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Resumo 

 

Vencedora do Prêmio Compós de Teses 2021, a pesquisa da qual resulta esse livro trata 

das insurgências secundaristas ocorridas nas escolas de São Paulo em 2015 e das 

experiências e dos agenciamentos criados pelos estudantes com o intuito de produzirem 

cenas de dissenso, passando pelas análises de seus processos comunicativos, que 

envolveram a apropriação das redes sociais digitais, as performances nas ruas, a ocupação 

de espaços públicos, as produções que envolvem a gambiarra, a experiência estética e a 

articulação dos corpos insurgentes. É uma grande aposta teórica-metodológica, que faz 

com que o leitor mergulhe num processo de pesquisa que leva a pesquisadora a se expor, 

a refletir e a caminhar com essas cenas de ocupação, propondo a aproximação entre as 

noções de cena de dissenso e do método da igualdade (Rancière), dispositivos (Foucault) 

e arranjos disposicionais (Braga). 
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1 Publicação lançada no Publicom – XVII Encontro com Autores/Editores de Publicações Recentes sobre Comunicação, 

evento componente do 45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Francine Altheman é doutora em Comunicação Social pela UFMG, mestra em Comunicação na Contemporaneidade 

pela Faculdade Cásper Líbero e jornalista graduada pela Unesp. Professora e supervisora de estágio do curso de 

Jornalismo da ESPM-SP. Tem experiência em Jornalismo Político, Jornalismo Científico e Comunicação Pública. 

Atuou por 10 anos na área de Comunicação Governamental como concursada de órgão público federal. Atualmente 

dedica-se à pesquisa com ênfase em movimentos de resistência, diversidade, inclusão, Jornalismo Público, movimentos 

identitários, entre outros temas. Sua tese foi selecionada pelo PPGCOM da UFMG (Capes 6) como a melhor do ano de 

2020. Recebeu o Prêmio Compós de Teses Eduardo Peñuela – 2021, premiação concedida à melhor tese em 

Comunicação do ano pela Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Comunicação.  
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