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Os médios sociais são hoje ferramenta de campanha, veículo de comunicação, terreno para o acordo 
e lugar de batalhas para multíplices indivíduos, grupos, movimentos sociais ou partidos políticos 
sobre variados assuntos da vida cotidiana, políticas públicas ou ideologias. 

Um primeiro acercamento otimista ao fenômeno da apropriação de tecnologias digitais por parte 
dos movimentos sociais o olhava com muita esperança: as redes voltavam voz, capacidade de ação, 
denuncia, difundir e impactar ao cidadão comum, aos membros de grupos desfavorecidos ou das 
associações de base; os sentimentos de rechaço levavam ao encontro de vontades na base da 
sociedade e ao questionamento do poder; as capacidades de uso das tecnologias e a conexão com 
a cultura popular permitiam captar a atenção dos jovens  e  estender as fronteiras dos movimentos; 
os nerds entravam na política; e os movimentos o partidos progressistas obtinham vitórias pelo uso 
horizontal dos novos médios que era estranho aos conservadores y reacionários. Certamente 
também havia fundamentalistas religiosos, racistas, defensores das armas ou machistas usando 
organizadamente os novos médios, mas eram minoria. Mas isso mudou. O BREXIT, as vitórias de 
Trump e Bolsonaro, ou a ação coordenada nacional, regional e mundial contra a educação sexual, a 
legalização do aborto ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo mostram outra cara do uso de 
médios, e não são os únicos casos. Estes fatos obrigam a ter uma visão crítica e suspicaz sobre os 
impactos deste fenômeno. 

Assim como no mundo e na região latino-americana, no Peru os movimentos dos jovens, 
anticorrupção, feministas o LGTBIQ, entre outros, têm sabido aproveitar os novos médios para se 
fizer ouvir, se opor ao governo, obter mudanças políticas ou promover mudanças culturais, mas 
estes mesmos médios também têm sido úteis aos que defendem discursos religiosos, conservadores 
o de direita. 

Agora moram a denuncia dos abusadores e a calúnia aos lutadores, a defensa do médio ambiente e 
as falsidades sobre a origem das doenças o sobre a mudança climática, a defensa dos direitos e a 
discriminação, o exercício de solidariedade entre pares e o bullying. 



Perguntamos-nos então: ¿De que maneira aproveitam, apropriam ou utilizam os diversos grupos, 
coletivos, movimentos ou partidos os novos médios na organização, o desenvolvimento ou a 
execução de suas ações coletivas?¿O que desafios enfrentam estes atores sociais e as sociedades 
nas que atuam? 

Seguindo estas ideias, o décimo quarto número da revista Conexión, publicação acadêmica do 
Departamento Académico de Comunicaciones da Pontificia Universidad Católica del Perú, estará 
dedicado a dar uma olhada para a relação entre a ação coletiva e os médios sociais, com ênfase nos 
seguintes temas: 

• O uso de imagens com objetivos políticos. 
• As fake news e a posverdade. 
• Determinações funcionais do artefato e a apropriação social da tecnologia: o que se faz e 

que não desde cada plataforma? 
• O humor e a sátira como ferramentas políticas. 
• Construção de identidades. 
• Organização, funcionamento e comunicação de coletivos em red. 
• Negociação, acordos, consensos, alianças ou outras maneiras de incidência ou participação 

de movimentos horizontais na toma de decisões políticas. 
• Repertórios de ação coletiva on-line, na rua e híbridos. 
• Translocalidade do ativismo. Movimentos transnacionais. 
• O desenvolvimento das capacidades digitais e de comunicação para a ação coletiva. 
• Novas práticas e culturas mediáticas e de criação de conteúdos. 

Espera-se receber estudos de casos, mas são bem-vindas também revisões temáticas ou casuísticas, 
assim como ensaios acadêmicos. 

O prazo de recepção de artigos começa no 12 de dezembro de 2019 e termina o 01 de junho de 
2020. Os artigos recebidos serão submetidos à avaliação por pares e os aceitados serão publicados 
no número 14 da revista Conexión, planejado para dezembro de 2020. 

Para a apresentação de artigos, consulte as normas nos seguintes links: 

→ Normas para autores  

→ Normas para imagens 

 

Pode acessar aos números anteriores AQUI. Para qualquer consulta editorial sobre este número, 
pode-se contatar com o professor Juan Fernando Bossio, coordenador temático do número 14 de 
Conexión: jfbossio@pucp.pe (com cópia a epasapera@pucp.pe e dptocomunica@pucp.edu.pe)  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/conexion/normas_autores
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/conexion/elemento_grafico
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/conexion/issue/archive
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