acción, al ser objeto de una mediatización permanente, es cognitivamente reforzada. Se
concluye que la narración indagada constituye una opción de representación que enfatiza el
carácter histórico de la protesta estudiantil, proveyendo un espacio de visibilización de la
acción juvenil postdictatorial.

Objeto empírico da pesquisa:
Fotografias sobre as marchas

Conceitos abordados

Narración transmedia - Jenkins, 2008 e Costanza-Chock, 2013
Transcontextualización - Lemke, 2009
Historiofotía -White, 1988
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Mediações:

Cidadanias

Ocorrência 1
Recientemente, las marchas estudiantiles han visibilizado de forma inédita la movilización de
los jóvenes en postdictadura (Portillo y otros, 2012), conformando una de las primeras
manifestaciones de insatisfacción con el modelo educativo neoliberal, generador de
desigualdad y segregación social (Cabalin, 2012).

Ocorrência 2
Por otro lado, estas interacciones promueven la construcción, circulación y negociación de
conocimientos que pueden propender a modos alternativos de postular y comprender la
realidad, especialmente en contextos caracterizados por las luchas de poder y los conflictos
sociales.

Ocorrência 3
Al observar los usos transmediales como recorridos experienciales (Lemke, 2009), se constata
cómo los movimientos sociales producen y ponen en circulación diversos discursos
multimodales, modificando sus efectos de sentido bajo una lógica de resemiotización
(Iedema, 2003).

Ocorrência 4
De acuerdo a Lakoff, los marcos “conforman las metas que nos proponemos, los planes que
hacemos, nuestra manera de actuar y aquello que cuenta como el resultado bueno o malo de
nuestras acciones (…). Cambiar nuestros marcos es cambiar todo esto. El cambio de marco es
cambio social” (2011: 17). Y puesto que el lenguaje activa los marcos, los nuevos marcos
requieren un nuevo lenguaje o, en el caso de nuestro interés, nuevas imágenes.

Ocorrência 5
Lo que subyace a sus acciones comunicativas es la posibilidad de re-mediar y re-presentar los
aspectos de la sociedad que les resultan críticos, de acuerdo con las posibilidades modales de
significación disponibles.

Ocorrência 6
En este sentido, los jóvenes retrotraen el pasado reciente tanto para hacer constar cómo el
modelo educativo imperante se asienta en procesos político-económicos concebidos y
heredados por la dictadura militar (19731990) como para subrayar que la transformación
del sistema sociopolítico más general depende de la total eliminación de los resabios
dictatoriales, cuyos ecos, a su juicio, han permanecido en los gobiernos democráticos
postransición. De allí que la lucha estudiantil se rearticule a partir de un principio de
repetición reconocible por ellos.
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Narrativas

Ocorrência 1
Si se atiende el actual contexto mediático en el que los movimientos juveniles se apropian de
múltiples medios y modos expresivos con el fin de posicionar su protesta en la esfera pública,
conviene preguntarse qué factores inciden en la predilección de ciertas formas de representar
su acción colectiva. Según se ha investigado con anterioridad, los jóvenes chilenos han sido
escasamente reconocidos en el pasado reciente chileno (Cárdenas, 2011a), y se han
estabilizado modos de representación ideológica que los han negado, ocultado y marginado
sistemáticamente (Cárdenas, 2011b, 2012, 2014), aun cuando se ha demostrado su
participación crítica en las últimas décadas mediante discursos no escritos como
documentales, murales, afiches, ilustraciones, fotografías, etc.

Ocorrência 2
De allí surge la iniciativa de publicar el libro fotográfico Marchas. Miradas de un movimiento
ciudadano, definido como un testimonio-manifiesto conformado por las imágenes que fueron
capturadas por los propios manifestantes durante las movilizaciones.

Ocorrência 3
El interés de este artículo reside en analizar la representación visual de las marchas
estudiantiles, cuyas fotografías pueden ser abordadas como espacios de narración, actuación e
identificación política. Dicha representación es construida tanto por los estudiantes que
asistieron a las marchas, registrándolas con sus cámaras y teléfonos móviles, como por los
editores del libro que seleccionaron las imágenes y las organizaron en una obra coherent.

Ocorrência 4
Se plantea así que este registro fotográfico constituye, a la vez, una opción de construcción de
significados motivados (Kress y Van Leeuwen, 2006) sobre la protesta estudiantil y una forma
de configurar la historia reciente a partir del uso extensivo de las imágenes (Burke, 2005).

Ocorrência 5
En este sentido, el movimiento estudiantil chileno hace un uso estratégico de la comunicación
offline y online para presentarse como sujetos políticos e históricos de derecho propio.
Otorgan un carácter memorable a su protesta y, a partir de sus registros visuales y
audiovisuales, proponen narrativas con las cuales modelan sus identidades grupales y sus
memorias intrageneracionales (Cárdenas, en prensa).

Ocorrência 6
Por un lado, se asume que las imágenes colaboran en la construcción de narraciones que
reivindican la acción política juvenil y, por otro, se plantea que estas testifican el rol de los
jóvenes como hacedores de historia, a partir del cual se implican, simultáneamente, como
agentes, actores y sujetos de la misma (Trouillot, 1995).

Ocorrência 7
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En esta línea, los jóvenes proponen nuevas formas de imaginación histórica, una historia
desde abajo centrada en la cotidianidad y en las experiencias de la gente anónima (Burke,
2005). El uso testimonial de la fotografía instituye el poder de narrarse a sí mismo, de
proponer otra narrativa posible con capacidad ideológica para cambiar las versiones
hegemónicas de la realidad (Ilich, 2011). El fotógrafo, así, puede devenir en historiador, quien
explora lo visible y produce algo visible (Schnaith, 2011): su propio lugar en el
pasado/presente.

Ocorrência 8
En virtud de sus hallazgos, explica cómo sus estrategias de movilización emplean textos que
se expanden de unos medios a otros, y de unas modalidades semióticas a otras, integrando una
narrativa coherente que representa el mundo del movimiento en cuestión, proveyendo
mayores oportunidades de participación al recoger las voces, miradas y posicionamientos de
sus diversos miembros.

Ocorrência 9
Al observar los usos transmediales como recorridos experienciales (Lemke, 2009), se constata
cómo los movimientos sociales producen y ponen en circulación diversos discursos
multimodales, modificando sus efectos de sentido bajo una lógica de resemiotización
(Iedema, 2003).

Ocorrência 10
En Marchas, las fotografías son comprendidas como espacios de narración en dos sentidos. El
primero se identifica en la producción de la obra analizada, por cuanto son los propios
manifestantes quienes elaboran un registro visual de las marchas en las que participan,
difunden sus imágenes en redes sociales y las ceden para conformar un libro que recupera sus
miradas sobre la expresión ciudadana que testifican.

Ocorrência 11
De esta manera, el mundo del movimiento estudiantil es representado a partir de un proceso
de transcontextualización que moviliza de una práctica y espacio social —la protesta
callejera— las fotografías que luego son incorporadas en otra práctica y espacio —la
convocatoria online y la posterior edición del testimonio-manifiesto—. Este tipo de
resemiotización conforma a Marchas como una narración transmedia.

Ocorrência 12
De esta manera se produce un hecho interesante que es que el libro puede leerse como un
continuo o como el registro de una gran y única marcha que contiene a todas las otras”
(Yutronic y Ortiz, 2012: 8). Los editores agrupan las fotografías en seis secuencias narrativas
que simbolizan los distintos momentos que componen la marcha como práctica social.

Ocorrência 13
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De este modo, se conforma el relato de un movimiento ciudadano producido desde el punto
de vista de sus propios protagonistas. Este tipo de resemiotización hace de Marchas una
narración en una doble dimensión, como historia (story) e Historia (history).

Ocorrência 14
De acuerdo a Koselleck (2001), las maneras de contar historias se imbrican a los modos de
hacer, recoger o modificar experiencias a través del tiempo. Esto implica que las experiencias
narradas son aprehendidas generacionalmente de tres maneras: la historia que se registra, la
historia que se desarrolla y la historia que se reescribe (Koselleck, 2001). Marchas sintetiza
dichos niveles, colaborando en la formación de una conciencia colectiva que deviene en
memoria compartida. En conjunto, modelan una historia del tiempo presente, fundada en un
principio de repetición (Koselleck, 2001). De allí que las marchas puedan mirarse, y
experimentarse narrativamente, como una sola.

Ocorrência 15
Desde esta perspectiva, la distinción story/history puede ser abordada en términos de
continuidad, toda vez que el estatus epistemológico de la historia/Historia se resuelve al
interior de las comunidades interpretativas (Achugar, 2011). La narración se constituye,
entonces, en un modo de funcionamiento cognitivo (Bruner, 2010) porque los actores
sociales, ya sea como productores o intérpretes, son capaces de reconocer sus propiedades
fundamentales: su progresión secuencial, su carácter causal, su naturaleza referencial, su
verosimilitud y su condición dramática (Bruner, 2009).

Ocorrência 16
En un sentido similar, Bruner apunta que nuestra sensibilidad a la narrativa proporciona “el
principal vínculo entre nuestra propia sensación del self y nuestra sensación de los demás en
el mundo que nos rodea” (2010: 79). Las narraciones, por consiguiente, son instrumentos
especialmente indicados para la negociación social (Bruner, 2009) y la construcción de
conciencia histórica (Achugar, 2011), pues permiten a sus actores posicionarse en un marco
espaciotemporal para definir su identidad como miembros de un grupo. Ello quiere decir que
la narración identifica a los sujetos en un ámbito eminentemente práctico: el del relato de sus
actos (Ricoeur, 1982).

Ocorrência 17
Por último, se reconoce que el significado histórico se desprende de los procesos que
establecen complejas relaciones semióticas entre discursos y actores (Achugar, 2011). Cuando
los jóvenes se implican como narradores de la historia que testifican, haciendo un registro
visual de sus propias experiencias de protesta, dicha ampliación icónica “consiste en la
ampliación de la legibilidad histórica” (Ricoeur, 2004: 154). En este sentido, las imágenes no
sólo cuentan la historia, ellas mismas son historia (Burke, 2005), y merecen por ello especial
atención analítica.

Ocorrência 18



134

White (1988) propone la noción de “historiofotía” para explicar que la representación visual
de los acontecimientos, agentes y procesos históricos en imágenes presupone el dominio de
un léxico, una gramática y una sintaxis, en otras palabras, “un lenguaje y un modo discursivo
bastante diferente del usado convencionalmente para su representación en el discurso verbal
solamente” (1988: 1193). De allí que resulte necesario explotar las potencialidades del uso de
la imagen como modo semiótico relevante para la representación histórica.

Ocorrência 19
En concordancia con lo planteado por Bruner, la manera típica de enmarcar la experiencia es
la modalidad narrativa: “lo que no se estructura de forma narrativa se pierde en la memoria.
La elaboración de marcos prolonga la experiencia en la memoria, donde (…) se ve alterada de
forma sistemática para adaptarse a nuestras representaciones canónicas del mundo social”
(2009: 72). De este modo, el marco no exhibe simplemente lo que contiene, sino que
“participa activamente en una estrategia de contención, produciendo y haciendo cumplir de
una forma selectiva lo que se contará como realidad” (Butler, 2011: 15).

Ocorrência 20
En esta dirección, Van Leeuwen (2008) apunta la necesidad de distinguir entre prácticas
sociales y representaciones de prácticas sociales.

Ocorrência 21
Para introducir esta diferencia, el autor retoma de Bernstein (1981) la noción de
recontextualización. Explica, así, que la práctica social recontextualizada “siempre debe ser
una secuencia de actividades lingüísticas (y/u otras semióticas), un ‘género’” (2008: 12). Esto
implica hacer pasar dichas prácticas a través de un filtro ideológico particular, lo que puede
ocurrir sucesivas veces, hasta conformar una cadena de recontextualizaciones. Para Van
Leeuwen (2008), son cuatro los tipos de transformaciones que tienen lugar en el proceso de
recontextualización: 1) sustituciones, es decir, el reemplazo de los elementos de la práctica
social real por otros elementos semióticos; 2) supresiones, que implica la eliminación de
ciertos elementos de la práctica en cuestión; 3) reordenamientos, dados por la reorganización
de elementos que en la práctica social de origen pueden aparecer dispersos o no relacionados,
y 4) adiciones, que involucra añadir nuevos elementos a partir de reacciones, propósitos,
evaluaciones y legitimaciones.

Ocorrência 22
Estas transformaciones permiten observar cómo la representación visual de las protestas
estudiantiles, recontextualizadas en una obra fotográfica como Marchas, estabiliza o desafía
formas de enmarcar la realidad sociopolítica, sustentadas en compromisos ideológicos
particulares. Un aspecto relevante de esta recontextualización son los modos como vuelven a
mostrarse los participantes de las movilizaciones y las acciones que llevan a cabo, así como
las identidades políticas y las relaciones de poder a partir de las cuales se modela su
actuación.

Ocorrência 23
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Las marchas convocadas por el movimiento estudiantil son cubiertas principalmente por los
medios de comunicación, tales como la televisión y la prensa. En ambos casos, la
visualización de la protesta adquiere un carácter preponderante, pues ofrece una imagen, en
apariencia directa y trasparente, de lo que ocurre en las calles cuando los jóvenes se
congregan.

Ocorrência 24
Las relaciones de poder se manifiestan a la luz de una oposición fundamental, que Van Dijk
(1999) reconoce en la polaridad nosotros/ellos. Esta se basa en una autorrepresentación
positiva del endogrupo y en una heterorrepresentación negativa del exogrupo.

Ocorrência 25
De esta manera, el potencial de las fotografías reside tanto en poder representar participantes,
acciones, relaciones e identidades cuya visibilización se reconoce especialmente crítica en
escenarios de disputa y confrontación social como en poder historizar procesos de cambio
relevantes como las protestas estudiantiles que relevan la prominencia de las movilizaciones
ciudadanas en los últimos años.

Ocorrência 26
Desde esta perspectiva, se hace necesario observar cómo la recontextualización y distribución
transmediática de estas imágenes reproduce, crea o transforma órdenes de sentido “que
pueden contribuir a reforzar las relaciones de poder estructuradas y estabilizadas en la
sociedad o que, por el contrario, pueden desafiar el dominio de los actores sociales
hegemónicos” (Pardo, 2012: 49).

Ocorrência 26
Dado que los jóvenes tienen un lugar restringido en los discursos oficiales que modelan la
historia reciente, y su acción, cuando es expuesta públicamente a través de la televisión y la
prensa, tiende a una criminalización sistemática (Pérez, 2012), se reconoce en una obra de
estas características el potencial para visibilizar prácticas sociales que son marginalizadas por
entrañar conflictos de poder con las élites políticas, económicas y mediáticas.

Ocorrência 27
Destaca así el carácter performativo de las acciones, las cuales exacerban el juego y el
dramatismo. Las imágenes conceptuales incorporadas se desplazan desde el uso de lienzos y
pancartas al de los cuerpos de los propios manifestantes. En términos interactivos, se
escenifican relaciones de intersubjetividad y cercanía, que evocan la participación y el goce
conjunto.

Ocorrência 28
El carnaval historiza un carácter novedoso de la protesta estudiantil, su performatividad, cuya
presencia no se reconoce en movimientos juveniles precedentes. Esta condición emerge de un
escenario social y mediático que las actuales generaciones apropian estratégicamente: por un
lado, configuran su movilización en un contexto que provee mayores libertades de expresión
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—a diferencia de aquel que experimentaron las anteriores generaciones en dictadura— y, por
otro lado, se exponen a una cobertura noticiosa más amplia y sistemática, lo que los lleva a
comunicar su acción colectiva de una forma más creativa, resistiendo los sesgos y
manipulaciones de los medios.

Ocorrência 29
Esta secuencia instituye ciertos símbolos comunes (máscaras de zombies, calaveras, ataúdes)
que ironizan en torno a la caducidad del modelo educativo instaurado en los 80, y otros
(caricaturas de distintos políticos, desde Pinochet a Piñera) que evocan esta memoria
acumulada, destinada a denunciar cómo la clase gobernante ha seguido perpetuando este
sistema en su beneficio.

Ocorrência 30
Los significados representacionales de esta secuencia se construyen principalmente con
imágenes narrativas, las cuales introducen un quiebre dramático en la narración: a contar de
este punto, los participantes se involucran en relaciones de fuerza que habían permanecido
latentes o desactivadas (ver vídeo: páginas 189 y 211).

Ocorrência 31
Las identidades de ambos grupos se estructuran en el eje transformadores/normativos en las
tres primeras secuencias y resistentes/autoritarios en las tres últimas. Vista la obra fotográfica
en su conjunto, prevalece la autorrepresentación positiva de los estudiantes, en contraposición
con una heterorrepresentación negativa de las fuerzas policiales, aspecto que también se
vincula con las formas de legitimación y deslegitimación exploradas en el análisis.

Ocorrência 32
Por otro lado, el registro fotográfico testifica la acción colectiva de los manifestantes y la sitúa
dentro de la historia reciente chilena, relevando la responsabilidad de los estudiantes en los
procesos de cambio que posteriormente constituirán el reservorio de la memoria juvenil.

Ocorrência 33
De esta manera, las imágenes captadas por los propios manifestantes tienden a
autorrepresentar positivamente las identidades de los actores juveniles, validando rasgos
compartidos tales como el altruismo, la alegría y la resistencia, y proponen una
heterorrepresentación negativa de las fuerzas policiales, a las que se las identifica en virtud de
su dureza, recelo e intransigencia.

Ocorrência 34
En esta línea, este artículo plantea que es posible engendrar visibilidad histórica si se
confrontan los modos dominantes con los cuales se enmarca el conocimiento oficial sobre la
acción juvenil, dando lugar a nuevos modos de representación que restituyen legitimidad a
estos actores frecuentemente marginalizados. Asimismo, sugiere reconsiderar el rol de las
narraciones como modelos cognitivos, toda vez que pueden recrear actorías sociales
desatendidas, desafiando su comprensión como categorías estáticas y permanentes. Marchas,
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en su doble dimensión narrativa, colabora en esta negociación, proponiendo nuevos contextos
visuales a partir de los cuales se postulan otras relaciones causales que, al tiempo que
desmitifican la linealidad del relato, reformulan agencias emergentes y reivindican
explicaciones históricas alternativas. Así, Marchas constituye una opción de representación
que enfatiza el carácter memorable de la protesta estudiantil, proveyendo un espacio de
visibilización de la acción juvenil postdictatorial, y provee otros marcos que desafían la
simplificación ideológica, otorgando medios y modos semióticos con los cuales resignificar la
actuación política de los jóvenes. En suma, Marchas aporta un cambio de mirada que rehúsa
los moldes de lo ya visto y lo ya sabido, proponiendo una nueva visión que reconoce la
capacidad de los movimientos sociales de verse y narrarse a sí mismos.

Redes

Ocorrência 1
El movimiento estudiantil ha instalado el hashtag #Nosvemosenlascalles como una consigna
recurrente para difundir convocatorias masivas por Internet, convirtiendo las ocupaciones
multitudinarias en una de sus principales estrategias de resistencia y figuración pública.

Ocorrência 2
Las narraciones transmedia involucran, así, un principio de transcontextualización (Lemke,
2009), a partir del cual se analizan los procesos semióticos como redes intertextuales que
cruzan las fronteras de los géneros y los medios, las comunidades y las instituciones.

Ocorrência 3
Desde esta perspectiva, es posible historizar los procesos de significación, preguntándose
cómo, por qué y qué significados se (re)contextualizan al pasar de un lugar a otro, o de una
práctica a otra, y cómo, a partir de dichos movimientos, los actores transponen y reifican sus
conocimientos y posicionamientos interpersonales, políticos y culturales.

Ocorrência 4
Cuando la narración “se verifica en el estar-juntos-ahora lo más cercanamente (...) el ahora es
expresado por cada uno como la manera pública de estar-juntos-en-el-mundo” (Ricoeur, 1982:
78).

Ocorrência 5
Las fotografías de las marchas estudiantiles incluyen participantes humanos, individuales o
grupales, implicados en algún tipo de acción y/o interacción, y participantes no humanos,
como escenarios urbanos, edificaciones u objetos. Dichos participantes trazan relaciones entre
ellos o con el entorno, y a menudo estructuran pautas de comportamiento reconocibles,
regidas por aspectos como la afiliación y la identificación.

Sensorialidades

Ocorrência 1
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La interacción semiótica estabiliza la construcción de marcos (frames), estructuras mentales
que modelan nuestro pensamiento, de tal manera que cada cultura proporciona distintos
recursos semióticos para enmarcar los significados que incorporamos (Kress, 2010)

Ocorrência 2
Adicionalmente, se asume que las divisiones semióticas del trabajo social son histórica y
contextualmente específicas. En muchos campos, por ejemplo el de la ciencia y la tecnología,
las visualizaciones son las formas más completas y explícitas de explicar las cosas, y las
palabras se convierten apenas en suplementos. En ámbitos como la publicidad, la
visualización sigue siendo omnipresente, pero no ocurre lo mismo en las prácticas
historiográficas, donde la utilización de imágenes sigue teniendo un lugar restringido (Burke,
2005). La representación visual revela, por tanto, motivaciones y efectos que son tanto
sociales como ideológicos

Tecnicidades

Ocorrência 1
Por un lado, Marchas deja de manifiesto cómo las nuevas tecnologías y las redes de
comunicación disponibles en la web delinean el discurso contemporáneo como esencialmente
multimodal (Pardo, 2012), a partir del cual es posible documentar la acción colectiva
mediante lógicas colaborativas, dinámicas y marcadamente dialógicas

Ocorrência 2
Según Kress (2010), es posible ver la Internet como un espacio de contestación emergente,
donde se suceden transformaciones de gran alcance en la semiosis social, tanto en lo que
respecta al diseño y la distribución de mensajes como a los procesos de mediación y
mediatización que constituyen la interfaz modeladora de las acciones colectivas (Pardo,
2012). En él se visibilizan problemas y temas sensibles a los actores representados
discursivamente, cuyas acciones se resignifican continuamente, definiéndose en función de
las interacciones con el tejido semiótico donde se insertan.

Ocorrência 3
La noción de narración transmedia (Jenkins, 2008), acuñada en el ámbito de las industrias
culturales, es útil para comprender cómo muchas de estas interacciones convergen en la web,
dando lugar a una experiencia de navegación que articula sentidos a través de múltiples
plataformas, conformando así cadenas semánticas hipermodales (Lemke, 2003, 2009) que
sintetizan las experiencias de protesta de los actores movilizados.

Ocorrência 4
Para Butler (2011), bajo las condiciones de la actual producción digital, el marco debe
entenderse como parte de la circulación de la imagen, la cual activa las intenciones de nuevos
modos, los expone a nuevas condiciones de animación y a menudo termina
produciendo efectos que se vuelven en contra de quienes creían tenerla controlada.
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Ocorrência 5
Actualmente, los dispositivos tecnológicos colaboran a retratar este tipo de manifestaciones
en tiempo real, a través de fotografías, vídeos y transmisiones en directo, que son llevadas a la
web casi al instante para que sean seguidas masivamente por los usuarios conectados a la red.
Dicho impacto tecnológico no sólo repercute en que se produzca una recepción más abierta,
dinámica y simultánea, sino que da cabida a que los hechos registrados sean relatados desde
otros puntos de vista, usualmente desatendidos por los consorcios mediáticos.

Temporalidades

Ocorrência 1
Estos hicieron circular sus fotografías a través de la web, de donde fueron recopiladas para
construir una obra que perpetuara en el tiempo esta expresión colectiva.

Espacialidades

Ocorrência 1
Con ellas, los estudiantes se reapropian creativamente de los espacios urbanos, conformando
nuevos paisajes lingüísticos móviles, y dislocan los lugares preestablecidos de la política,
movilizándolos a través de sus cuerpos en tránsito por la ciudad (Martín Rojo, 2013)

Identidades

Ocorrência 1
De acuerdo a Ricoeur, desde el momento en que una historia es bien conocida, como ocurre
con las marchas que son sucesivamente interiorizadas por sus participantes, “el arte de contar
llega a ser el de recontar, y el arte de comprender la historia se funda en el de anticipar en ella
su sentido a la luz de un fin esperado y ya sabido” (1982: 80). Según este autor, es esta
condición la que otorga una identidad narrativa a sus agentes.

Ocorrência 2
Junto con la representación de los participantes y sus acciones, en las fotografías es posible
reconstruir las relaciones de poder entre los grupos y las identidades de sus miembros.

Ocorrência 3
Asimismo, Van Dijk (2010) aborda la identidad como un tipo de construcción permanente,
elaborada a partir de representaciones sociales compartidas tras largos procesos de
socialización e interacción comunicativa. De este modo, se asume que varios colectivos de
personas determinan sus sentidos de inclusión o exclusión grupal, a partir de un esquema
básico que se compone de seis categorías: 1) membresía: quiénes somos; 2) actividades: qué
hacemos; 3) objetivos: qué queremos; 4) normas y valores: por qué hacemos —o no— cierto
tipo de cosas; 5) relaciones grupales: con quiénes nos vinculamos —o no—, y 6) recursos:
qué somos capaces de hacer.
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Ocorrência 4
En términos históricos, las fotografías de las marchas estudiantiles constituyen recursos
privilegiados para la testificación y la rememoración, no sólo porque retratan uno de los
procesos de cambio más relevantes de los últimos años en Chile, como lo son las
movilizaciones juveniles de postdictadura, sino porque advierten, a través del uso de diversos
discursos multimodales, cómo los estudiantes recuperan una memoria acumulada que permea
distintos aspectos de su acción colectiva.
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ANEXO C -  Referências dos estudos com recorte comunicacional

BRASIL E CHILE

Publicação de evento acadêmico

Romancini, Richard, & Castilho, Fernanda. (2020). Repertórios de comunicação nos movimentos estudantis no
Chile e no Brasil. Artigo apresentado no  XXIX Encontro Anual da Compós. https://bit.ly/3D9gL60

BRASIL

● Capítulo de livro

de Sousa, Ana Lúcia Nunes, & Canavarro, Marcela. (2018). #OcupaEscola: Media activism and the movement
for public education in Brazil. In F. Sierra Caballero & T. Gravante (Eds.), Networks, Movements and
Technopolitics in Latin America Critical Analysis and Current Challenges (pp. 199-220). Palgrave Macmillan.

Hur, Domenico, & Couto, Maria Luiza Bitencourt Silva. (2017). Escolas ocupadas em Goiás: Ecosofia e
subjetivação. In F. C. S. Lemos et al., Conversas transversalizantes entre Psicologia Política,
Social-Comunitária e Institucional com os campos da Educação, Saúde e Direitos: Ética, Estética e Política (pp.
199-209), CRV. https://bit.ly/3TOIgYm

Sucupira, Tânia Gorayeb, Vasconcelos, Karla Colares, & Brandenburg, Cristine. (2018). O movimento estudantil
de ocupação da FACED/UFC EM 2016: Histórias e memórias em cultura digital. In A. R. Xavier, T. M. da S.
Ferreira & C. S. de Matos (Orgs.), Pesquisas educacionais: Abordagens teórico metodológicas (pp. 213-230).
EdUECE. https://bit.ly/3TGg9uF

● Tese, Dissertação ou trabalho final de curso

Doyle, Andrea. (2017). Competência crítica em informação nas escolas ocupadas do Rio de Janeiro
(Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ). Repositório Institucional
da UFRJ. https://bit.ly/3ql7DU8

Ketzer, Araciele Maria. (2018). “Lutar também é educar”: O potencial político e educomunicativo do movimento
estudantil secundarista brasileiro nas escolas e redes sociais online (2015-2016) (Dissertação de mestrado,
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS), Repositório Institucional da UFSM.
https://bit.ly/2JGikw2

Marques, Eduardo Henrique de Freitas. (2019). Movimentos sociais estudantis no Brasil em fins de 2016: Uma
análise das ocupações escolares em Ituiutaba – MG (Dissertação de mestrado, Universidade Federal de
Uberlândia, Uberlândia, MG). Repositório Institucional da UFU. https://doi.org/10.14393/ufu.di.2019.952

Rico, Omar Alejandro Sánchez. (2017). Comunicação midiática e consumo de afetos: Narrativas sobre protestos
e ocupações contra a Reorganização Escolar em São Paulo. (Dissertação de mestrado, Escola Superior de
Propaganda e Marketing, São Paulo, SP). Repositório institucional da ESPM. https://bit.ly/3Qn0xcD

Rêdes, Bárbara Lopes. (2019). Ocupar e resistir: os processos comunicacionais nas ocupações das escolas
estaduais públicas nas redes sociais da internet, no Ceará em 2016. (Dissertação de Mestrado, Universidade
Federal do Ceará). Repositório Institucional da UFC. https://bit.ly/3KQ0lRM



142

Tori, Lucca Amaral. (2021). Ocupações, o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação e a Construção de
Redes no Movimento Secundarista de São Paulo em 2015 (Dissertação de Mestrado, Universidade de São
Paulo). Repositório Institucional da USP. https://bit.ly/3ene9XR

Zaccarelli, Christina de Toledo. (2018). Ocupar, resistir e conquistar!: As ocupações secundaristas de 2015 e
possíveis efeitos de sentido (Dissertação de mestrado, Pontifícia Universidade Católica de Campinas).
Repositório Institucional da PUCCAMP. https://bit.ly/3KTak8U

● Revista acadêmica nacional

Altheman, F., & Marques, A. C. S. (2019). Corpos e redes: Imagens e cenas dissensuais nos repertórios de ação
do movimento secundarista. Revista FAMECOS, 26(2), e31398.
https://doi.org/10.15448/1980-3729.2019.2.31398

Barbosa, Marina Bordin. (2018). Ocupar e resistir: narrativas visuais das ocupações de 2016. Iluminuras, 19(46),
485-492. https://doi.org/10.22456/1984-1191.85269

Barros, Raquel Silva. (2021). Pesquisa com narrativa visual: um relato de experiência em ocupações estudantis
secundaristas. Cenas Educacionais, 4, e11336. https://bit.ly/3QuJeGx

Breder, Debora, & de Figueiredo, Maria Paula Eppinghaus. (2019). De sonhos e insurreições: Fragmentos de um
discurso (esperançoso) sobre a ocupação de uma escola pública em Petrópolis/RJ. Educação Unisinos, 23(3),
505-525. https://bit.ly/3QjmBVp

Castilho, Fernanda, & Romancini, Richard. (2018). Minas de luta na mídia: Enquadramentos e percepções das
ocupações escolares em São Paulo. Brazilian Journalism Research, 14(1), 282-305.
https://doi.org/10.25200/BJR.v14n1.2018.1054

Costa, Luciano, & Santos, Manoella. (2017). Espaços virtuais moventes das escolas ocupadas de Porto Alegre: O
apoio mútuo como base da inteligência coletiva. ETD – Educação Temática Digital, 19(1), 49-72.
https://doi.org/10.20396/etd.v19i1.8647802

Cruz, Leandro Gomes Moreira. (2018). As subjetividades no ambiente escolar: O movimento de ocupação de
2016 no oeste catarinense. Revista Três Pontos, 15(1), 20-27, 2018. https://bit.ly/3wZYTH5.

da Silva, Michael Cristtofer. (2019). O território da gestão, a gestão do território: interpretação das narrativas
pós-ocupações estudantis em Sorocaba-SP. Cadernos de Pós-graduação, 18(1), 28-49.
https://doi.org/10.5585/cpg.v18n1.11418

de Souza, Luana Sandra. (2017). Movimentos sociais: a repercussão da página ‘Ocupa PG’ nas redes sociais e a
cobertura da mídia nas ocupações das escolas estaduais de Ponta Grossa. Temática, 13(5), 2017. doi:
https://bit.ly/3Bi0V7I

de Oliveira Ruskowski, B., da Silva, C. F., Fernandes, E. G., da Silva, M. K., & Pereira, M. M. (2020).
Tecnologias de Informação e Comunicação, Ativismo e Movimentos Sociais. Compolítica, 10(2), 43-84.

do Rosário, Nísia Martins, da Silva, Caio Ramos, & da Silva, Danielle Miranda. (2016). Ocupações dos
secundaristas do RS: Tensões culturais e reconfigurações comunicativas. Intexto, (37), 193-214.
https://doi.org/10.19132/1807-8583201637.193-214



143

dos Santos, Ana Paula, & Miranda, Cynthia Mara. (2017). Lute como uma menina: Questões de gênero nas
ocupações das escolas de São Paulo em 2016. Revista Observatório, 3(6), 417-444.
https://doi.org/10.20873/uft.2447-4266.2017v3n6p417

Estrella, Renata. (2018). Corpos na cidade – As ocupações dos estudantes secundaristas no Brasil pós 2013.
Revista Garrafa, 16(45), 375-386. https://bit.ly/3qgs30U

Fernandes, Camila Nastari, & Ferreira, Thaisa da Silva. (2018). Juventude e atuação política: As ocupações em
escolas públicas e novas formas de resistência e convivência nas cidades. Revista PerCursos, 19(40), 86-110.
https://doi.org/10.5965/1984724619402018086

Girardello, Gilka, & Lapa, Andrea Brandão. (2018). Mídia-educação na “primavera secundarista”: Um estudo de
caso no ensino de pós-graduação. Educação em Foco, 23(1), 39-60. https://bit.ly/3BiDco4

Ketzer, Araciele Maria, & Rosa, Rosane. (2019). “De tanto poupar em educação ficaremos ricos em ignorância”:
Contranarrativas juvenis no movimento de ocupação de escolas no Rio Grande do Sul. Intexto, (44), 120-143,
2019. https://doi.org/10.19132/1807-8583201944.120-143

Kuboyama, Rei, & Fábio César Alves da Cunha. (2019). “A escola é nossa!”: Territorialidades do movimento
estudantil nas ocupações das escolas de Londrina (PR). Revista NERA, 49(22), 31-58.
https://doi.org/10.47946/rnera.v0i49.5996

Miranda, Ana Maria Mendes & Martins, Larissa Moraes & Alcará, Adriana Rosecler. (2021). Dimensões política
e ética da competência em informação na representação estudantil em centros acadêmicos. Revista Brasileira de
Biblioteconomia e Documentação.

Oliveira, Edna Araujo dos Santos, & Cerny, Roseli Zen. (2018). Aprendizagens com o currículo das ocupações.
Sobretudo, 9(1), 171-188. https://bit.ly/3TXKjd0

Paes, Bruno Teixeira, & Pipano, Issac (2017). Escolas de luta: Cenas da política e educação. ETD – Educação
Temática Digital, 19(1), 3-25. https://doi.org/10.20396/etd.v19i1.8647799

Queiroz, Diego Felipe de Souza; Bortolon, Paula Chagas, & da Rocha, Rita de Cássia Machado. (2017). As
ocupações estudantis e a reinvenção do espaço escolar facilitadas pelas tecnologias interativas. Arquivos
Analíticos de Políticas Educativas, 25(104), 1-21. https://bit.ly/3cOf2Z6

Ratto, Cleber Gibbon, Grespan, Carla Lisbôa, & Hadler, Oriana Holsbach. (2017). “Ocupa 1º de maio”:
Ciberdemocracia, cuidado de si e sociabilidade na escola. ETD – Educação Temática Digital, 19(n. esp.),
99-118. https://doi.org/10.20396/etd.v19i1.8647733

Reis, Valdeci. (2017). #Ocupar e resistir: estudantes catarinenses em defesa da escola pública. Argumentos
Pró-Educação, 2(5), 235-258. https://doi.org/10.24280/ape.v2i5.196

Santos, Bruna Maria de Sousa, & de Farias, Washington Silva. (2017). Ocupar (não) é crime: O jogo político dos
sentidos no acontecimento das ocupações estudantis de 2016. Palimpsesto, 16(25), 331-354.
https://bit.ly/3RCx4fN

Sena, Ercio., & Gusman, Julia. (2021). Lutas por representação nas ocupações das escolas de São Paulo: embates
em filmes documentários. Fronteiras-estudos midiáticos.

Silva, Andréa Villela Mafra da, & Melo, Keite Silva de. (2017). #OCUPAISERJ: Estratégias comunicacionais do
movimento de ocupação do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. ETD – Educação Temática
Digital, 19(1), 119-140. https://doi.org/10.20396/etd.v19i1.8647817



144

Silveira, Bruno P.; Barbosa, Luiza B.; Valle, Maria R.; & Romero, Sérgio Luiz G. (2017). Identidade e
participação: Apontamentos sobre a experiência política das ocupações secundaristas de 2015. REU, 43(1),
113-133, 2017. https://doi.org/10.22484/2177-5788.2017v43n1p113-133

Teixeira, Juliana Cotting, Henning, Paula Corrêa, & Freitas, Gustavo da Silva. (2019). Ocupações secundaristas
no Sul do Brasil: problematizando a produção de subjetividades jovens em meio à ação política. Práxis
Educativa, 14(3), 1066-1084. https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.14n3.015

● Revista Acadêmica Internacional

Castilho, Fernanda, & Romancini, Richard. (2017). ‘Fight like a girl’: Virtual bedroom culture in public school
occupations in Brazil. Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 9(2), 303-320.
https://doi.org/10.1386/cjcs.9.2.303_1

da Cunha Fernando Rezende, Jr., & Lemos, Monica Ferreira. (2016). Students’ social movements: Expanding
communication through social networking sites. International Journal of Journalism and Communication, 2(6),
76-85. https://bit.ly/3QlUYLB

da Cunha Fernando Rezende, Jr., & Lemos, Monica Ferreira. (2017). Do Not close my school: Facebook,
occupations and demonstrations for promoting social change. Humanities and Social Sciences, 5(6), 222-229.
https://doi.org/10.11648/j.hss.20170506.15

Lemos, Monica Ferreira, & da Cunha, Fernando Rezende, Jr. (2018). Facebook in Brazilian schools: Mobilizing
to fight back. Mind, Culture, and Activity, 25(1), 53-67. https://doi.org/10.1080/10749039.2017.1379823

Romancini, Richard, & Castilho, Fernanda. (2017). Novos letramentos e ativismo: Aprendizagens formal e
informal nas ocupações de escolas em São Paulo. Revista Lationamericana de Ciencias de la Comunicación,
14(26), 128-138. https://bit.ly/3er0Qpo

● Eventos acadêmicos

Barros, Raquel Silva. (2021). Midiativismos Imagéticos em Ocupações Secundaristas no Estado do Rio de
Janeiro. Artigo apresentado no XIII-SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2020

Bergami, Ana Paula Miranda Costa, & de Lima, Luiz Malini de Lima. (2020). #OCUPAES: Midiativismo e a
Produção de territórios informacionais independentes. Artigo apresentado no Seminário Comunicação e
Territorialidades.

Bergami, Ana Paula Miranda Costa. (2018). Midiativismo no facebook: Ninja ES e as narrativas independentes
no #OCUPAES. Artigo apresentado no 6º Encontro Internacional de Política Social / 13º Encontro Nacional de
Política Social da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES. https://bit.ly/3CYlB68.

Costa, Ana Paula Miranda, Bragança, Lucas, & Malini, Fábio Luiz. (2018). Ninja ES: Colaboração e
compartilhamento na territorialidade informacional durante as ocupações de escolas capixabas. Artigo
apresentado no XXIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, Belo Horizonte, MG.
https://bit.ly/3wYRpnq



145

Crochik, Leonardo, & Corti, Ana Paula. (2018). O caráter performativo das ocupações estudantis. Artigo
apresentado no VII Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade, do III Seminário Internacional Corpo, Gênero e
Sexualidade e do III Luso-Brasileiro Educação em Sexualidade, Gênero, Saúde e Sustentabilidade, FURG, Porto
Alegre, RS. https://bit.ly/3eujlcI.

da Fonseca, Isrhael Mendes, Fernandes, Karina Ketlen de Sousa, Tavares, Francisca Janaina Ribeiro, Oliveira,
Maria Daniele Brito, & Xerez, Atonia Solange Pinheiro. (2017). Juventude e ativismo: Estratégias de
ciberativismo em contexto das ocupações de 2016. Artigo apresentado no III Encontro Internacional de Jovens
Investigadores (Edição Brasil), Fortaleza, CE. https://bit.ly/3D0pI1u

Longo, Arthur. (2019). Primavera secundarista: Amplitude jornalística sobre o estado de exceção estudantil em
2016. Apresentado no XXI Congresso Metodista de Iniciação e Produção Científica. https://bit.ly/3QuI1Pk

Lourenço, Ramon Fernandes, & Tomaél, Maria Inês. (2017). A mediação informacional no processo de
organização em rede das ocupações das escolas de São Paulo. Artigo apresentado no XVIII Encontro Nacional
de Pesquisa em Ciência da Informação, UNESP, Marília, SP.

Paim, Bruna Bergamo, Cáceres, Sabrina, & Brignol, Liliane Dutra. (2017). Ocupações em Santa Maria: Uma
roda de conversa sobre mídia com os ocupantes secundaristas. Artigo apresentado no XVIII Congresso de
Ciências da Comunicação na Região Sul, Caxias do Sul, RS. https://bit.ly/3Ql4Rci

Rêdes, Bárbara Lopes, & Nunes, Marcia Vidal. (2017, jul.). Revolta das Canetas: O papel das redes sociais na
ocupação das escolas no Ceará, em 2016. Artigo apresentado no 40º Congresso Brasileiro de Ciências da
Comunicação, Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Curitiba, PR.
https://bit.ly/3KOUMTG

Rabin, Marcela Lorenzoni da Rocha, & Bacich, Lilian. (2017). O protagonismo juvenil na era digital: O papel
das redes sociais nas ocupações de escolas públicas brasileiras. Artigo apresentado no III International
Symposium Adolescence(S) & Fórum (Re)Pensando a Educação, Unifesp, São Paulo, SP, 2017.
https://doi.org/10.22388/2525-5894.2017.04

Romancini, Richard, & Castilho, Fernanda. (2017). “Como ocupar uma escola? Pesquiso na Internet!”: Política
participativa nas ocupações de escolas públicas no Brasil. Intercom – RBCC, 40(2), 93-110.
https://doi.org/10.1590/1809-5844201726

http://www.metodista.br/congressos-cientificos/index.php/CM2019/
http://143.107.95.102/prof/richardromancini/suportesmidiaticos/wordpress15/index.php/referencias-sobre-protestos-estudantis/


146

CHILE

● Capítulo de livro

Arancibia, Cristina, Sadlier, Stephen T., & Montecino, Lesmer (2016). Impact of Social Media on Chilean
Student Movement. In: Kallio K., Mills S., Skelton T. (Eds), Politics, citizenship and rights. Geographies of
Children and young people, vol 7 (pp. 331-344). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-4585-57-6_10

Cárdenas Neira, Camila, & Cares, Carmen (2016). De la “toma estudiantil” al “puterío”: Análisis multimodal de
la participación política de las mujeres desde una perspectiva discursiva de género. In RedINCHE (Coords.),
Socializar conocimientos nº 3: Oportunidades para hoy y mañana (pp. 29-50). http://bit.ly/2pq99bH

Gascón, Felip, Pacheco, César, Browne, Rodrigo, Romero, Pamela, Azócar, Alonso, & Nitrihual, Luis (2017).
Tematización y discursividad en torno al movimiento estudiantil chileno (2011): Estudio comparado de la prensa
regional impresa y digital de Valparaíso, La Araucanía y Los Ríos. In R. Browne Sartori, C. del Valle Rojas, &
V. Silva Echeto (Comps.). Relatos Culturales de la Crisis: Comunicación y Crítica Política (pp. 80-109).
InCom-UAB Publicacions. https://bit.ly/3QtZisa

Pérez Arredondo, Carolina (2016). ¿Por qué protestan? La representación de la motivación de estudiantes
involucrados en el movimiento estudiantil en la prensa nacional. In RedINCHE (Coords.). Socializar
conocimientos nº 3: Oportunidades para hoy y mañana (pp. 271-291). http://bit.ly/33CRR9X

Romero Lizama, Pamela, & Browne Sartori, Rodrigo (2014). El movimiento estudiantil y el rol del Estado en la
crisis de la educación chilena en la ficción seriada: discurso social y político de El Reemplazante. In A. Moreno
Doña, & M. Arancibia Herrera (Eds.), Educación y transformación social. Construyendo una ciudadanía crítica.
Ediciones Universitarias de Valparaíso; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. http://bit.ly/2qj5blo

Saavedra Utman, Jorge (2016). ‘Public physical practices’ in the rendering of the commons: Chilean student
movement in 2011. In S. Price & R. Sanz Sabido (Eds.), Sites of protest (pp. 127-141). Rowman & Littlefield.
http://bit.ly/2ITR4JO

Scherman, Andrés, Arriagada, Arturo, & Valenzuela, Sebastián (2013). La protesta en la era de las redes
sociales: el caso chileno. In A. Arriagada & P. Navia (Eds.), Intermedios: Medios de comunicación y democracia
en Chile (pp. 181-199). Ediciones UDP. Recuperado de http://bit.ly/2pnXQRl

Torres, Rodrigo, & Costa, Paola (2012). Uso e impacto de las redes sociales de Internet sobre las movilizaciones
juveniles en Chile: ¿hacia nuevas formas de organización colectiva? In M. D. Souza, P. Cabello, & C. Del Valle
(Eds.), Medios, edades y cultura (pp. 115-138). UFRO. http://bit.ly/35L0st8

Valenzuela, Sebastián (2012). La protesta en la era de Facebook: Manifestaciones juveniles y uso de redes
sociales en Chile 2009-2011. In A. Scherman (Ed.), Jóvenes, participación y medios 2011 (pp. 20-29).
Feedback-UDP. http://bit.ly/2IVHJkA

Romero Lizama, Pamela (2015). Movimiento estudiantil y estereotipos de mujer en la prensa chilena. El caso de
Camila Vallejo en Las Últimas Noticias. In J. M. Gómez y Méndez, S. Méndez-Muros, N. García-Estévez, M. J.
Cartes-Barroso (Eds.), Derechos humanos emergentes y periodismo (pp. 693-712). Equipo de Investigación de
Análisis y Técnica de la Información, Departamento de Periodismo II, Universidad de Sevilla.
https://bit.ly/3RKqdAW

http://bit.ly/2ITR4JO


147

● Tese, Dissertação ou trabalho final de curso

Bustamante Farías, Óscar (2014). Mediatización de la protesta: La activación digital como modalidad de
comunicación política. Viaje al centro del movimento estudantil 2011 en Chile (Tese de doutorado, Tlaquepaque,
México: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente). https://rei.iteso.mx/handle/11117/1270

Cárdenas Neira, Camila (2018). Discursos de protesta y redes sociales: Análisis de las prácticas discursivas
activistas producidas en la comunidad Facebook Universitario Informado durante las movilizaciones
estudiantiles en Chile (2011-2013) (Tese de doutorado, Universidade Pompeu Fabra, Barcelona, Espanha).
Repositório Institucional da UPF.  https://bit.ly/3RJI4YM

Cavallo Faray, Mónica, & Valenzuela Jara, Pamela (2009). Herramientas tecnológicas en los movimientos
sociales – Estudio de caso: Movimiento Pingüino (Monografia de conclusão de curso, Santiago, Chile:
Universidad Academia de Humanismo Cristiano). Repositório Institucional da UAHC. https://bit.ly/3DhEReO

Costa Cornejo, Paola. (2008). El rol de los Fotologs en el movimiento estudiantil chileno de mayo 2006
(Dissertação de mestrado, Poitiers-Lisboa-Madrid: Universidad de Poitiers-Universidad Técnica de
Lisboa-Universidad Nacional de Educación a Distancia). Academia. http://bit.ly/2P0rw1k

Fernández Labbé, Juan (2016). Protesta social, consecuencias y subjetividades políticas: la huella del
movimiento estudiantil chileno del año 2011 (Tese de doutorado, Universidad Complutense de Madrid, Madrid,
Espanha). Repositório Institucional da UCM. https://bit.ly/3KZDeo7

Holzmann Illanes, Juan Federico (2012). Los memes del movimiento estudiantil chileno entre septiembre 2011 y
2012: Un análisis del discurso emic a la Red Estudiantil Tumblr (Monografia de conclusão de curso, Santiago,
Chile: Universidad Diego Portales). Repositório Institucional da UDP. http://bit.ly/35z73GS

Jaramillo Franco, Marco Andrés (2016). Estudiantes de la UC conectados: análisis de sus publicaciones en
Facebook durante las movilizaciones por la educación en agosto del 2011 (Dissertação de mestrado, Pontificia
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile). Repositório Institucional da UCC. https://bit.ly/3d12tK7

Parraguez Sanchez, Leslie (2016). The Chilean student movement: A family matter. The intimate and conflicting
construction of revolution in a post dictatorial country. Dissertations. Paper 1963. https://bit.ly/3RNsz21

Pérez Arredondo, Carolina (2017). The discursive construction and attributions of motive in relation to the
Chilean student movement (2011-2013) in the national news genre (Tese de doutorado, Lancaster University,
Lancaster, Inglaterra). Repositório Institucional da Lancaster University. https://bit.ly/3RrD2jO

Ramos Serón, Catalina Javiera, & Gerter Rojas, Diego Osvaldo (2008). Revolución Pingüina: Caracterización
del caso y descripción de los usos dados a las Tecnologías de la Información y Comunicación (Monografia de
Conclusão de Curso, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile). Repositório Celaju. https://bit.ly/3d12NbN

● Revista acadêmica nacional

Cárdenas Neira, Camila (2013). La representatividad en disputa: Estrategias conversacionales de dos líderes
juveniles en una interacción política televisada. Discurso & Sociedad, 7(3), 490-521. https://bit.ly/3Bnf6bU

Cárdenas Neira, Camila (2014). Representación de la acción política de los estudiantes chilenos. Movilización de
significados en redes sociales. Ultima Década, (40), 57-84. https://doi.org/10.4067/S0718-22362014000100004

https://bit.ly/3d12NbN


148

Cárdenas Neira, Camila (2014). Representación visual de la movilización estudiantil en Chile: las fotografías de
las marchas como espacios de narración, actuación e identificación política. Onomázein, (n. esp.), 115-137.
https://doi.org/10.7764/onomazein.alsfal.11

Cárdenas Neira, Camila (2016). El movimiento estudiantil chileno (2006-2016) y el uso de la web social: nuevos
repertorios de acción e interacción comunicativa. Ultima Década, 24(45), 93-116.
https://doi.org/10.4067/S0718-22362016000200006

Cárdenas Neira, Camila (2016). Representación de la acción política juvenil en redes sociales: Análisis crítico de
las prácticas discursivas producidas durante las movilizaciones estudiantiles en Chile (2011-2013). Revista
Austral de Ciencias Sociales, (30), 77-99. https://bit.ly/3B2deUA

Cárdenas Neira, Camila (2016). Representación online del movimiento estudiantil chileno: Reapropiación de
noticias en Facebook. Estudios Filológicos, (58), 25-49. https://doi.org/10.4067/S0071-17132016000200002

Cárdenas Neira, Camila, & Pérez Arredondo, Carolina (2017). Recontextualización multimodal de las acciones y
motivaciones del movimiento estudiantil chileno en un reportaje de televisión. Literatura y Lingüística, (37),
217-236. https://doi.org/10.29344/0717621x.37.1381

Fernández De La Reguera, Lyuba Yez (2007). De maleante a revolucionario. Cuadernos de Información, 20,
37-43. https://bit.ly/3QtqjMb

Gascón i Martín, Felip, & Pacheco Silva, César (2015). Movimientos sociales emergentes y representaciones
mediáticas recurrentes: Tensiones en el discurso verbo-visual construido sobre el movimiento estudiantil por la
prensa de Valparaíso. Ultima Década, 23(43), 25-52. https://doi.org/10.4067/S0718-22362015000200003

Gascón i Martín, Felip, & Pacheco, César (2012). Construcción discursiva de las actorías en las crónicas
informativas sobre el movimiento estudiantil en El Mercurio de Valparaíso y El Martutino durante los meses de
mayo a diciembre de 2011. Comunicación y Medios, (25), 115-129. https://bit.ly/3RP7TGM

Lopez Morales, Rebecca, & Cardenas Neira, Camila (2015). Una lectura del movimiento por la educación en
Chile (2011-2013) a partir de la producción de grafitis lingüísticos. Ultima Década, 23(43), 53-93.
https://doi.org/ 10.4067/S0718-223620150002000

Millaleo Hernández, Salvador (2011). La ciberpolítica de los movimientos sociales en Chile: algunas reflexiones
y experiencias. Revista Anales, (2), 89-104. https://bit.ly/3x3Zasf

Paredes P., Juan Pablo, Ortiz Ruiz, Nicolás, & Araya Guzmán, Camila (2018). Conflicto social y subjetivación
política: performance, militancias y memoria en la movilización estudiantil post 2011. Persona y Sociedad,
32(2), 122-149. https://bit.ly/3RxkpLA

Pérez Arredondo, Carolina (2012). The Chilean student movement and the media: A comparative analysis on the
linguistic representation of the 04 August 2011 manifestation in right-wing and left-wing newspapers. Logos,
22(2), 4-26. https://bit.ly/3RrYULT

Pérez Arredondo, Carolina (2016). La representación visual del movimento estudiantil chileno en la prensa
establecida y alternativa nacional: Un análisis multimodal. Revista Austral de Ciencias Sociales, 30, 5-26.
https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2016.n30-01

Ponce-Lara, Camila (2017). Internet, nuevas formas de acción colectiva y subjetividades políticas:
movilizaciones estudiantiles chilenas del 2011. Persona y Sociedad, 31(2), 173-196. https://bit.ly/3eCF7Lv

Urzúa Martínez, Sergio (2015). ¿Cómo marchan los jóvenes en el Chile de postdictadura?: Algunas notas acerca
de la apropiación del espacio público y el uso político del cuerpo. Ultima Década, 23(42), 39-64.



149

https://doi.org/10.4067/S0718-22362015000100003

● Revista acadêmica internacional

Acuña-Collado, Violeta (2016). A 10 años del Movimiento Estudiantil Chileno, reflexiones sobre sus
protagonistas. Altre Modernità, (n. esp.), 161-175. https://doi.org/10.13130/2035-7680/7058

Aguilera Ruiz, Óscar (2008). Medios de comunicación en Chile, movimientos juveniles y políticas de la
visibilidad. Comunicação, Mídia e Consumo, 5(14), 55-68. https://bit.ly/3x7WVUU

Aguilera Ruiz, Óscar (2016). Excedente emocional y ampliación de lopolítico en Chile. Análisis visual del
movimiento estudiantil 2011-2014. Altre Modernità, (n. esp.), 234-253. https://doi.org/10.13130/2035-7680/7065

Antenazana Barros, Lorena Mónica (2015). La función política de la televisión e internet en contextos de
movilización social: El caso chileno. Chasqui, (128), 183-196. https://bit.ly/3D68H5Z

Arrué, Michèle (2012). El movimiento estudiantil en Chile (2011-2012): Una lucha contra la discriminación.
Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, (24). https://bit.ly/3KWnGS7

Bacallao-Pino, Lázaro (2015). Challenging mainstream media systems through social media: A comparative
study of the Facebook profiles of two Latin American student movements. International Journal of
Communication, (9), 3702–3720. https://bit.ly/3cYPngs

Bacallao-Pino, Lázaro M. (2016). Redes sociales, acción colectiva y elecciones: los usos de Facebook por el
movimiento estudiantil chileno durante la campaña electoral de 2013. Palabra Clave, 19(3), 810-837.
https://doi.org/10.5294/pacla.2016.19.3.6

Browne Sartori, Rodrigo, Romero Lizama, Pamela, & Monsalve Guarda, Sofia (2015). La cobertura regional del
movimiento estudiantil chileno 2011: prensa impresa y prensa digital en La Región de Los Ríos (Chile). Estudios
sobre el Mensaje Periodístico, 21(2) 723-740. https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2015.v21.n2.50881

Cabalin, Cristian (2013). Framing y políticas educacionales: Los medios como actores políticos en educación.
Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 19(2), 635-647. https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2013.v19.n2.43463

Cabalin, Cristian (2014). Estudiantes conectados y movilizados: El uso de Facebook en las protestas
estudiantiles en Chile. Comunicar: revista científica de comunicación y educación, 12(43), 25-33.
https://doi.org/10.3916/C43-2014-02

Cabalin, Cristian (2014). The conservative response to the 2011 Chilean student movement: neoliberal education
and media. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 35(4), 485-498.
https://doi.org/10.1080/01596306.2013.871233

Cárdenas Neira, Camila (2011). De visualizaciones y visibilizaciones: lectura del movimiento estudiantil chileno
a partir de dos documentales. Revista Guionactualidad [online]. http://bit.ly/2VNbSI5

Cárdenas Neira, Camila (2014). Inútiles y subversivos: Representación transmedia del movimiento estudiantil
chileno en redes sociales. Romanica Olomucensia, 26(2), 173-190. http://bit.ly/35M5O7r

Cárdenas Neira, Camila, & Cárcamo Ulloa, Luis (2017). Estudiantes Informados: Gestión contra-informativa de
los jóvenes chilenos en Facebook. OBS*, 11(4), 42-60. https://doi.org/10.15847/obsOBS11420171012



150

Cárdenas Neira, Camila, & Cares, Carmen (2016). ¿Putas? Quizás,¿Tontitas? Jamás: Análisis transmedial de la
participación política de las mujeres en el movimiento estudiantil chileno. Cadernos de Linguagem e Sociedade,
17(2), 19-39. https://doi.org/10.26512/les.v17i2.3993

Cárdenas Neira, Camila, & Pérez-Arredondo, Carolina (2017). Representación mediática de la acción de protesta
juvenil: la capucha como metáfora. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 15(2),
1067-1084. https://bit.ly/3x4aBQH

Condeza, Ana Rayén (2009). Las estrategias de comunicación utilizadas por los adolescentes. Cuadernos de
Información, (24), 67-78, 2009. https://doi.org/10.7764/cdi.0.35

Diaz Pino, Camilo (2018). Weaponizing collective energy: Dragon Ball Z in the anti-neoliberal Chilean protest
movement. Popular Communication – The International Journal of Media and Culture, 17(3), 202-218.
https://doi.org/10.1080/15405702.2018.1554807

Domínguez Pozos, Fernando de Jesús, López González, Rocío, & Ortiz-Henderson, Gladys (2017). Redes
sociales digitales y participación política de jóvenes universitarios de México y Chile: Una revisión de estudios.
Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, 14(26), 86-95. https://bit.ly/3x81sXH

Errázuriz, Valentina (2019). A digital room of their own: Chilean students struggling against patriarchy in digital
sites. Feminist Media Studies, 21 (2), 281-297. https://doi.org/10.1080/14680777.2019.1668451

Figueroa-Grenett, Claudio (2018). La acción política de niños, niñas y jóvenes en Chile: Cuerpos,
performatividad y producción de subjetividad. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud,
16(1), 199-212. https://doi.org/10.11600/1692715x.16111

García Agustín, Óscar, & Aguirre Díaz, Félix J. (2014). Spatial practices and narratives: The GenkiDama for
education by Chilean students. Journal of Language and Politics, 13(4), 732–754.
https://doi.org/10.1075/bct.83.07gar

García, Cristóbal, Von Bülow, Marisa, Ledezma, Javier, & Chauveau, Paul (2014). What can Twitter tell us about
social movements’ network topology and centrality? Analysing the case of the 2011-2013 Chilean student
movement. International Journal of Organisational Design and Engineering (IJODE), 3(3-4).
https://doi.org/10.1504/IJODE.2014.065102

Gascón i Martín, Felip (2016). Actores, movimientos sociales y producción discursiva. Tentativas en torno a una
epistemografía de la presencia. Altre Modernità, (n. esp.), 176-200. https://doi.org/10.13130/2035-7680/7059

Henríquez Ayala, Maryan (2017). Representaciones Sociales sobre el Derecho a Educación: Las demandas del
movimiento estudiantil de Chile a través de la mirada del diario nacional El Mercurio durante el periodo 2011 y
2014. Mediaciones Sociales, 16, 193-209. https://doi.org/10.5209/MESO.58116

Menard-Warwick, Julia (2009). Comparing protest movements in Chile and California: Interculturality in an
Internet chat exchange. Language and Intercultural Communication, 9(2), 105-119.
https://doi.org/10.1080/14708470802450487

Montecino Soto, Lésmer Antonio (2011). ¿Por qué marchan los estudiantes en Chile?: Discurso electrónico y
poder en un ciberperiódico chileno. Cadernos de Linguagem e Sociedade, 12(2), 179-209.
https://doi.org/10.26512/les.v12i2.11510

Navarrete, Pablo (2013). Ballots or banners?: Film maker Pablo Navarrete looks at how student protests in Chile
have a political dimension. Socialist Lawyer, (65), 26-27. https://doi.org/10.13169/socialistlawyer.65.0026

Nitrihual Valdebenito, Luis, López Dietz, Sandra, Mayorga Rojel, Javier, & Nitrihual Valdebenito, Carlos



151

(2016). El movimiento estudiantil 2011 en la prensa chilena. ¿Pluralismo en la prensa digital? CIC. Cuadernos
De Información y Comunicación, 21, 217-232. https://doi.org/10.5209/CIYC.52945

Núñez, Daniel (2012). Proyecciones políticas del movimiento social por la educación en Chile. Observatorio
Social de América Latina, (31), 61-70. http://bit.ly/2nYflHv

Peña, Patricia, Rodriguez, Raúl, & Sáez, Chiara (2015). Student Online Video Activism and the Education
Movement in Chile. International Journal of Communication, (9), 3761–3781. https://bit.ly/3B25Qs6

Peña, Patricia, Rodríguez, Raúl, & Sáez, Chiara (2016). Movimiento estudiantil en Chile, aprendizaje situado y
activismo digital. Compromiso, cambio social y usos tecnológicos adolescentes. OBETS. Revista de Ciencias
Sociales, 11(1), 287-310. https://doi.org/10.14198/OBETS2016.11.1.11

Pérez-Arredondo, C. (2019). Motives and social actor positioning: the representation of the Chilean student
movement in the national press. Communication & Society, 32(4), 239-255.
https://doi.org/10.15581/003.32.4.239-255

Pino-Ojeda, Walescka. (2014). Insurgency of discourse and affective intervention: The Chilean students’
movement. Argos Aotearoa, (1), 126-135. http://bit.ly/2MLnwPL

Ponce Lara, Camila, & Miranda, Natalia (2016). Redes de confianza online y flash mobs: movilizados por la
educación. Observatorio (OBS*), 10(n.esp.), 161-175. http://bit.ly/33AJU53

Rodríguez, Raúl, Peña, Patricia, & Sáez, Chiara (2014). Crisis y cambio social en Chile (2010 – 2013): el lugar
de los medios de los movimientos sociales y de los activistas digitales. Anagramas, 13(24).
https://doi.org/10.22395/angr.v12n24a4

Romero Lizama, Pamela (2013). Análisis crítico de la representación informativa de Camila Vallejo y el
Movimiento Estudiantil chileno 2011 en el diario “Las Últimas Noticias”. Estudios sobre el Mensaje
Periodístico, 19(2), 871-888. https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2013.v19.n2.43477

Saavedra Utman, Jorge. (2015). No, it did not grow up because of the internet: The emergence of 2011’s student
mobilization inChile. International Journal of E-Politics, 6(4), 35-52. https://doi.org/10.4018/IJEP.2015100103

Scherman, Andrés, Arriagada, Arturo, & Valenzuela, Sebastián. (2014). Student and environmental protests in
Chile: The role of social media. Politics, 35(2), 151-171. https://doi.org/10.1111/1467-9256.12072

Sola-Morales, Salomé (2016). Las redes sociales y los nuevos movimientos estudiantiles latinoamericanos. La
“Primavera Chilena” y el “Yosoy132”. IC – Revista Científica de Información y Comunicación, (13), 153-193.
https://bit.ly/3RrM00H

Sola-Morales, Salomé, & Rivera Gallardo, Ricardo (2015). Las redes sociales como catalizador del movimiento
estudiantil chileno en el 2011. Chasqui, (128), 37-52. https://bit.ly/3cTBErn

Valderrama, Lorena B. (2013). Jóvenes, Ciudadanía y Tecnologías de Información y Comunicación. El
movimiento estudiantil chileno. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 11(1),
123-135. https://bit.ly/3RScAQl

Valenzuela, Sebastián (2013). Unpacking the use of social media for protest behavior: The roles of information,
opinion expression, and activism. American Behavioral Scientist, 57(7), 920-942.
https://doi.org/10.1177/0002764213479375

Valenzuela, Sebastián (2014). Analisando o uso de redes sociais para o comportamento de protesto: O papel da
informação, da expressão de opiniões e do ativismo. Compolítica, 4(1), 13-52.



152

https://doi.org/10.21878/compolitica.2014.4.1.56

Valenzuela, Sebastián, Arriagada, Arturo, & Scherman, Andrés (2014). Facebook, Twitter, and youth
engagement: A quasi-experimental study of social media use and protest behavior using propensity score
matching. International Journal of Communication, (8), 2046-2070. https://bit.ly/2XKDf66

Valenzuela, Sebastián, Arriagada, Arturo, & Scherman, Andrés (2012). The social media basis of youth protest
behavior: The case of Chile. Journal of Communication, 62(2), 299–314.
https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2012.01635.x

Vera V., Héctor (2012). Epistemologías comunicacionales para comprender el movimiento estudiantil 2011 en
Chile. Razón y Palabra, (79). https://bit.ly/3qnSYYs

Von Bülow, Marisa, Vilaça, Luiz, & Abelin, Pedro Henrique. (2019). Varieties of digital activist practices:
Students and mobilization in Chile. Information, Communication & Society, 22(12), 1770-1788.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1451550

● Eventos acadêmicos

Bustamante Farías, Óscar (2014, ago.). Mediatización de la protesta: la activación digitalcomo modalidad de
comunicación política. Viaje al centro del movimiento estudiantil 2011 en Chile. Artigo apresentado no XII
Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación, Pontifícia Universidad Católica del Peru,
Lima, Peru. http://bit.ly/32qTqHU

Cárdenas Neira, Camila, & Cárcamo Ulloa, Luis (2016, jun.). Reapropiación de noticias por comunidades
movilizadas en redes sociales: el caso de “Universitario Informado” en Chile. In J. P. Marfil & M. Römer
(Eds.), Actas de las comunicaciones presentadas en el XXII Congreso Internacional Sociedad Española de
Periodística (pp. 569-584). Congresso realizado na Universidad Camilo José Cela, Madrid, Espanha.
http://bit.ly/2Bo1I7m

Castro, Francisca (2013). Movimiento estudiantil chileno 2011-2013: Impactos y consecuencias. Artigo
apresentado no Seminario de Grado para optar a la Licenciatura en Ciencia Política, Pontificia Universidad
Católica de Chile, Santiago, Chile. http://bit.ly/2BkG9oj

Dittus, Rubén (2009, dez.). La revolución de los pingüinos en la tesis del contrato de lectura. Artigo apresentado
nas Jornadas Binacionales de Semiótica, Museo de Arte Contemporáneo, Santiago, Chile. http://bit.ly/2OV1vR5

García, Cristobal, Chauveau, Paul, Ledezma, Javier, & Pinto, Maria (2013). What can Social Media teach us
about protests? Analyzing the Chilean 2011-12 Student Movement’s Network evolution through Twitter data.
Artigo apresentado na COINs13 Conference, Chile. https://bit.ly/3eooEKu

Ponce Lara, Camila (2013). Los flash mob y las nuevas formas de participación en el movimiento estudiantil
chileno 2011. Artigo apresentado no VII Congreso CEISAL en Porto, Portugal. http://bit.ly/2Mppard

Valenzuela Sepúlveda, Víctor Hugo, Murua Avilés, Daniel, & Riesco, Nicolás Poblete (2014, ago.). El discurso
contrahegemónico y la demanda de una nueva sociedad en las revistas estudiantiles chilenas “Claridad” (1920)
y “Bello Público” (2011). Artigo apresentado no XII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la
Comunicación, Pontifícia Universidad Católica del Peru, Lima, Peru. http://bit.ly/2BkCQNR

Valenzuela, Sebastián. (2012, julho). Protesting in the age of social media: Information, opinion expression and
activism in online networks. Artigo apresentado na 5th Latin American Public Opinion Congress (WAPOR),
Bogotá, Colômbia. https://bit.ly/3RQq4Mv


