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Diversas manifestações públicas 
lideradas por jovens sul-americanos 
na última década tiveram forte vincu
lação com os meios de comunicação 
(comerciais e as ditas mídias alternati
vas) e com as novas tecnologias da in
formação. Muitas ações dos movi
mentos pressupõem uma face pública, 
se fazer ver e ouvir pelo restante da so
ciedade para mobilizar população e 
pressionar governos, empresas etc. E 
os meios de comunicação têm papel 
importantíssimo. 

No Chile, em 2006, milhares de 
es tudantes secundar is tas protagoni
za ram o que ficou conhecido dentro e 
fora do país como Revolução dos Pin
guins (referência ao uniforme dos es
tudantes). Eles ocuparam suas escolas 
por discordar dos encaminhamentos 
dados pelo governo em relação à edu
cação, reivindicando educação públi
ca, gratuita e de qualidade. Além da 
ocupação física do espaço escolar, a 
criação de blogs e fotologs das ocupa
ções e do movimento ajudou a insti
tuir o caráter nacional e descentrali
zado da manifestação (que se recusou 
a ter apenas um porta-voz) e a mobi
lizar cerca de 800 mil es tudantes em 
dois meses de norte a sul do país. Nos 
últimos anos, e mais in tensamente 

desde 2011, os es tudantes chilenos 
voltaram às ruas e em seu repertório 
de ações t rouxeram consigo inter
venções artísticas e coreografias fa
mosas orquestradas também pela in
ternet, ressignificando ícones do pop 
por meio de suas demandas , devida
mente filmados e disseminados via 
YouTube e redes sociais. A centralida
de da reivindicação por educação pú
blica de qualidade continuou e exigiu 
deles estratégias múltiplas para se fa
zerem ouvir. 

Entre as demais ações estudadas 
inicialmente pela pesquisa "Juventu
de e integração sul-americana" (Iba-
se/Pólis, 2008), muitas se valem de 
blogs, fotologs e fóruns de debates vir

tuais para mobilizar e organizar suas 
ações. Assim como no caso chileno, 
nelas o uso de novas tecnologias com
bina-se a formas "tradicionais" de mi
litância, e essas combinações possí
veis também trazem pistas do jeito 
próprio de essa geração dar sentido a 
práticas políticas. 

As mobilizações podem acontecer 
com a ajuda de redes sociais como 
Orkut, Facebook ou Twitter. No entan
to, a ocupação das ruas e espaços pú
blicos ou o fechamento de vias públi
cas e estradas continuam gerando 
repercussão social e política. A criati
vidade incorporada a formas de mani
festações do gênero rendem imagens 
que serão replicadas em diferentes 
meios e não dependem apenas do in
teresse da grande mídia para se disse
minar. E é ótimo que possam ser fil
mados e exibidos não apenas por 
"especialistas", mas por qualquer pes
soa que tenha à mão um celular e aces
so à internet. Se sempre foi fundamen
tal colocar o bloco na rua, hoje, mais 
do que nunca, é urgente compreender 
os vínculos entre as práticas individu
ais cotidianas - entre elas os usos da 
internet e das redes sociais por parce
las cada vez mais amplas da popula
ção - e o agir coletivo. Em tempos de 

novas combinações entre militância e 
comunicação, nem a rede nem a rua 
são o limite. © 
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Text Box
Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, ano 6, n. 64, p. 16-17, nov. 2012.




