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Resumo 

Se, ao longo do século XX, as favelas foram representadas sob a ótica de atores 

externos, o século XXI marca o surgimento das autorrepresentações, trazendo à tona 

a perspectiva de habitantes de territórios populares. Neste contexto, o presente estudo 

investiga a categoria dos “comunicadores periféricos” que participam da renovação 

contemporânea das representações de favelas e bairros de periferia urbana no campo 

midiático. A partir da análise da rede de colaboradores do website “Viva Favela 2.0”, 

ativo entre 2010 e 2013, destacando as autorrepresentações inseridas nas páginas de 

“perfil” dos usuários cadastrados, a pesquisa identifica um grupo de moradores de 

favelas e periferias produtores de conteúdo jornalístico e cultural em diversas 

linguagens, articulados em múltiplas redes, com ensino superior iniciado ou concluído 

e dispostos a tomar parte no diálogo social não apenas como profissionais mas 

também como militantes pelo desenvolvimento de suas comunidades.  

 

Abstract 

Throughout the 20th century, Favelas in Rio/Brazil were represented by external 

actors. In the 21st century however, the Favela (and urban periphery) residents 

themselves are expressing new perspectives about people and territories on various 

media channels. In this context, the present study investigates the category of the 

“peripheral communicators” which plays an important role as reformers in the 

contemporary change of favela and urban periphery representations. The research 

analyze the network of productive members of the collaborative website “Viva Favela 

2.0” (a project by Viva Rio, an NGO from Rio de Janeiro), between 2010 and 2013, 

highlighting their individual self-representation added to each personal profile page, as 

well as part of their media production. These content creators are favela residents 

involved in several types of media and cultural activities, and articulated through 

multiple networks. Most of them either hold a diploma in Social Communications or 

study towards one. They are progressively taking part on the social dialogue not only 

as media professionals, but also as citizens supporting the development of their 

communities.  

 

Palavras chave: comunicadores periféricos; autorrepresentação; representação de 
favelas; Viva Favela; sites colaborativos; representações midiáticas; diálogos sociais; 
correspondentes comunitários; jornalismo cidadão; redes sociais na internet; 
Overmundo; cultura periférica; web 2.0. 
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Introdução 
 

Esta dissertação trata de representações e autorrepresentações de 

moradores de favelas e periferias produzidas no século XXI. Mais 

precisamente, de uma determinada rede de comunicadores cuja produção 

pode ser enquadrada nestas categorias. Trata, também, de formas de 

interações sociais contemporâneas que se dão entre estes autores e os 

tradicionais criadores de representações sobre os territórios populares e seus 

habitantes, aqueles que são citados como “formadores de opinião”, membros 

da “elite letrada”, ou da “intelectualidade erudita”.  

Os vinte anos que envolvem a virada do século XX para o XXI são 

marcados por um conjunto de fatos relevantes para a compreensão do tema 

deste trabalho. Algumas das transformações que ocorreram nas esferas global, 

nacional – no Brasil, e local, no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, neste 

período, são tão importantes que os impactos decorrentes ainda não foram 

completamente assimilados. Não se trata de eventos acidentais. Todos são 

acontecimentos que resultam de longos processos históricos, sociais, culturais, 

econômicos, políticos, tecnológicos, etc. Mas tiveram um clímax neste período, 

ou estão para atingi-lo num futuro próximo.  

A primeira novidade, de alcance e proporções planetárias, é o advento e 

a popularização da internet, como novo meio de comunicação e informação na 

década de 1990, e como plataforma para novas interações sociais, nos anos 

2000. A segunda, não menos importante, é o crescimento e a proliferação das 

cidades, marcados pelo avanço da população urbana mundial, que superou 

definitivamente a rural em 2007, e pela degradação que resulta da falta de 

planejamento, gerando fenômenos como o da “favelização” em escala global, 

alardeada por órgãos internacionais como a ONU-HABITAT e por intelectuais 

como o urbanista Mike Davis, autor do livro “Planet of Slums”1 (2006), para 

                                                           
1
 “Planeta de Favelas”, no título da primeira edição em português (2006), e “Planeta Favela” em edição de 2013, 

ambas pela editora Boitempo. 
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quem o neoliberalismo extrapolou o nível das desigualdades ao ponto de 

vivermos um “big bang da pobreza urbana”.  

No Brasil, um fenômeno marcante e que ainda está se desenvolvendo é 

a ampliação do acesso das classes pobres ao ensino superior, possibilitada por 

algumas medidas implementadas, a partir de 2002, por instituições públicas 

como as Universidades Estaduais do Rio de Janeiro (UERJ) e da Bahia 

(UEBA), pioneiras na implementação de cotas étnico-raciais e sociais em seus 

processos de admissão, e por políticas públicas federais como o Programa 

Universidade para todos (ProUni), que oferece bolsas integrais e parciais para 

estudantes do setor privado, desde 2005, entre outras iniciativas de 

procedências diversas (MORAIS, 2013). 

Restringindo um pouco mais o foco, identificamos, no contexto da cidade 

do Rio de Janeiro e seus arredores (que eventualmente poderão incluir a 

capital paulista, alargando-se o enquadramento para o eixo Rio-São Paulo), 

uma série de mudanças, com diferentes origens e níveis de impacto, 

relacionadas à maneira como as favelas são percebidas pela sociedade de 

modo geral. Podemos nos valer de exemplos em duas áreas culturais 

diferentes para ilustrar esta variação: a literatura e o cinema (e seria possível 

incluir vários outros segmentos). Cabe destacar que ambas possuem algo em 

comum que serve particularmente aos objetivos deste estudo: são produtoras 

de representações e fontes de inspiração para um número infinitamente maior 

de representações derivadas, em segmentos como a mídia e a academia, por 

exemplo, e assim se tornam capazes de exercer forte influência sobre o 

imaginário social da cidade e, potencialmente, do país e do mundo, a respeito 

dos temas que abordam. 

No campo da literatura, citaremos, de um lado, o livro Cidade de Deus, 

lançado em 1997 por Paulo Lins, que “se tornaria um dos maiores best sellers 

brasileiros dos últimos tempos” (HOLLANDA, 2014) e, de outro, uma coleção 

de livros intitulada “Tramas Urbanas”2, criada pela editora Aeroplano em 2007, 

sob curadoria de Heloisa Buarque de Hollanda. São dois gêneros diferentes 

                                                           
2
 http://aeroplanoeditora.com.br/categoria/tramas-urbanas/ 
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para uma comparação (um livro e uma coleção de livros), mas é justamente o 

que os difere que nos servirá de justificativa para a argumentação. Exatos dez 

anos separam o livro de Paulo Lins e o livro “Acorda Hip Hop”, de DJ TR, um 

dos primeiros da coleção Tramas Urbanas. Ambos autores, coincidentemente, 

ou não, são nascidos na favela Cidade de Deus. O livro de Lins, lançado já no 

final do século XX, foi a segunda obra literária de relevo, no cenário editorial 

brasileiro, escrita por um morador de favela naquele século. A primeira fora 

lançada em 1960, e sobre ela falaremos (um pouco) adiante.  

Ainda na primeira década do século XXI, algumas dezenas de livros 

seriam lançados por autores cuja procedência é uma favela ou bairro de 

periferia urbana brasileira. Já em 2000, por exemplo, o escritor paulista Ferrez 

lançaria Capão Pecado, cujo tema é a comunidade onde ele nasceu e ainda 

mora, Capão Redondo, considerada uma das favelas mais violentas de São 

Paulo. Apenas a coleção Tramas Urbanas é responsável, entre 2007 e 2014, 

pelo lançamento de mais trinta livros cujo mote é “dar a vez e a voz aos 

protagonistas desse novo capítulo da memória cultural brasileira” (HOLLANDA, 

2007). Ou seja, neste intervalo houve um aumento significativo na produção 

literária “periférica”, ou uma ruptura de barreira que permitiu o escoamento 

desta produção em uma nova escala. 

No cinema, o exemplo é o filme “Cinco Vezes Favela – Agora por Nós 

Mesmos”, de 2010, o primeiro filme brasileiro “escrito, produzido e realizado por 

jovens cineastas moradores de favelas do Rio de Janeiro”3. Seu produtor 

executivo, o cineasta Cacá Diegues, está entre os cinco diretores dos episódios 

do filme “Cinco Vezes Favela”, lançado em 1962, e inspirador do projeto de 

2010. O segundo filme traz, no próprio título, a referência ao que foi destacado 

acima através dos exemplos literários: agora, aquele que representou a favela 

com seu olhar externo, nos anos 1960, vem passar, em 2010, “a vez e a voz” 

aos protagonistas daquelas histórias.  

A metáfora da voz tem sido usada à exaustão ao longo de décadas para 

marcar o fato de que os membros das classes populares não são devidamente 

                                                           
3
 Fonte: <http://globofilmes.globo.com/5xFavelaAgoraporNosMesmos/> Acessado em agosto de 2014. 

http://globofilmes.globo.com/5xFavelaAgoraporNosMesmos/
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representados. Apesar de se usar mais a expressão “dar voz” do que o verbo 

“ouvir”, os exemplos citados acima, e o estudo que virá a seguir, demonstram 

que, no século XXI, está aumentando a “escuta” às “vozes” das favelas e 

periferias. O que nos leva a pensar a representação e a autorrepresentação 

como iniciativas não unilaterais - institucionais (quando promovidas por pela 

mídia ou pela academia, por exemplo), individuais (por um escritor), ou grupais 

(por uma equipe de cinema); mas como fenômenos dialógicos que envolvem, 

potencialmente, atores sociais diferentes. É neste sentido que utilizaremos 

algumas vezes a expressão “diálogos sociais”. 

É importante pontuar que nenhum dos conceitos ou formulações que 

utilizaremos aqui são novidade. Outros trabalhos vêm traçando este panorama 

contemporâneo de produções de autorrepresentações4. O objetivo deste é 

iluminar mais um exemplo desta mudança que, de tão recente, ou melhor, que 

por estar em curso, ainda não se consegue apreender e analisar 

completamente, mas sim intuir, ilustrar e apontar reflexões que podem ser úteis 

para sua compreensão futura.  

A dissertação se estrutura a partir do estudo de caso do website Viva 

Favela, criado em 2001 pela Organização Não Governamental Viva Rio, sob a 

proposta de influenciar a cobertura da mídia sobre favelas, oferecendo notícias 

elaboradas por moradores destas comunidades em parceria com jornalistas 

profissionais, e assim tentar combater o estigma que associava 

indiscriminadamente os “favelados” à violência e à criminalidade, entre outras 

perspectivas “marginalizantes”. (VALLADARES, 2005; JAGUARIBE 2007; 

RAMALHO, 2007) 

Em 2001, quando foi lançado, o Viva Favela contava com uma redação 

composta por cerca de 12 a 15 moradores de favelas, os “correspondentes 

comunitários”, atuando como repórteres e fotógrafos amadores; e um grupo de 

jornalistas responsáveis por dar a forma final, o acabamento editorial do 

conteúdo. Este modelo vigorou com grande êxito até ser interrompido por conta 

                                                           
4
 O próprio Viva Favela, em sua fase “1.0”, teve sua produção fotográfica analisada sob a perspectiva da 

autorrepresentação por JAGUARIBE e LISSOVSKY (2007), entre outros. As autorrepresentações criadas por jovens do 
projeto Morrinho, da favela Pereira da Silva, são tema de pesquisa de ROCHA (2011), entre outros exemplos.  
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de problemas financeiros, no final de 2005. Sem patrocínio, o Viva Favela 

chega a ser considerado extinto em 2006, mas “sobrevive” e retoma a 

produção de conteúdo, apesar da equipe menor.  

Em 2007, tem início uma etapa de concepção e planejamento, sob o 

impacto das novas ferramentas que tornavam a internet cada vez mais 

interativa, que derivaria numa segunda versão do site, lançada apenas em 

2010 sob o apelido de “Viva Favela 2.0”. Por “segunda versão” pode-se 

entender uma nova plataforma tecnológica e um novo modelo editorial, o que, 

na prática, equivale a um novo site utilizando o mesmo nome e ocupando o 

mesmo endereço do anterior. A reforma implicaria não apenas em um 

redesenho gráfico, como também na revisão conceitual do projeto, na 

reestruturação da equipe e da audiência, na alteração da abrangência 

geográfica, entre outros impactos.  

 O Viva Favela “2.0” tornou possível que qualquer pessoa, a partir de 

qualquer lugar, se tornasse “correspondente comunitário” e passasse a 

produzir e publicar conteúdo no site, sem moderação a priori. A plataforma 

passou a aceitar outros suportes além de textos e fotografias (foram incluídos 

vídeo e áudio) e foi lançada uma revista temática cujo processo de produção 

era integralmente realizado online, através do site e de outras ferramentas 

interativas na internet. Este formato “colaborativo”, vigorou entre abril de 2010 e 

junho de 2013, período em que se articulou uma rede de colaboradores, entre 

usuários cadastrados e produtores de conteúdo de fato, cujo perfil tentaremos 

aqui identificar. 

Após cerca de três anos “no ar”, o Viva Favela 2.0 foi substituído por 

uma terceira versão, que retoma em parte o modelo jornalístico nos moldes da 

redação original. O conteúdo gerado na sua fase colaborativa se manteve 

acessível através de um endereço alternativo5, onde passa a se constituir como 

um acervo, a exemplo do que ocorrera em 2010 com a primeira versão do site. 

Este ambiente de acervo foi onde se deu, no último ano, o que pode ser 

considerada a “pesquisa de campo” do presente estudo. 

                                                           
5
 http://acervo2.vivafavela.com.br/ 
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É preciso, antes de prosseguirmos, esclarecer o meu envolvimento 

pessoal/profissional com o projeto Viva Favela, que foi, em grande parte, 

responsável por este trabalho. Graduada pela Escola de Comunicação da 

UFRJ, comecei minha carreira jornalística como produtora de conteúdo do 

primeiro site do jornal O Globo, em 1998. De lá, depois de passar por duas 

empresas “pontocom”, me tornei, no ano de 2003, editora de um website da 

ONG Viva Rio, onde eu trabalharia, sempre envolvida em projetos de internet, 

por dez anos (até 2013). 

Quando cheguei para coordenar o site de uma pesquisa sobre crianças 

em violência armada organizada, o Viva Favela já era um grande sucesso, e 

talvez estivesse em seu auge. Era uma fonte obrigatória de pautas e notícias 

sobre as favelas cariocas, e todo jornalista minimamente bem informado da 

cidade não apenas conhecia como admirava o projeto. Foi com essa 

admiração e a sensação de orgulho que dividi o espaço de trabalho com a 

equipe chefiada pela editora Cristiane Ramalho durante dois anos. E, com 

incredulidade e frustração, presenciei o desmanche da mesma, em 2005, 

quando eu já estava envolvida em outro projeto de internet da casa, o portal 

Comunidade Segura. 

 Em 2007, quando a direção do Viva Rio decide investir energia e 

recursos em um projeto de reformulação do Viva Favela, eu estava à frente do 

único site da casa com ferramentas interativas, baseado em um software livre6, 

e cuja proposta dialogava com o conceito da “web 2.0”7. Foi, portanto, um 

arranjo interno que me levou a acumular por algum tempo a edição do 

Comunidade Segura e as tarefas de escrever o projeto do Viva Favela 2.0, 

captar recursos e executá-lo. Consequentemente, eu acabaria assumindo a 

coordenação do site nesta nova etapa. Foi neste estágio que ingressei, em 

2012, no Mestrado Profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais do Centro 

de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil – CPDOC, 

da Fundação Getúlio Vargas. 

                                                           
6
Software livre é um sistema gratuito cujo código de programação permanece aberto e pode ser livremente 

utilizado e modificado. 
7
O termo “web 2.0”, apesar de amplamente utilizado atualmente para marcar a fase mais interativa da internet, 

não é unanimidade entre especialistas. Alguns o criticam por ter surgido, em 2004, num evento promovido por 
empresas de tecnologia, e não entre a comunidade acadêmica, o que o tornaria uma “jogada de marketing”.  
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 A motivação original deste projeto de pesquisa envolvia, por um lado, a 

necessidade de conhecer melhor a rede de colaboradores do Viva Favela 2.0 

para estabelecer estratégias que auxiliassem, ao mesmo tempo, no 

desenvolvimento do site e dos seus produtores de conteúdo. Afinal, quando o 

site entrara no ar, em 2010, ninguém sabia ao certo quem atenderia ao 

chamado para colaboração. No final de 2011 o site possuía um cadastro com 

quase dois mil usuários e a frequência de produção era de mais de dois 

conteúdos publicados por dia. Havia a sensação de que era preciso um olhar 

mais demorado sobre aquela produção para que pudéssemos planejar os 

próximos passos compreendendo a sua potência em sentido amplo. 

 Outra parte da motivação era um desejo individual de colocar em 

perspectiva as diversas questões com as quais eu vinha lidando ao longo dos 

últimos anos. No dia-a-dia de gestora de projeto eu não acompanhava tão de 

perto a produção do site, mas eventualmente me surpreendia lendo um texto 

ou assistindo a um vídeo que traziam algo que eu não esperava encontrar. A 

sensação era de que a rede que estávamos mobilizando, ou ajudando a 

mobilizar, não se parecia com o perfil dos correspondentes comunitários que o 

Viva Favela havia contratado na primeira fase. Na verdade, eles mesmos 

também já não se pareciam com aquele perfil, pois alguns continuavam 

próximos e já pertenciam, evidentemente, a outro contexto. O que mudara? O 

que significava ser um “correspondente comunitário” em 2010? Quem eram os 

colaboradores do Viva Favela 2.0? O que identificava, e o que distinguia os 

membros daquela rede? Essas perguntas gerariam o projeto a partir do qual 

esta pesquisa começou a se configurar. 

 A transformação do Viva Favela 2.0, de uma rede de produção 

colaborativa de conteúdo, em um acervo para pesquisas, me levaria a optar 

entre o trabalho no novo Viva Favela e o estudo do Viva Favela 2.0, 

prevalecendo a segunda opção. O distanciamento do objeto só traria benefícios 

e, enquanto memória de um site desativado, o Viva Favela 2.0 precisaria ter 

sua trajetória contada, para poder continuar vivo em algum lugar. Mas, além de 

registrar a memória institucional do site, eu continuava motivada a 

compreender a sua rede de produtores de conteúdo. 
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 Uma referência importante neste processo foi a ex editora Cristiane 

Ramalho, que logo após se desligar do site escrevera o livro Notícias da Favela 

(2007), onde conta a história do Viva Favela entre 2001 e 2005 e traz diversos 

textos do acervo como um registro do que fora construído a partir daquela 

experiência. A leitura do livro de Cristiane é certamente uma das principais 

inspirações para esta dissertação. Mas foi num artigo escrito por ela para a 

Revista Viva Favela número 7, de julho de 2011, quando comemoramos os 10 

anos de existência do projeto, que encontrei uma pista, ou talvez uma chave, 

para chegar ao cerne das reflexões que seriam aqui levantadas: 

 Ser jornalista e trabalhar na internet, em 2001, era como navegar 
em águas turvas. Era tudo tão novo que ninguém tinha certeza de nada. 
Nem mesmo quanto tempo de vida o site teria. No Viva Favela não era 
diferente. Mas era justamente esse espírito de aventura que fazia a 
coisa ter graça. Era óbvio que havia algo de novo surgindo ali. E não 
apenas por ser um site, mas por ser uma proposta de jornalismo 
pioneira. Uma redação única, onde jornalistas profissionais e moradores 
de favelas trocavam o tempo todo. E também antropólogos, funkeiros, 
sociólogos, rappers, escritores, cineastas e estrangeiros de todas as 
praias. [...]8 (RAMALHO, 2011) 

 

De certa forma, entre 2010 e 2013, eu tivera a mesma sensação de que 

o Viva Favela navegava em maré de aventura e incertezas, de que algo de 

novo surgia outra vez, mas cujo destaque não era o jornalismo, nem a nova 

plataforma. A charada estava na frase “Uma redação única, onde jornalistas 

profissionais e moradores de favelas trocavam o tempo todo”. As trocas sociais 

permaneciam, embora, mediadas pelo computador, estivessem mais discretas 

e silenciosas. A questão central, entretanto, não era a dimensão espacial. A 

principal diferença estava nos atores, ou os interlocutores de tais diálogos, 

cujos lugares não eram mais tão marcados. As categorias “jornalistas 

profissionais” e “moradores de favelas”, agora, eram fluidas. Havia, entre os 

moradores de favelas, jornalistas profissionais, antropólogos, sociólogos, 

escritores, cineastas e até estrangeiros. Mais do que o lugar da produção, 

mudara também o “lugar de fala” dos correspondentes, e esta era a principal 

novidade. Era isso que eu deveria investigar.  

                                                           
8
 Fonte: <http://acervo2.vivafavela.com.br/node/2790> Acessado em agosto de 2014. 

http://acervo2.vivafavela.com.br/node/2790
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O estudo que se segue está organizado em quatro capítulos. No 

primeiro, abordaremos a evolução das representações midiáticas de favelas ao 

longo do século XX, com ênfase sobre as fundadoras de certos estereótipos 

que ficariam marcados ao longo de muitas décadas, e na verdade até hoje não 

se diluíram completamente. Destacaremos, porém, algumas representações 

menos midiáticas e/ou cujo circuito se diferencia dos canais hegemônicos, 

mostrando que a produção de representações diversas nem sempre surte 

efeito sobre as imagens cristalizadas no imaginário social, cuja diversidade 

seria limitada, ou praticamente nula, ao longo de todo o século XX. 

No segundo capítulo, trataremos da história do projeto Viva Favela, 

tomando como ponto de partida o momento em que surge a demanda pela 

proposta, antes, portanto, de sua execução. Esta construção de uma memória 

institucional, privilegiando os bastidores, se deterá com mais cuidado sobre a 

fase pós 2005, cobrindo a transição entre os modelos e o período de atividade 

do Viva Favela 2.0. Aqui, será inevitável, em determinados momentos, que eu 

me torne a observadora participante que sou/fui, e narre uma ou outra 

passagem em primeira pessoa. Peço licença para fazê-lo, e me desculpo 

antecipadamente caso surjam detalhes que pareçam prescindíveis para o 

argumento central do estudo. É a porção de registro “netnográfico”9 que estará 

vigorando fortuitamente. 

No terceiro e no quarto capítulos faremos a análise do perfil da rede de 

colaboradores do site propriamente dita. Começando, no capítulo 3, pela 

organização panorâmica dos atores envolvidos nesta rede e pela observação 

dos tipos de interações que eles estabeleciam entre si. Só então, no capítulo 4, 

iremos nos ater sobre um perfil mais qualitativo e aproximado do produtor de 

conteúdo do Viva Favela 2.0. 

Ao analisar o perfil de alguns dos comunicadores cuja participação foi 

mais assídua no Viva Favela 2.0, e observar o conteúdo de suas criações, 

sejam representações (de temas diversos) ou autorrepresentações, e seja em 

linguagem escrita, ou em ouros suportes, pudemos constatar que, mesmo 

quando não há demanda externa, ou seja, quando não há um interlocutor 
                                                           
9
 A netnografia seria uma metodologia adaptada da etnografia para pesquisas no ciberespaço. Kozinets (1997, 

2002) e Hine (2005) estão entre os fundadores do conceito. (MONTARDO e PASSERINO, 2006) 



21 
 

oriundo de outro universo/extrato social dando “vez e voz” ao conteúdo que 

vem à tona, e talvez até especialmente aí, quando a demanda é apenas interna 

e a produção é voluntária, emergem obras (não há justificativa para tratá-las 

meramente como “conteúdo”) que merecem atenção. É este olhar cuidadoso, 

que separa os territórios, as pessoas que nele habitam ou transitam, e as 

mensagens que elas estão emitindo, que pretendemos exercitar.  
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1. Representações e autorrepresentações de/em favelas no século 

XX10  

 

Desde o início do século XX, antes do termo “favela” ser empregado 

como substantivo genérico na representação de comunidades pobres do Rio 

de Janeiro, o que só se deu a partir dos anos 1920, esses territórios já atraíam 

observadores externos, que reportavam suas incursões para a satisfação da 

curiosidade de seus leitores. (VAZ, 1994; VALLADARES, 2005) 

Enquanto grandes transformações urbanísticas marcavam a entrada da 

sociedade carioca no que se entendia por “modernidade”, as novas regras 

sociais surgidas neste contexto excluíam propositalmente as populações que 

“destoavam” do novo cenário. O fim dos cortiços, por exemplo, marcava a 

valorização da habitação higiênica, salubre, dentro dos padrões da civilização 

moderna, ao passo que contribuía para o povoamento dos morros - já então 

ocupados, em parte, por ex combatentes de guerras como as do Paraguai e de 

Canudos. Os desabrigados, que incluíam ex escravos e seus descendentes, 

migrantes despossuídos e outros representantes de um Brasil escravocrata, 

arcaico, analfabeto, deveriam manter-se longe dos terrenos onde era erguida 

uma urbe sob moldes europeus. Seu destino, idealmente, deveriam ser os 

subúrbios, mas as normas criadas para controlar a ocupação do espaço 

acabariam dificultando e encarecendo a construção regular de moradias 

populares, o que acarretaria na progressiva ocupação das encostas e no 

surgimento das favelas. (VAZ, 1994; VALLADARES, 2005) 

É neste contexto que as primeiras representações das favelas surgem 

como relatos de viagem, em narrativas de corajosos desbravadores. Os 

cronistas que registravam o surgimento do Rio de Janeiro “moderno” também 

deixavam impressões sobre a sua antítese, inclusive para afirmar um modelo a 

partir da negação do outro.  

Os emissários de um Rio ‘civilizado’ teriam a missão de revelar 
os recônditos sórdidos da miséria para seus leitores letrados. Tratava-

                                                           
10

 Embora as autorrepresentações sejam um fenômeno marcadamente do século XXI, neste capítulo estamos 
apontando alguns fatos que indicam, ao longo do século XX, as bases do contexto que favoreceria o florescimento 
destas “vozes” no século seguinte. Neste título, portanto, “autorrepresentações” deve ser entendido como tema de 
investigação, e não como produto observado. 
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se de uma peregrinação de cidade diurna, regulamentada, burguesa, 
embranquecida, e cidadã aos territórios da cidade oculta, mestiça, 
pobre, desregrada e marginalizada. (JAGUARIBE, 2007 p. 129) 
 

Os primeiros registros da vida nos morros cariocas são considerados 

fundadores de boa parte dos conceitos, preconceitos e estereótipos que foram 

reproduzidos ao longo de todo o século XX, e que ainda hoje produzem ecos, a 

respeito de comunidades faveladas ou periféricas, e de seus moradores.  

A imagem matriz da favela já estava, portanto, construída e dada 
a partir do olhar arguto e curioso do jornalista/observador. ‘Um outro 
mundo’ muito mais próximo da roça, do sertão, ‘longe da cidade’, onde 
só se poderia chegar através da ‘ponte’ construída pelo repórter ou 
cronista, levando o leitor até o alto do morro que ele, membro da classe 
média ou da elite, não ousava subir. (VALLADARES, 2005 p.36) 

 

Uma das mais citadas referências documentais do início do século XX a 

respeito dos morros cariocas é a crônica de João do Rio publicada pela 

primeira vez em 3 de novembro de 1908 na Gazeta de Notícias com o título “A 

cidade do morro de Santo Antônio/Impressão noturna”. O texto seria incluído 

em 1911 na coletânea Vida Vertiginosa com o título “Os livres acampamentos 

da miséria”, tornando-se um dos mais conhecidos do cronista.  

Ao narrar sua incursão noturna morro acima, acompanhando um grupo 

de seresteiros, João do Rio descreve em detalhes sua viagem a “uma cidade 

dentro da cidade grande”, cujas características contrariam em tudo a cidade 

moderna, civilizada e urbanizada que a imprensa da época tanto 

propagandeava.  

[...] E quando de novo cheguei ao alto do morro, dando outra vez 
com os olhos na cidade, que embaixo dormia iluminada, imaginei 
chegar de uma longa viagem a um outro ponto da terra, de uma corrida 
pelo arraial da sordidez alegre, pelo horror inconsciente da miséria 
cantadeira, com a visão dos casinhotos e das caras daquele povo 
vigoroso, refestelado de indigência em vez de trabalhar, conseguindo 
bem no centro de uma grande cidade a construção inédita de um 
acampamento de indolência, livre de todas as leis. (RIO, 1911) 
 

A inclinação do terreno e sua irregularidade, a diversidade da matéria 

prima dos barracos, a pouca ou nenhuma iluminação interna e externa às 

residências, a vegetação que invadia o caminho, todos os elementos que 
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transmitiam a insegurança física da caminhada são valorizados, bem como 

aqueles que pontuam os riscos morais. Ao transmitir a seus leitores suas 

impressões sobre o morro, João do Rio deixa claras algumas das ideias 

correntes sobre quem são os seus habitantes e o que estas pessoas fazem:  

Certo já ouvira falar das habitações do morro de Santo Antônio, 
quando encontrei, depois da meia-noite, aquele grupo curioso - um 
soldado sem número no boné, três ou quatro mulatos de violão em 
punho. [...] Eu tinha do morro de Santo Antônio a ideia de um lugar onde 
pobres operários se aglomeravam à espera de habitações, e a tentação 
veio de acompanhar a seresta morro acima, em sítio tão laboriosamente 
grave. (RIO, 1911) 
 

Ao longo da crônica, o autor se refere ao grupo de seresteiros como 

“bando”, e associa aos seus integrantes adjetivos como “mulatos”, “valentes” e 

“malandros”, sem juízo de valor aparente. Outra fração expressiva de 

personagens é identificada por um posto ou patente militar (“soldado”, 

“soldadinho”, “cabo”, “tenente”). Além destas, as referências a profissões ou 

ocupações laborais encontradas no texto se resumem a construtor e dono de 

botequim. Os indivíduos com quem o narrador dialoga são todos do sexo 

masculino. As mulheres são citadas indiretamente em poucas passagens, 

como esta: “A cidade tem mulheres perdidas, inteiramente da gandaia. Por 

causa delas tem havido dramas”. A embriaguez é evocada inúmeras vezes ao 

longo do texto, de modo que sobressai a impressão de que, no morro, “o parati 

corre como não corre a água”.  

A comparação entre habitantes do morro e animais aparece desde a 

opção do autor por referir-se aos personagens masculinos como “os machos”, 

passando pela utilização da palavra “toca” indicando morada, e pela analogia 

entre a comunidade e um “vasto galinheiro multiforme”, até a conclusão de que 

se trata de uma “empolgante sociedade, onde cada homem é apenas um 

animal de instintos impulsivos”.  

O que João do Rio expõe para a intelectualidade carioca daquele tempo 

é uma representação dos pobres que moram no morro bem semelhante à que 

coubera aos negros africanos escravizados: um povo guiado por instintos 

animais, alheio à civilização, atraído pelos prazeres físicos, amante de 

cachaça, música e dança, com hábitos insalubres, comportamento imoral, e 
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“inconsciente”. Não aparece no texto o interesse pela “fala” da população local, 

mas sim a curiosidade de observar, interpretar e reportar. A voz de um 

representante de categoria social tão distante não seria então qualificada pelo 

interlocutor como fonte de informação ou opinião.  

Mais de uma década e meia depois, outra importante referência textual a 

respeito dos morros é publicada no Jornal do Brasil, como parte da série de 

grande sucesso “Mistérios do Rio”, assinada pelo jornalista Benjamin Costallat. 

A crônica “A Favela que eu vi”, de 1924, reproduz a noção da favela como um 

universo desconhecido e apartado da cidade formal, um território ainda 

distante, no tempo e no espaço, da cidade moderna que o Rio de Janeiro 

sonhava ser. Costallat se refere ao Morro da Favela (aquele que se chamara, e 

mais tarde voltaria a se chamar, Morro da Providência) como “morro sinistro” e 

“morro do crime”, e seus moradores são constantemente associados à 

criminalidade e à violência. Além dos “malandros” e “valentes”, surgem em sua 

narrativa outros personagens tornados nativos: “ladrões”, “intrujões”, 

“assaltantes”, “assassinos”, e “meliantes dedicados a praticar todo tipo de 

contravenção”.  

- Quase todos os moradores desta Rua da América são ladrões 
e intrujões. O intrujão é o negociante do roubo. É o comprador e 
vendedor do objeto roubado... Com a Favela, esta zona daqui é a que 
mais fornece pensionistas para as prisões... Lá em cima, no morro, é o 
crime, é a facada, a violência, a vingança, a valentia; cá em baixo, na 
Rua da América, é o roubo, é a astúcia, é o profissional da gazua e do 
pé-de-cabra... (COSTALLAT, 1924)  

 

A violência é considerada parte da vida rotineira dos moradores, 

inclusive associada ao seu modo se ser e de viver. Em relação à representação 

dos moradores dos morros na crônica de João do Rio, o texto de 1924 parece 

indicar que estes, agora, estão mais conscientes desta existência paralela e à 

margem do controle do estado, e dela tiram proveito praticando crimes e 

exercendo atividades das quais extraem mais vantagens do que apenas 

sobreviver ao som da serenata e embebidos em “parati”.  

  

Encravada no Rio de Janeiro, a Favela é uma cidade dentro da 
cidade. Perfeitamente diversa e absolutamente autônoma. Não atingida 
pelos regulamentos da prefeitura e longe das vistas da Polícia. Na 
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Favela ninguém paga impostos e não se vê um guarda civil. Na Favela, 
a lei é a do mais forte e a do mais valente. A navalha liquida os casos. E 
a coragem dirime todas as contendas. Há muito crime, muita morte, 
porque são essas as soluções para todos os gêneros de negócios – os 
negócios de honra como os negócios de dinheiro. Na Favela, não há 
divórcios porque ninguém se casa. Não se fazem contratos. Não há 
inquilinos, nem senhorios. Não há despejos. [...] A bofetada e a navalha 
resolvem tudo... É natural que os valentes e os malandros procurem a 
Favela, como uma moradia ideal. É um refúgio e um paraíso. Precisam 
de dinheiro? Vão busca-lo no bolso dos outros. (COSTALLAT, 1924) 

 

O autor não deixa de registrar a miséria que encontra, e, ao fazê-lo, 

reforça a imagem de um povo “miserável porém feliz”, que apesar das más 

condições de habitação, saúde e alimentação, vive cantando. 

Sem higiene, sem conforto, naqueles pequeninos casebres 
fétidos e imundos, que se arriscam, a cada instante, a voar com o vento 
ou despencar-se lá de cima; aquela população de homens valentes – 
estivadores, carvoeiros, embarcadiços – e de mulheres anemiadas e 
fracas, e de crianças mal alimentadas e em trapos, cria porcos, bebe 
cachaça, toca cavaquinho e canta! ... [...] À noite, tudo samba. Apesar 
da miséria em que vive, toda a Favela, sambando, é feliz sob um céu 
salpicado e lindo de estrelas! (COSTALLAT, 1924) 

 

O jornalista já não cita “operários” e dissolve a dicotomia entre estes e 

os malandros, trazendo a imagem de homens “valentes” para o universo dos 

próprios trabalhadores (estivadores, carvoeiros, embarcadiços).  

Uma característica, porém, diferencia o texto de Costallat do de João do 

Rio: a transcrição de diálogos, ou entrevistas, nas quais a fala de dois 

moradores do morro recebem destaque. Um deles é o “chefe”, o mais poderoso 

ou o mais “valente” entre os habitantes locais, enquanto o outro é uma mulher 

cujo perfil pouco se distancia da imagem feminina apresentada por João do 

Rio. 

A negra suspirou: 
- É. Mas sou feliz. Tenho experiência. Deixei aquela “bagunça” lá 
embaixo e agora vivo quietinha no meu canto ... Já é tempo de 
descansar! ... 
Nos braços, no pescoço, nas costas da negra, via-se o que ela fora. 
Nomes de homens em horríveis tatuagens, talhos cicatrizados de 
navalha, vestígios de um brilhante passado no reino da “bagunça” e da 
malandragem. (COSTALLAT, 1924) 
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 Os dois moradores da Favela que desfrutam, na crônica de Costallat, do 

“direito à fala”, servem ao propósito de reafirmar os conceitos que o autor 

transmite com clareza ao longo de toda sua descrição. O morro continuava 

sendo uma negação de tudo o que a sociedade moderna desejava para si. 

 As duas crônicas nos ajudam a perceber como a representação desses 

territórios como lugares de pobreza, doença, desordem e violência, é 

simultânea ao surgimento das próprias favelas no Rio de Janeiro e está 

fortemente associada à propaganda de um tipo de cidade e de um estilo de 

vida, cuja imagem se queria promover naquele período, a todo custo.  

Saindo da esfera do jornalismo, encontramos no documento oficial de 

apresentação do plano urbanístico elaborado para o Rio de Janeiro pelo 

arquiteto francês Alfred Agache, em 1930, a consagração de alguns dos 

conceitos expostos acima, porém com o acréscimo de novas perspectivas, que 

influenciariam a maneira como autoridades governamentais passariam a lidar 

com as favelas e, consequentemente, com seus moradores, dali em diante.  

Encomendado pelo prefeito Antônio Prado Júnior, o “Plano Agache”, 

como ficaria conhecido, culmina na recomendação de pôr fim às favelas, 

recurso justificado “não só sob o ponto de vista da ordem social e da 

segurança, como sob o ponto de vista da higiene geral da cidade, sem falar da 

estética”.  

Por outro lado, o autor traça um panorama da estrutura social das 

favelas, reconhecendo seus moradores como integrantes de uma comunidade, 

visão que só na segunda metade do século apareceria incorporada em 

políticas governamentais. 

 Pouco a pouco surgem casinhas pertencentes a uma população 
pobre e heterogênea, nasce um princípio de organização social, assiste-
se ao começo do sentimento da propriedade territorial. Famílias inteiras 
vivem ao lado uma da outra, criam-se laços de vizinhança, 
estabelecem-se costumes, desenvolvem-se pequenos comércios: 
armazéns, botequins, alfaiates, etc. Alguns deles, que fizeram bons 
negócios, melhoram sua habitação, alugam-na até, e se estabelecem 
noutra parte. E eis pequenos proprietários capitalistas que se instalaram 
repentinamente em terrenos que não lhes pertenciam, os quais ficariam 
surpreendidos se se lhes demonstrasse que não podem, em caso 
nenhum, reivindicar direitos de possessão. (AGACHE, 1930) 
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Agache relaciona a escolha das favelas como local de moradia ao custo 

do transporte, lembrando que os trabalhadores que cumprem expediente no 

centro da cidade optam por morar próximo ao emprego, apesar das 

implicações negativas, por não poderem pagar o custo diário das idas e vindas 

do subúrbio. Esta abordagem acaba por incluir a favela e seus moradores na 

dinâmica social urbana, o que marca uma diferença importante em relação aos 

textos que representavam a favela como um território completamente isolado.  

O arquiteto foi pioneiro ao pensar a cidade como um sistema integrado, 

uma estrutura orgânica comparada a um corpo, o que o diferencia dos autores 

de planejamentos anteriores focados em obras pontuais e superficiais, como 

“maquiagens”. Neste corpo integrado, as favelas ocupariam o lugar de um mal 

a ser retirado, como um câncer, ou uma “lepra”, nas palavras do autor: 

[As favelas] constituem um perigo permanente de incêndio e infecções 
epidêmicas para todos os bairros através dos quais se infiltram. A sua lepra 
suja a vizinhança das praias e os bairros mais graciosamente dotados pela 
natureza, despe os morros de seu enfeite verdejante e corrói até as margens 
da mata na encosta das serras. (AGACHE, 1930) 

 

A tomada do poder por Getúlio Vargas levaria o Plano Agache a ser 

arquivado, mas as intervenções ali propostas seriam apenas adiadas por algum 

tempo. O arquiteto difundiu suas ideias em uma série de cinco conferências 

realizadas na cidade entre 1927 e 1930, das quais a terceira se dedicaria 

integralmente ao tema das favelas. Seus pensamentos acerca desses 

territórios, portanto, circulariam entre personagens influentes da sociedade 

carioca e ajudariam a “formar opinião” para além da esfera da administração 

pública (OLIVEIRA, 2009).   

Para o autor, ao ser transferida para uma habitação “higiênica e prática”, 

a população favelada estaria atingindo a “primeira etapa de uma educação que 

os há de preparar para uma vida mais confortável e mais normal”. Além de 

acreditar na possibilidade da passagem de uma vida “anormal” para uma vida 

“normal”, Agache associa esta evolução à educação, sugerindo, ainda que 

através da remoção, que se deva investir na formação de pessoas das classes 

mais pobres tendo em vista a sua ascensão a uma vida melhor.  
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Num passado ainda muito recente, posto que a abolição da escravatura 

do Brasil ocorrera há apenas 42 anos, os senhores tratavam seus escravos 

como seres sem alma. Agora, a incipiente burguesia buscava adequar-se a 

novos padrões de sociabilidade, na dimensão das relações entre classes 

sociais, e fazia parte deste difícil processo o reconhecimento dos diversos 

atores sociais como membros de uma mesma categoria, para a qual ainda se 

buscava uma identidade: a categoria “povo brasileiro”.  

As representações encontradas tanto na imprensa quanto em 

documentos técnicos e oficiais da primeira metade do século XX ilustram a 

construção da imagem da favela como um problema, e de seus habitantes, 

como parte do problema, seja no papel de “marginais” (PERLMAN, 1977), seja 

no de vítimas, dentro de uma visão mais paternalista (BARBOSA e SILVA, 

2005). Tratava-se de uma população representada como “carente”: ora de 

cuidado, ora de controle.  

É importante ter em mente que tais representações, e os conceitos nelas 

contidos, circulavam dentro de um universo restrito, formado pelas elites 

letradas. Os segmentos que produziam (e consumiam em primeira mão) tais 

representações sociais estavam fora dos territórios populares, mas podiam 

acessá-los eventualmente. O inverso, porém, seria bem mais difícil. Embora 

Agache lançasse em seu plano urbanístico a ideia de que os habitantes de 

favelas poderiam progredir para um vida “normal”, o que pode ser interpretado 

para muito além da questão da moradia, o conceito de mobilidade social estava 

fora de pauta em 1930, principalmente quando se pensa no acesso à educação 

formal como ponto de partida natural para tal mobilidade.   

A escola, como instituição republicana, estava ainda num estágio 

incipiente e desorganizado, com colégios geridos por estrangeiros, sem 

qualquer padronização de currículo, e sobretudo voltados para as elites e as 

emergentes classes médias industriais. Este quadro começaria a mudar a partir 

de políticas educacionais formuladas no Estado Novo, dentro do projeto de 

“nacionalização do ensino” empreendido por Gustavo Capanema, Ministro da 

Educação na gestão do presidente Getúlio Vargas (BOMENY, 1999). Mas a 

expansão lenta e desigual do sistema educacional brasileiro se estenderia ao 

longo de praticamente todo o século, e apenas a partir da década de 1980 os 



30 
 

indicadores passariam a apontar resultados positivos em termos do nível de 

instrução geral da população e da redução das desigualdades educacionais 

(MANCEBO, 2009).  

Ao contrário das representações de favelas difundidas pela imprensa 

escrita, onde a voz dos moradores não sobressaía, no campo da produção 

cultural, a ascensão do samba ao status de símbolo da identidade nacional 

faria com que a perspectiva dessa população fosse difundida em larga escala, 

com a ajuda do rádio, que se tornaria o principal meio de comunicação popular 

a partir dos anos 1930. Embora o samba tenha surgido no Centro do Rio de 

Janeiro, e não nos morros, como é propagado erroneamente, o fato de muitos 

sambistas terem vivido ou transitado por estas comunidades rendeu uma farta 

representação das mesmas em letras que seriam imortalizadas a partir de 

então (VIANNA, 1999). 

Se considerarmos a música como mídia, enquanto suporte para 

mensagens de relevância no diálogo social em esfera pública, poderemos 

afirmar que datam deste período as primeiras autorrepresentações midiáticas 

de moradores de favelas, que, no embalo do samba, atingiriam tanto as elites 

letradas quanto as populações pobres da cidade. 

Hermano Vianna (1999), ao investigar o “mistério” que envolve a 

ascensão do samba, antes “coisa de vagabundo”, a música “genuinamente 

brasileira” nos anos 1930/40, destaca a importância de figuras que transitavam 

entre universos sociais distintos (elites e camadas populares), a quem 

classifica como “mediadores interculturais”, responsáveis por trocas intensas 

capazes de “renegociar as fronteiras da cidade” (VIANNA, 2009, P. 113). Estas 

mediações/interações sociais em torno da cultura popular, especialmente a 

música, já aconteciam desde o período colonial (VIANNA, 1999 p. 37), e 

entram em fase de ebulição entre as décadas de 1920 e 1930, na medida em 

que a intelectualidade carioca (e também intelectuais de outras regiões que se 

encontravam no Rio de Janeiro), se empenha, como as instituições 

republicanas em geral, na invenção da “identidade nacional”. Neste sentido, as 

“vozes” dos morros e demais espaços populares ganham, pela primeira vez, 

relevância como fontes de informação e inspiração, extrapolando o samba e a 

música, e influenciando produções culturais em todos os suportes.  
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Nas artes plásticas, por exemplo, o Movimento Modernista contribui, 

entre as décadas de 20 e 30, para a difusão de uma imagem suavizada das 

favelas. Com o quadro Morro da Favela, que se tronaria um dos ícones do 

movimento, Tarsila do Amaral destacaria as cores e contornos dos morros 

cariocas, citados como “fatos estéticos11” no Manifesto Pau-Brasil, de 1924.  

Em 1935, o filme “Favela dos meus amores”, de Humberto Mauro, cujo 

cenário era o Morro da Favela, seria a primeira obra cinematográfica de 

impacto sobre o tema, mas que acabou esquecida por ter tido suas cópias 

perdidas em um incêndio. Um dos primeiros filmes sonoros produzidos no 

Brasil, considerado pelo crítico e historiador Alex Viany “precursor de um 

cinema realista nacional”, teve sucesso de bilheteria e grande repercussão na 

imprensa especializada da época (NAPOLITANO, 2009 p.154).  

 

O filme parece ter sido um marco importante em meio ao 
processo de incorporação do morro na paisagem cultural carioca e 
brasileira. [...] Mesmo como pano de fundo para uma história de amor – 
dois rapazes recém chegados de Paris abrem um cabaré no morro e um 
deles se apaixona pela professora da comunidade – as classes 
populares e o mundo do samba eram uma presença contundente, para 
os padrões conservadores da época e provocaram uma dupla leitura. 
Para a crítica conservadora ou ufanista, a presença dos negros e do 
ambiente da favela era vista como ‘pitoresca’ e ‘folclórica’. Para os 
intelectuais de esquerda, era a primeira aparição cultural, em forma de 
cinema, das classes populares e da realidade brasileira. 
(NAPOLITANO, 2009 p.147). 
 

Mas foi “Rio, 40 graus”, filme de Nelson Pereira dos Santos, lançado em 

1955, que se tornou um marco na história do cinema nacional e na história das 

representações cinematográficas de favelas cariocas, ao mesclar ficção com 

um registro documental. O filme destaca a vida cotidiana de cinco crianças de 

uma favela da Zona Norte, o Morro do Cabuçu, interpretadas por moradores do 

próprio morro. Considerado inspirador do Cinema Novo, teve sua repercussão 

na imprensa ampliada pela polêmica proibição decretada pelo então chefe de 

polícia do Rio de Janeiro, general Geraldo de Menezes Cortes, por “servir aos 

interesses do extinto Partido Comunista Brasileiro – PCB”. Outra justificativa 

apresentada por ele seria o fato de que o título propagava uma mentira, uma 

                                                           
11

 Manifesto Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, publicado em 1924 no jornal O Correio da Manhã, é um dos 
documentos marco do modernismo e precursor do Antropofagismo. 
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vez que a temperatura na cidade não passava de 36,5 graus.  (CARVALHO, 

2010).   

Desde o final dos anos 1940 e início dos anos 1950 as favelas vinham 

sendo palco de iniciativas do Partido Comunista, como a criação de “comitês e 

subcomitês populares democráticos”, que por sua vez teriam influenciado o 

surgimento da Associação dos Favelados do Morro do Borel, em 1952, e da 

União dos Trabalhadores Favelados, em 1954. (LIMA, 1989, apud 

VALLADARES 2005). A presença comunista nas favelas, vista como uma 

grave ameaça, teria motivado também a entrada da Igreja Católica, que, além 

das paróquias, ocuparia espaços/papéis mais explicitamente políticos nos 

territórios. A Fundação Leão XIII, criada em 1947, e principalmente a Cruzada 

São Sebastião, de 1955, representam marcos da intervenção católica na 

questão da urbanização das favelas cariocas, cujo principal impacto, em 

termos de representações, seria a difusão do conceito de desenvolvimento 

comunitário, então promovido por organismos internacionais como ONU, 

Unesco e OEA.  

O princípio do desenvolvimento comunitário, que inspirava a ação de 
Dom Helder [Câmara, que esteve à frente da Cruzada São Sebastião], 
fundamentava-se na certeza de que, sem a participação dos principais 
interessados, nada poderia dar certo. [...] O reconhecimento e a promoção dos 
moradores de favelas ao estatuto de comunidade e, por conseguinte, a sujeito 
político potencialmente autônomo, tanto rompia com uma visão puramente 
negativa do mal a ser erradicado quanto com a política de assistência caritativa 
e clientelista do período anterior. (VALLADARES, 2005 P. 77/78). 
 
 

Com o advento das associações de moradores e suas lideranças, as 

favelas, cada vez mais reconhecidas como “comunidades”, passariam a ter 

representantes cujas vozes/discursos seriam legitimadoS para a interlocução 

junto às instituições – entendidas em sentido amplo: órgãos governamentais, 

imprensa, academia etc.  

Mas ao mesmo tempo em que a Igreja Católica favorece o 

fortalecimento do associativismo nas comunidades, também apoia a política 

das remoções que, nos anos 1960 e 70, colocaria em prática as propostas do 

Plano Agache sobre a destruição total das favelas. O avanço das 

representações mais “humanizadas” e, para os críticos, “romantizadas” 
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(especialmente no cinema, que lança mais dois títulos de vulto sobre o tema 

nessa época, “Orfeu Negro”12 em 1959 e “Cinco Vezes Favela”13 em 1962), 

não chega a surtir efeito sobre as representações dominantes, que 

permaneciam centradas – cada vez mais – nos aspectos “marginalizantes”. 

A percepção dos favelados como fruto de um processo marcado pela 
marginalidade social era amplamente dominante, e serviu como justificativa 
ideológica para a operação antifavela empreendida pelo Governador Carlos 
Lacerda (1962-1965), continuada por Negrão de Lima (1966-1971) e Chagas 
Freitas (1971-1974). Em um período de 12 anos, foram atingidas 80 favelas, 
demolidos 26.193 barracos e removidas 139.218 pessoas” (VALLADARES, 
2005 p. 130) 
 

A cartilha de Agache parece ter sido inspiradora, também, das 

propagandas oficiais da época, como a veiculada na televisão em 1971, que 

mostra famílias deixando uma favela e chegando a um conjunto habitacional 

recém construído. A mensagem de que a mudança representaria a ascensão 

dos favelados à “vida moderna” é passada pela sequência onde cenas do 

cotidiano das favelas são seguidas de imagens de um comboio de caminhões 

do exército, de onde vão desembarcando apenas mulheres e crianças (a 

maioria no colo), sem bagagens, e finalmente se vê uma mãe, alegre e bem 

vestida, que ingressa com seus três filhos em um apartamento, cuja porta foi 

gentilmente aberta por um senhor vestindo terno e gravata. A família adentra, 

maravilhada, um apartamento bem acabado e já mobiliado segundo os padrões 

de consumo da classe média. No texto narrado sobre as imagens, um locutor 

de voz empostada informa: 

Felizmente a favela carioca é algo que tende a 
desaparecer da nossa realidade. O Governo Federal, através da 
CHISAN14, vem ajudando as autoridades estaduais a resolver o 

                                                           
12

 “Orfeu Negro”, inspirado na peça de Vinícius de Moraes “Orfeu da Conceição” e dirigido pelo francês Marcel 
Camus, projetaria as favelas cariocas internacionalmente, tendo recebido a Palma de Ouro em Cannes e o Oscar de 
Melhor filme estrangeiro. Rejeitado por Vinícius, principalmente por ter ignorado a trilha sonora original, e envolto 
em debates acirrados por trazer um olhar (ainda mais) estrangeiro sobre os morros, trata-se de um case na história 
das representações de favelas no Rio de Janeiro e no mundo. Fonte: <http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-
historicos/inspirado-na-peca-de-vinicius-orfeu-negro-levou-oscar-a-palma-de-ouro-10605721> 
13

 Tida como uma obra fundadora do Cinema Novo, Cinco Vezes Favela reúne episódios dirigidos por Marcos 
Farias, Miguel Borges, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade e Leon Hirszman. Seus enredos ilustram as 
dicotomias do imaginário social da época sobre as favelas: a violência endêmica; o crime como consequência da 
falta de alternativas e como questão de sobrevivência; a exploração dos pobres por seus patrões e senhorios; a 
infância marcada pela miséria; a mobilização comunitária em torno do samba e do carnaval. O filme está disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=zSk3SmFXb4g> 
14

 Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana, órgão responsável pelas remoções de 
favelas no Rio de Janeiro entre 1968 e 1973. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Leon_Hirszman
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problema. O lema é ‘demolir para construir’. Mais de 50 novos 
conjuntos residenciais foram erguidos, proporcionando 
condições melhores a 35 mil famílias antes marginalizadas e 
vivendo em condições inumanas. Agora, vida nova sem favela. 
(Agência Nacional, 1971)15 

  

Pela maneira arbitrária como foram implementadas, as remoções 

seriam, mais tarde, consideradas parte de uma ação desastrosa tanto do ponto 

de vista urbanístico quanto na perspectiva dos direitos humanos, o que levaria 

ao surgimento de movimentos de resistência organizados por moradores de 

favelas ainda não removidos. Tais movimentos receberiam eventualmente o 

apoio de atores externos às comunidades, o que geraria, também, produções 

culturais e representações midiáticas, embora estas não circulassem nas 

mídias dominantes, especialmente considerando-se que o Brasil vivia sob uma 

ditadura militar.  

Mesmo não produzindo, em geral, relatos escritos, os líderes 

comunitários se tornaram, também, fontes de representações, e, naturalmente, 

de autorrepresentações orais, que foram valorizadas, registradas e 

preservadas em mídias diversas (cinema, jornal, livro), ainda que em circuito 

restrito e até mesmo, em alguns casos, clandestino. 

Dois exemplos de interações sociais geradoras de registros indiretos de 

autorrepresentações de moradores de favelas, são os documentários de curta 

metragem realizados pelo cineasta e urbanista Sérgio Péo: Rocinha Brasil 77, 

filmado na Rocinha, em 1977; e Associação dos Moradores de Guararapes, de 

1979, realizado na favela Guararapes, no Cosme Velho. O primeiro causou 

impacto ao revelar o interior da favela com uma câmera na mão, que faz uma 

incursão, em um longo plano sequência (que toma nove dos 19 minutos do 

filme), pelas ruas estreitas, escadas e corredores da favela, mostrando o 

traçado labiríntico desconhecido da maioria dos espectadores e denunciando 

as construções precárias de moradia, as valas negras, filas em bicas d´água 

etc. O áudio traz depoimentos de lideranças e moradores a respeito das 

condições de vida no local, do risco de remoção e das perspectivas de 

                                                           
15

 Texto extraído de imagens cedidas pelo departamento de pesquisas da TV Globo, CEDOC, para utilização no 
documentário “Viva Favela, um documentário em construção”, produzido pelo Viva Rio em 2011. 
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permanecer ou não na comunidade. O segundo filme traz o depoimento do 

líder comunitário Claudio Moraes, que narra a conquista do título de posse dos 

terrenos da favela pelos moradores. Apesar do circuito restrito de exibição de 

curtas metragens e de documentários, ambos são tidos como importantes 

documentos sobre a política habitacional carioca, tendo circulado em festivais 

nacionais internacionais16.  

Na esteira (e também no front) dessas novas formas de interação social 

articuladas em torno das favelas, a classe acadêmica promove, a partir da 

virada das décadas de 1960 e 70, uma explosão, quantitativa e qualitativa, de 

representações destes territórios em linguagem escrita (VALLADARES, 2005). 

Este boom de pesquisas das Ciências Humanas tendo favelas como campo ou 

como tema parece estar sintonizado com uma tendência mais global, iniciada 

pouco antes, como esclarece Alberti (2008):  

Na década de 1960, paralelamente ao aperfeiçoamento do gravador 
portátil, tornaram-se frequentes também as "entrevistas de história de vida" 
com membros de grupos sociais que, em geral, não deixavam registros escritos 
de suas experiências e formas de ver o mundo. Foi a fase conhecida como da 
História oral ‘militante’, praticada por pesquisadores que identificavam na nova 
metodologia uma solução para "dar voz" às minorias e possibilitar a existência 
de uma História "vinda de baixo". [...] 

É certo que os que se situam "acima" costumam deixar mais registros 
pessoais - como cartas, autobiografias, diários etc. - de suas práticas. Nesse 
sentido - mas só neste -, é possível admitir que entrevistas de História oral com 
os que se situam "abaixo" na escala social possam ser prioritárias. Essa 
circunstância leva, contudo, a uma curiosa conclusão: à medida que a ênfase 
sobre a História "de baixo" acaba vinculada à noção de "povos sem escrita", a 
História oral torna-se uma "compensação" para a incapacidade daqueles 
grupos de escreverem sobre si mesmos. Assim, um argumento que, 
inicialmente, reclamava maior importância para os "de baixo", corre o risco de 
acabar reforçando, ainda que de modo indireto, o preconceito em relação a 
eles: eles não são capazes de deixar registros escritos sobre si mesmos. 

Deduz-se, pois, que a idéia de "dar voz" às minorias, tão cara aos 
pesquisadores "militantes", acaba reforçando as diferenças sociais: é o 
pesquisador que concede aos "de baixo" a possibilidade de se expressarem, 
pois eles são incapazes de fazê-lo por si sós! Esse não é um problema novo 
nas Ciências Humanas, e a Antropologia tem refletido bastante sobre ele. 
 

                                                           
16

O curta metragem Rocinha Brasil 77 <https://www.youtube.com/watch?v=ZWDFFZOt7e4> foi premiado na 
Jornada de Salvador e no Festival de Obenhauser, Alemanha, além de ter recebido menção especial da ONU 
Habitat. O filme Associação dos Moradores de Guararapes < https://www.youtube.com/watch?v=UaK9M9OwaqI> 
venceu o Festival de Gramado.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWDFFZOt7e4
https://www.youtube.com/watch?v=UaK9M9OwaqI
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Os produtos deste “mergulho” acadêmico nas favelas seriam 

consumidos com mais intensidade na década de 1980, a partir da 

redemocratização. Este período também marca diversos projetos cujo objetivo 

é dar visibilidade a histórias pessoais e coletivas oriundas de favelas, na linha 

apontada por Alberti. Este interesse se insere, também, num processo mais 

amplo, onde biografias e autobiografias ganhariam destaque no final do século 

XX, tanto no meio acadêmico, onde documentos privados passam a ser 

valorizados como fontes de dados históricos, quanto no mercado literário. 

Gomes (2004) destaca este movimento ao citar os bastidores da produção das 

coleções A História da Vida Privada (lançada originalmente na França) e “História da 

Vida Privada no Brasil” (inspirada na primeira, lançada no Brasil em 1997) 

 

Os diversos historiadores e cientistas sociais que participaram 

da obra, na França e no Brasil, indicam, de múltiplas formas, o vínculo 

existente entre um novo espaço de investigação histórica – aquele do 

privado, de onde deriva a presença das mulheres e dos chamados 

homens “comuns” -, e os novos objetos, metodologias e fontes que se 

descortinam diante dele. É justamente nesse espaço privado, que de 

forma alguma elimina o público, que avultam em importância as práticas 

de uma escrita de si. (GOMES, 2004 p. 9) 

 

No Rio de Janeiro, um exemplo de projeto de História oral trazendo 

depoimentos de moradores de favelas é a publicação Varal de Lembranças: 

Histórias da Rocinha, de 1983, assinada pela associação de moradores União 

Pró-Melhoramentos da Rocinha. A edição resulta do trabalho conjunto da 

antropóloga Lygia Segala, da datilógrafa e educadora atuante na comunidade 

Tania Regina da Silva, de alunos de uma escola local e de membros da 

organização comunitária que assume a autoria. A composição da equipe, por si 

só, já oferece um exemplo das trocas sociais que haviam se tornado possíveis 

nas últimas décadas. O texto de apresentação do livro revela a motivação para 

o projeto: 

Nos livros e apostilas que tínhamos à disposição, percebemos 
que pouco ou quase nada existia a respeito da história dos 
trabalhadores e das favelas. Os moradores dos morros são sempre 
vistos como marginais, casos de polícia, vivendo ‘na mais inteira 
promiscuidade, nessas chagas urbanas’... Qual o quê. [...] (SEGALA; 
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SILVA, 1983 p. 4) 
 

A intenção de “dar voz” a moradores de favelas, especialmente de 

líderes comunitários, também impulsiona a produção do livro “A favela fala” 

(GRYNSZPAN; PANDOLFI, 2003), que apresenta as transcrições de extensas 

entrevistas de história de vida feitas com 12 líderes comunitários de favelas do 

Rio de Janeiro. Lançado já no início século XXI, a edição vem reconhecer o 

papel social daqueles atores, cerca de trinta anos depois de sua entrada em 

cena. O caráter inovador do projeto é destacado na abertura pelos 

organizadores: 

Trata-se, portanto, de personalidades públicas com grande 
circulação e palavra reconhecida. Daí que tenhamos mantido seus 
nomes verdadeiros, atribuindo-lhes a importância devida pelo que 
tinham a nos dizer. Publicando seus depoimentos, este livro traz uma 
novidade. Sem dúvida, a favela é um dos temas mais estudados e 
comentados nos últimos tempos. Contudo, o que temos até aqui, por via 
de regra, são livros que falam sobre as favelas. O que buscamos foi 
permitir que, embora dentro de determinados limites, as próprias vozes 
da favela emergissem. (GRYNSZPAN; PANDOLFI, 2003 p. 29) 
 

Não resta dúvida de que houve, no decorrer do século XX, um gradativo 

aumento do interesse, por parte das “elites letradas”, pela fala dos pobres, e 

mais especificamente pelo “lugar de fala” dos moradores de favelas. Este 

interesse aumentou a escuta a essas vozes e ao que elas tinham a dizer. No 

âmbito da produção acadêmica e cultural, vários dos estigmas sobre as favelas 

e seus moradores criados no início do século foram combatidos, e, alguns, 

desconstruídos. Mas, no âmbito da mídia hegemônica, as representações de 

favelas pouco mudaram durante os quase 100 anos que separam a “viagem” 

de João do Rio a uma “cidade dentro da cidade”, em 1908, da incursão do 

jornalista Zuenir Ventura à “Cidade Partida”, em 1994. 

Vigário Geral vivia seu primeiro sábado alegre depois da 
chacina. Às cinco da tarde, suas ruas de terra batida fervilhavam de 
calor e de gente. Muitas coisas iriam me impressionar naquela primeira 
visita, além da presença ostensiva dos traficantes e suas armas 
medonhas, uma rotina com a qual eu teria que me acostumar nos dez 
meses seguintes, passado o susto inicial. A meia hora da Zona Sul, a 
trinta quilômetros do centro do Rio, eu estava entrando em outro 
mundo. (VENTURA, 1995 p. 55) 
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Nos anos 80 e 90, a escalada da violência armada nas favelas, por 

conta do tráfico de drogas, acabaria ocasionando o retorno das mesmas ao 

centro da agenda pública, e, portanto, aos holofotes, e com elas toda a 

representação negativa já consolidada ao longo de quase um século. Um 

quadro de colapso na questão da segurança pública se tornaria pretexto, por 

um lado, para o aumento, em quantidade e intensidade, das representações da 

favela como espaço da violência e da marginalidade (não só na imprensa, mas 

também na produção acadêmica e cultural). Por outro lado, a violência e, mais 

ainda, a sensação de insegurança atribuída às favelas justificariam o 

surgimento de iniciativas de “inclusão social” e de urbanização das 

comunidades.  

A institucionalização da política de urbanização das favelas 
legitimou-se na esfera pública como uma resposta ao domínio territorial 
exercido pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Em outras palavras, a 
lógica subjacente é a de que a violência justifica a melhoria na 
infraestrutura das favelas. Assim, paradoxalmente, a violência e o 
estigma associados às favelas acabam por criar as condições para a 
melhoria material, e também para o reconhecimento político de seus 
moradores – ao mesmo tempo em que reproduzem os estereótipos e as 
relações de poder que reforçam a ideia de sua alteridade cultural 
perante a cidade dita “formal”. (CAVALCANTI 2007; 2008, 2013). 

  

É fato que a oferta de oportunidades, das mais diversas, foi sendo 

ampliada para os moradores de favelas nos anos 1990 e 2000, como resultado 

desta visão que, se por um lado derivava da representação contestável (e 

contestada) das favelas como o território da ausência, o lar dos excluídos e 

marginalizados, por outro trazia em si o desejo de transformar essa suposta 

realidade. As ONGs proliferaram neste período - entre elas, o Viva Rio -, e 

algumas já nascem dentro das próprias favelas, a partir de conexões sociais 

entre lideranças locais e atores externos (caso de Observatório de Favelas, 

AfroReggae, Central Única de Favelas, entre outras). Essas entidades teriam 

papel destacado no processo de renovação das representações de favelas que 

marcaria as primeiras décadas dos anos 2000. 

 

*** 
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Não seria sensato finalizar este capítulo sem citar as obras literárias 

criadas por moradores de favelas ao longo do século XX. Por um lado, o fato 

de serem raras e, portanto, notáveis, torna a tarefa aparentemente simples. Por 

outro, gera a desconfiança de que, com uma investigação mais extensa e 

exclusivamente para este fim, talvez se encontrassem novos exemplos. Como 

não é este o foco do presente estudo, me limito a indicar os casos 

midiaticamente reconhecidos. 

Convencionou-se citar a obra Quarto de Despejo: diário de uma 

favelada, de Carolina Maria de Jesus, lançada em 1960, como o primeiro livro 

escrito por um ou uma favelada no Brasil. A catadora de papel paulista se 

consagrou como a primeira moradora de uma favela a fazer um relato autoral 

sobre sua vida e condição social e habitacional, o qual, após ter sido editado 

em livro, foi distribuído e consumido em larga escala (inclusive traduzido para 

ao menos treze línguas e distribuído em 40 países), alcançando um público de 

leitores comparável ao de obras de escritores profissionais e renomados. No 

entanto, a participação do jornalista Audálio Dantas, o “descobridor” dos diários 

manuscritos de Carolina, no papel de editor (exemplo das interações sociais 

citadas acima), suscita questionamentos a respeito da autoria. Heloisa Buarque 

de Hollanda comenta o assunto em seu artigo Crônica marginal (2014): 

O interessante nesse caso é que a intermediação de Audálio, 
aparentemente apenas como editor, marca na época um debate 
bastante sintomático sobre a extensão de sua intervenção no texto final 
de ‘Quarto de Despejo’ e, consequentemente, sobre a capacidade 
letrada e criativa da autora. (HOLLANDA, 2014 p.27)  
 

Apenas em 1997, ou seja, quase 40 anos depois do lançamento de 

“Quarto de Despejo”, uma obra literária de grande impacto comercial, de 

autoria de um morador de favela, tendo a favela como tema, viria a ser lançada 

no Rio de Janeiro: o romance Cidade de Deus, do carioca Paulo Lins, que 

apesar de ficcional traz uma descrição reveladora do progresso do tráfico de 

drogas na favela homônima. Com mais de 20 edições, foi transformado em 

filme e chegou a concorrer ao Oscar. 

Há que se destacar que, para além do fato de serem “favelados”, os 

autores diferem em praticamente tudo o mais, da formação educacional, 
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passando pelas redes sociais, referências culturais e experiências 

profissionais, até a faixa etária e as condições sob as quais produziram suas 

obras. Carolina era semianalfabeta, enquanto Lins era graduado em Literatura. 

Os diários de Carolina foram descobertos por seu editor, enquanto Lins recebia 

uma bolsa para o desenvolvimento de seu livro.  

Ainda assim, é relevante o fato de que, entre uma e outra obra, não há 

qualquer lançamento editorial brasileiro, escrito por morador de favela, que 

trate da favela como assunto e que tenha recebido atenção em escala 

semelhante, ou mesmo em escala menor. O que se pode encontrar são 

iniciativas institucionais ou pessoais de alcance limitado, que não se 

destinavam ou não conseguiram uma distribuição nacional, ou mesmo local, 

ficando à margem do mercado editorial e da repercussão midiática.  

Hollanda (2014) e Alberti (2008) iluminam a discussão acerca da 

“capacidade” de membros das “classes inferiores” escreverem sobre si 

mesmos ou de se expressarem em linguagem escrita. Deslocam o foco do 

conteúdo dos relatos para o próprio processo de produção de 

autorrepresentações. Mais que a história contada, é o indivíduo que está tendo 

seu lugar de fala reconhecido. O fato de poder se expressar em primeira 

pessoa, em voz ativa, representa uma importante ascensão: de personagem, a 

autor. De depoente, a narrador. De objeto de estudo, a dono da (própria) 

história. Essa mudança, apenas insinuada na segunda metade do século XX, 

começaria a se mostrar concreta e irreversível, no século XXI. 
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2. Viva Favela – Uma memória institucional em dois tempos 

 

2.1 A origem  

 

Em 1993, duas tragédias separadas por um intervalo de pouco mais de 

um mês abalaram profundamente a sociedade carioca. Ao todo, 29 pessoas, 

inclusive crianças, foram executadas nas chacinas da Candelária17 e de Vigário 

Geral18, ambas promovidas por policiais militares. Os episódios, que ocuparam 

as manchetes da imprensa no Brasil e no Mundo, se tornariam ícones da 

imagem de degradação social que marcou o Rio de Janeiro nos anos 1990. 

O sentimento de que uma crise generalizada afetava principalmente as 

instituições públicas locais se baseava em duas constatações evidentes: o 

Estado, em todas as instâncias responsáveis pela prestação de serviços 

básicos aos cidadãos, falhava ao atender pouco e mal aqueles que mais 

necessitavam, tornando-os altamente vulneráveis. E a polícia, em grande parte 

corrupta, não só perdia o controle sobre o crime organizado nas favelas, como 

tinha entre seus homens membros de esquadrões da morte que assassinavam 

pobres e favelados com aparente garantia de impunidade. A sensação de 

falência, de que a cidade chegara ao fundo do poço, acaba provocando uma 

articulação, partindo inicialmente de um diálogo entre um empresário que 

representa a mídia comercial e um sociólogo, cuja intenção é “vocalizar a 

insatisfação da sociedade civil” (SORJ, 2003). 

A partir de um telefonema de Walter Matos Júnior, então vice-presidente 

do jornal O Dia, para Herbert de Souza, o Betinho, que desde 1992 vinha 

orquestrando a Ação da Cidadania Contra a Fome e a Miséria e Pela Vida, 

convoca-se uma reunião e dali surge uma grande campanha contra a violência, 

encampada por nomes expressivos da intelectualidade carioca, empresários, 

artistas, representantes de movimentos sociais e dirigentes dos principais 

                                                           
17

A chacina da Candelária, como ficou registrada pela mídia, ocorreu  na madrugada do dia 23 de 
julho de 1993 próximo à igreja de mesmo nome no centro do Rio de Janeiro. Seis crianças e dois adultos sem-
teto foram assassinados por policiais militares. 

18
A Chacina de Vigário Geral foi um massacre ocorrido na madrugada do dia 29 de agosto de 1993, quando a favela, 

que fica na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi invadida por um grupo de extermínio formado por cerca de 36 homens 
encapuzados e armados, que arrombaram casas e executaram vinte e um moradores.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/chacina
http://pt.wikipedia.org/wiki/igreja_da_candel%25c3%25a1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/igreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/rio_de_janeiro_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/sem-teto
http://pt.wikipedia.org/wiki/sem-teto
http://pt.wikipedia.org/wiki/massacre
http://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/zona_norte_(rio_de_janeiro)
http://pt.wikipedia.org/wiki/rio_de_janeiro_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/grupo_de_exterm%25c3%25adnio
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veículos de mídia impressa da cidade na época: O Dia, Jornal do Brasil, e O 

Globo. Desta campanha nasceria o Movimento Viva Rio. 

A origem, ou talvez o mito de origem do Viva Rio, é narrado no livro 

Cidade Partida, de Zuenir Ventura (1995), cujo título se tornou um slogan da 

situação social no Rio de Janeiro na época e por um longo tempo, e cujo 

impacto ressoa até hoje, mas já inspirando debates que o questionam mais do 

que confirmam19. Ao mesmo tempo em que acompanha, de perto e de dentro, 

a mobilização dos representantes da “cidade formal” em reação à tragédia de 

Vigário Geral, Ventura relata suas incursões na favela durante 10 meses, 

registrando conversas com moradores, trabalhadores e traficantes, e 

observações de eventos da vida cotidiana da comunidade. 

Ressaltando a suposta cisão entre os lados rico e pobre da cidade, o 

jornalista chega a utilizar a expressão “outro mundo” em sua descrição inicial 

de Vigário Geral, remetendo inevitavelmente à representação das favelas como 

universos paralelos, tão recorrentes no início do século XX, como visto no 

capítulo anterior. Curiosamente, guardadas as proporções que marcam enorme 

diferença de escala, o século se encerrava sob o mesmo impacto que 

caracterizara seu início: o da “descoberta” de um território que obedece a leis 

diferentes, onde a civilização não chega, onde a violência sobressai. 

Mas havia, também, um abismo entre as duas representações, para 

além da questão do tempo e da escala. Nos textos de João do Rio e Costallat, 

este mundo à parte parece tão distante e inacessível (apesar de não sê-lo 

fisicamente) que ainda se pode cogitar se ele deveria ou não existir. Seus 

habitantes não chegam a gerar identificação nem com os autores nem com os 

leitores de tais representações. Já no relato de Zuenir Ventura, o lado “de lá” é 

uma realidade irreversível que afeta o lado “de cá” de modo muito mais 

contundente. Seus habitantes, agora reconhecidos como cidadãos, são 

ouvidos com mais respeito e atenção. Cidade Partida não deixa de ser, neste 

sentido, um marco do surgimento de um interesse concreto, por parte de um 

segmento da cidade formal, pelo diálogo, ou pela construção de “pontes” para 

                                                           
19

 Ver “Carta a Zuenir Ventura”, de Jailson de Souza e Silva, in O Novo Carioca, Mórula Editorial, 2012. 



43 
 

a integração social da cidade. Diálogo este, que caracterizaria as primeiras 

décadas do século seguinte.  

É neste contexto que o Viva Rio aparece, primeiro como um movimento 

da sociedade civil organizada, partindo do lado “formal” da cidade e 

pretendendo “vocalizar” sua indignação, e em seguida como instituição, com a 

missão auto atribuída de construir pontes, ou de ser uma ponte entre “a favela 

e o asfalto”. A comunicação faz parte da missão institucional como elemento 

essencial deste conceito, como a ferramenta que torna o Viva Rio capaz de 

realizar esse diálogo. 

Os primeiros passos do Viva Rio foram dados em torno de 
campanhas de mobilização social com forte conteúdo simbólico e 
midiático. Sua missão foi definida como sendo “Integrar a cidade partida 
e formar uma cultura de paz, interagindo com a sociedade civil e as 
políticas públicas, sobretudo nas favelas e bairros pobres, através de 
ações sociais locais, campanhas e comunicação”. (SORJ, 2003 p. 106) 
   

A própria composição do conselho diretor do Viva Rio ilustra sua 

intenção de atuar como interlocutor em um diálogo social amplo. O grupo, 

composto por historiador, publicitário, cineasta, jogadora de vôlei, ginasta, 

empresário, jornalista, líder comunitário, num total de 33 pessoas, é 

heterogêneo não só no campo profissional, mas na faixa etária, gênero, 

procedência geográfica, classe social, etnia, entre outras categorias. 

Apesar de ser, como todas as Organizações Não Governamentais, uma 

instituição privada de interesse público, o que implica ter sua estrutura 

semelhante à de uma empresa, e sua função, com foco no benefício comum da 

sociedade, semelhante à de um governo, não sendo uma coisa nem outra, o 

Viva Rio elege para si, conscientemente, a mídia, ou a imprensa, como modelo 

conceitual. Justamente o ator institucional cujo papel seria o de fazer a 

mediação entre os segmentos público e privado, entre sociedade e governo. É 

o que indica o próprio diretor executivo do Viva Rio, Rubem Cesar Fernandes, 

em depoimento para o livro Notícias da Favela, de Cristiane Ramalho (2007), 

quando afirma que “de certa maneira, o Viva Rio não faz escolha, não está de 

lado nenhum. Está do lado da imprensa” (RAMALHO, 2007 P. 329).  



44 
 

Mas estar “do lado da imprensa” nem sempre será percebido, como 

veremos a seguir, como estar “de lado nenhum”. Se é possível afirmar que o 

Viva Favela conta com seu próprio mito de origem, este mito reside no debate, 

ocorrido mais de cinco anos antes do lançamento do site, entre líderes 

comunitários reunidos na FAFERJ - Federação das Associações de Favelas do 

Estado do Rio de Janeiro, e integrantes do Viva Rio. O tema do debate estava 

diretamente relacionado à noção de que o “lado da imprensa” não é neutro e 

que, ao contrário, a imprensa pode causar impactos sociais negativos a partir 

das representações que constrói. 

O encontro na FAFERJ se dá por conta da organização Reage Rio, a 

segunda grande campanha do Movimento Viva Rio, que passara, em 1994, a 

operar juridicamente como uma ONG, tendo à frente o diretor do ISER20, 

Rubem Cesar Fernandes. Graduado em filosofia na Universidade de Varsóvia, 

mestre e doutor em História do Pensamento Social pela Columbia University, e 

professor de antropologia, Rubem César publicara livros e artigos sobre política 

e religião. Nos anos 1980/1990, participara como fundador, conselheiro ou 

diretor/presidente de diversas ONGs, como o ISER, o IBASE, o IEC – Instituto 

de Estudos da Cultura e Educação Continuada, entre outras. Antes do Viva 

Rio, além de dirigir o ISER, participava da Ação da Cidadania contra a Fome, a 

Miséria e Pela Vida, ao lado de Betinho21. 

Mais uma vez, a ocorrência de episódios violentos num curto espaço de 

tempo gerava indignação na cidade. Foram três sequestros em locais 

diferentes, vitimando três jovens que não se conheciam, um pela manhã, outro 

à tarde e o terceiro, à noite, no mesmo 25 de outubro de 1995. Naquele dia, 

segundo texto publicado no blog do Disque Denúncia do Rio de Janeiro, o 

número de pessoas em cativeiro no Rio de Janeiro subiu de sete para dez. O 

mesmo texto fala da reação da sociedade à “onda de sequestros”: 

Os sequestros de Marcos, Carolina e Eduardo 
desencadearam uma onda de indignação que uniu empresários 
e moradores de favelas, organizações-não-governamentais, 
políticos, artistas, sindicatos. Um amplo movimento pela paz, 

                                                           
20

 Instituto de Estudos da Religião, tradicional Organização Não Governamental carioca da qual Rubem Cesar 
Fernandes fazia parte quando se envolveu com a fundação do Viva Rio. 
21

 Fonte: Plataforma Lattes. Link:  http://lattes.cnpq.br/1912465061317574 
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batizado de Reage Rio, ganhou as ruas da cidade.22 
 

Um dos sequestrados era Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira Filho, então 

com 21 anos, filho de Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, que acabara de assumir 

a presidência da Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) e que 

estava entre os fundadores do Viva Rio. Sob o choque destes episódios, o Viva 

Rio iniciou a articulação de mais uma mobilização contra a violência. As 

grandes manifestações em espaços públicos haviam virado a marca do 

Movimento.  

O objetivo era “parar a cidade”. Para isso, seria preciso envolver as 

favelas. Mas a negociação deste apoio não foi nem rápida nem consensual. 

Rubem Cesar relembra que, nos bastidores do Reage Rio, ocorreram diversos 

encontros, pelo menos três na sede da FAFERJ, nos quais se discutia a 

contrapartida do Viva Rio para as favelas em troca do apoio: 

A demanda [pelo Viva Favela] se colocou naquele debate. Em 
torno de uma questão que é fundamental, que é a relação entre favelas 
e a classe média do Rio. [...] Então essa questão se apresentou no 
Reage Rio de maneira muito direta, debatida, falada, discutida, e o Viva 
Rio funcionando como ponte, como uma via de acesso, de integração, 
de mediação entre os dois lados. [...] Mas a resposta da favela foi muito 
impactante, que dizia "vocês só estão protestando porque houve uma 
revolta contra sequestros", uma coisa de rico. E que surge então a 
famosa qualificação "Viva Rico", que é desse momento. [...] Eles tinham 
3 condições [...] e das três a que realmente rendeu alguma coisa em 
termos de negociações a sério foi essa conversa sobre mídia, sobre a 
imagem da favela, né. [...] E os dirigentes da mídia se abriram para a 
questão, reconheceram o problema, se dispuseram a conversar.  

 

Os “dirigentes da mídia” citados por Rubem César eram os três diretores 

de jornais: Kiko Brito (Jornal do Brasil), João Roberto Marinho (O Globo), e 

Walter Matos Jr. (O Dia), membros do conselho do Viva Rio e do front da 

organização da campanha. Diante da oportunidade de negociar com o alto 

escalão dos jornais mais influentes da cidade, os líderes comunitários 

elaboraram a proposta de levar suas comunidades para as manifestações, 

                                                           
22

 Trecho extraído do artigo Histórias do Disque Denúncia, publicado em 14 de março de 2012 no blog Disque 
Denúncia Rio, sem crédito de autor. Link: http://disquedenunciario.blogspot.com.br/2012/03/historias-do-disque-
denuncia.html 
 

http://disquedenunciario.blogspot.com.br/2012/03/historias-do-disque-denuncia.html
http://disquedenunciario.blogspot.com.br/2012/03/historias-do-disque-denuncia.html
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desde que eles prometessem, em troca, fazer alguma coisa para mudar a 

imagem negativa das favelas na mídia. Acordo feito, as favelas “desceram” e 

foram, segundo o diretor do Viva Rio, as verdadeiras responsáveis pelo 

sucesso da manifestação pública do Reage Rio, que reuniu cerca de 300 mil 

pessoas sob chuva torrencial no Centro do Rio. 

 
 

Figura 1: Reage Rio. Fonte: CD Rom comemorativo dos 10 anos do Viva Rio.  
 

As negociações na FAFERJ resultam em um acordo formal, mas em 

uma espécie de “acordo de cavalheiros”. O tempo decorrido entre a promessa, 

em 1995, e o lançamento do Viva Favela, em 2001, foi consequência, segundo 

Rubem César, de dificuldades de transformar aquela proposta em projeto 

viável. Numa primeira tentativa de dar sequência, foi esboçado um projeto de 

agência de notícias, que não foi adiante, segundo ele, por conta de uma série 

de dúvidas operacionais (“Será que se sustenta? Será que vão pagar por este 

tipo de matéria?”) Em suas palavras, a ideia fica cerca de seis anos 

“dormente”, e “não encontra o caminho enquanto não surge a internet”. 

Na verdade, a internet no Brasil estava surgindo ao mesmo tempo em 

que o Viva Rio se estruturava. O marco da sua abertura para o uso comercial 

foi 1995, mesmo ano do Reage Rio. Mas o processo de popularização e 

“povoamento” da rede com sites de conteúdo se intensificou no final da década 

de 90, e a virada dos séculos XX/XXI foi literalmente explosiva neste sentido. 

Em 2000, as ações de empresas apelidadas de “pontocom” tiveram altas 

estratosféricas, a especulação fez com que muitos investidores apostassem em 

negócios no ambiente virtual, cuja desvalorização repentina provocou uma 

crise que ficou conhecida como a da “bolha da internet” ou “bolha pontocom”, 
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cujo impacto se deu em escala mundial, atingindo também o Brasil 

(CARVALHO, 2006). 

Acredito que Rubem Cesar Fernandes se refira a esta atmosfera de 

grandes empreendimentos e fartura de recursos quando diz que o Viva Favela 

não se concretiza “enquanto não surge a internet”. Foi exatamente durante o 

crescimento da “bolha”, enquanto engordavam as cifras de investimentos em 

projetos online, que a ideia se tornou projeto e conseguiu sair do papel. 

Não por acaso, no mesmo período o Viva Rio implementa outro projeto 

pioneiro relacionado às novas Tecnologias de Informação e Comunicação - 

TICs: as Estações Futuro. Desta vez, a demanda não partiria de lideranças de 

favelas, mas de um banqueiro. E a formulação, ao contrário da longa gestação 

do Viva Favela, seria instantânea. A proposta chegou ao Viva Rio pronta e com 

os recursos necessários garantidos, como conta Rubem César: 

Foi o Luiz Cesar Fernandes23 que importou uma tecnologia de 
guerra israelense, que era a internet sem fio [por rádio], e ele liga pra 
gente, ele não me conhecia, eu não o conhecia [os sobrenomes iguais 
são mera coincidência], ele liga pro Viva Rio e diz ‘ó, tem isso aqui’... 
[...] E ele tem essa ideia, uma boa ideia: em vez de gastar uma grana 
disputando com o Globo essa coisa de mídia, que é uma coisa cara e 
complicada, ele pensou em lançar o produto numa favela, para mostrar 
que pode ser em qualquer lugar. Se pode ser na favela, pode ser na 
Barra, qualquer condomínio pode ter uma internet sem fio. Então foi 
uma estratégia de mídia dele. [...] De fato a gente montou isso na 
Rocinha, a primeira Estação Futuro, ele botou um dinheiro para montar 
a própria estação, a gente fez um desenho bonitinho, um balcão... O 
discurso da inclusão digital estava começando, o CDI [Comitê para a 
Democratização da Informática] tava surgindo, foi tudo meio junto, 
essas coisas de momento.  
 

A euforia em torno da internet era contagiante, e em meio a diversos 

sites e portais de conteúdo, surgiu o “No ponto” (ou simplesmente No.), que 

reuniu, entre 2000 e 2002, uma geração de jornalistas brasileiros de destaque, 

como Zuenir Ventura, Marcos Sá Correa, Dorrit Harazim, Xico Vargas, entre 

outros, “só cabecinhas coroadas, já naquela época”, na fala de Rubem Cesar, 

e logo se tornou um espaço de alto prestígio na rede. A proximidade, nas 

relações pessoais, do diretor do Viva Rio com os jornalistas que tocavam o 
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 Apesar de quase homônimos, o diretor do Viva Rio pontua que ele e o empresário não eram parentes e só se 
conheceram no episódio narrado. 
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“No.” foi fator relevante para o surgimento de um projeto de site de notícias 

sobre favelas: 

Então tem uma primeira conversa: que tal criar no próprio No, 
um suplemento favela? "Pô do caralho! Vamo nessa, que legal, aí 
ficamo conversando sobre isso até que desgarrou do No por causa de 
dificuldades de relacionamento com o financiador, que era um outro 
projeto, então ficou mais amarrado, aí eu fui no João Roberto Marinho 
para propor a ideia a ele, e ele adorou a ideia. E fazendo referência à 
história do Reage Rio. Com esse instrumento a gente será capaz de 
cumprir aquela promessa.  
 

Desde 1999, as Organizações Globo estavam investindo pesado em seu 

portal24 Globo.com, lançado em 2000 com uma grande campanha de 

divulgação. Até então, a empresa contava apenas com o site Globo Online, que 

funcionava praticamente como um espelho do jornal impresso O Globo. De 

carona na Globo.com, o Viva Rio embarca na “bolha” e consegue captar um 

milhão de reais para a construção do Viva Favela e sua manutenção inicial. 

Presente às negociações de 1995 e consciente da “dívida” contraída com 

lideranças comunitárias à época, João Roberto Marinho, vice-presidente das 

Organizações Globo, assume o patroc ínio. Rubem Cesar admite não saber (ou 

não lembrar) se o dinheiro pertencia às organizações ou a João Roberto, 

tendendo a crer que fosse verba “dele, pessoal”. Segundo Ramalho (2007), o 

total doado teria sido de um milhão e meio de reais, que teriam vindo do portal 

Globo.com: 

A concepção do portal sairia de uma série de longas reuniões 
entre Rubem [César], Xico [Vargas] e o jornalista Oscar Valporto. Os 
Marinho se comprometiam, lembra Xico, a doar um milhão e meio de 
reais para a criação e manutenção do portal durante um ano. O 
financiamento sairia do recém-criado site Globo.com. Em contrapartida, 
o Viva Rio deveria colocar o Viva Favela no ar em seis meses e, nos 
seis meses seguintes, captar recursos para seguir com as próprias 
pernas. Na prática, o dinheiro durou um ano e meio, segundo Xico. Já a 
auto-suficiência seria uma meta bem mais difícil de ser alcançada [...]. 
(RAMALHO, 2007 p. 46) 
 

                                                           
24

O termo “portal”, quando relativo a sites de internet, designa um tipo de site que agrega sub sites, dá acesso a 
outros sites ou oferece uma extensa lista de conteúdos e serviços, diferenciando-se assim de um site comum, que 
seria uma página na internet com conteúdo mais restrito e poucos ou nenhum serviço (oferta de e-mails, envio de 
informativos, canais interativos, base de dados de conteúdo próprio, entre outros). Fonte: Glossary of ICT 
Terminology em  http://www.ict4lt.org/en/en_glossary.htm#GlossP – visitado em 4/08/2014. (Tradução nossa) 

http://www.ict4lt.org/en/en_glossary.htm


49 
 

Financiado pela maior empresa de Comunicação do Brasil (e da América 

Latina), o Viva Favela não surge como um projeto social e muito menos como 

uma mídia comunitária. Rubem Cesar verbaliza que o portal seria um veículo 

de mídia e que deveria concorrer com os demais: 

O plano de negócios do Viva Favela nunca foi escrito, mas sim a 
ideia de que ele deveria ser uma mídia capaz de gerar interesse no 
mundo dos leitores tanto dentro da favela quanto fora. Esse era o 
conceito. Onde é que a gente conseguiria recursos? Bom, o mundo da 
internet está surgindo, é um novo mundo, há dinheiro para investir 
nisso, e a gente participaria desses investimentos, patrocínios, e tal. [...] 
A gente é contaminado por este ambiente, de fato conseguimos um 
dinheiro que foi grande para nós, a gente deu alguns anos de Viva 
Favela com aquele dinheiro inicial, e a ideia de que só faria sentido se 
fosse uma mídia realmente. Que tivesse valor em si. Não seria uma 
coisa institucional, que tivesse que vender projeto... Tinha que se 
sustentar num público maior de leitores, de consumo, etc. [...] 

Então foi uma repescagem assim da ideia a partir da internet. A 
internet viabiliza uma mídia de favela. Que você concorrer com favela 
no papel era muito complicado, mas na internet seria viável. Então foi 
assim que a coisa nasceu.  
 

“A coisa” nasceu sob a coordenação de Xico Vargas, que deixava o 

posto de editor do No. e assumia a missão de montar a equipe de jornalistas 

para o Viva Favela e conceber o site. Tarefa fácil para um profissional 

experiente com passagens por várias redações. O desafio seria montar o time 

de colaboradores das favelas, ou “correspondentes comunitários”, como eram 

chamados no projeto. Rubem César narra a empreitada: 

Primeiro, onde é que você vai achar os profissionais? Os 
veteranos recrutam jovens. Na favela, você tem que correr atrás de 
comunicador de favela que é uma categoria que já existe, a gente sabia, 
a gente tinha uma boa entrada na rede de rádios comunitárias, através 
do Tião Santos. Também de jornais de favela, e tal. Então por aí a 
gente tem uma rede a buscar, selecionar e tal. Garimpar e fazer uma 
triagem, meio que por território para poder cobrir várias regiões da 
cidade, texto e imagem, fotografia.  
 

Walter Mesquita, fotógrafo, ex correspondente comunitário e ex editor de 

fotografia do projeto, conta sobre o perfil dos primeiros correspondentes em 

seu depoimento para a pesquisa: 

O critério [de seleção de correspondentes] era que tivesse uma 
relação com a comunidade, e que, de preferência, não 
necessariamente, mas que de preferência tivesse uma relação com a 
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comunicação, seja rádio, TV, jornal, enfim. Então nesse contexto veio 
muito assim, liderança comunitária, um pessoal nessa pegada. [...] 
Tinha bastante pessoas de rádio comunitária, tinha uma galera de jornal 
comunitário, eu era de jornal, quer dizer eu era de rádio e de jornal ao 
mesmo tempo. 
 

As comunidades escolhidas para a seleção deveriam coincidir com os 

locais onde seriam instaladas as Estações Futuro, atendendo aos seguintes 

critérios: “Áreas de alta densidade demográfica, com um acesso não muito 

difícil e parceiros que pudessem se articular para fazer funcionar os 

telecentros”, segundo informa Oscar Valporto em entrevista a Cristiane 

Ramalho (2007).  

A redação completa contava com mais de duas dezenas de 

componentes, entre coordenador, editor, subeditor, jornalistas e fotógrafos 

profissionais e amadores (os correspondentes). Quem estivesse de passagem 

pela ONG era levado com frequência até a sala para conhecer os bastidores do 

site, o que causava surpresa invariavelmente. Pelo tamanho da equipe, cujo 

porte era equivalente ao de um veículo da mídia comercial de sucesso, e pela 

sua atmosfera vibrante. O comentário de Flavio Fernandes, profissional de 

tecnologia que participou do desenvolvimento do site, dá uma ideia da 

algazarra no ambiente: “Era uma barulheira de gente... Graças a Deus que já 

era computador. Imagina se ainda fosse máquina de escrever?" Em sua 

memória, havia vinte e seis jornalistas se revezando em diferentes turnos, 

número que Ramalho (2007) ainda aumenta:  

Um dos luxos do Viva Favela – e talvez seu maior pecado – foi 
investir numa redação que chegou a ter quase trinta pessoas. Um time 
difícil de financiar, especialmente para um veículo que não tinha 
recursos próprios e precisava contar com patrocínios para sobreviver. 
[...] (RAMALHO, 2007 p. 17) 
 

A equipe de Correspondentes Comunitários contratados era composta 

por 15 moradores de favelas das Zonas Sul, Norte e Oeste, e da Baixada 

Fluminense, cuja formação técnica para exercer as atividades de repórter ou 

fotógrafo do Viva Favela foi oferecida pelo próprio projeto, em um treinamento 

de uma semana (em período integral), complementado pelas atividades 
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cotidianas, destacando-se o contato com jornalistas profissionais na edição. 

Rubem Cesar comenta a capacitação do grupo: 

Mas desde o início, pra poder trabalhar junto, vai ter que ter 
formação. O pessoal não escrevia direito. Entendeu? [...] Na parte da 
imagem foi a Kita Pedrosa que tinha desde o início um espírito de 
formação, ela procurava relações com escolas de fotografia para dar 
uma formação de qualidade na fotografia. E a coisa do texto era básico, 
era mais até do dia-a-dia, aquela coisa de rever o texto, estruturar o 
texto, ter uma estrutura jornalística do texto, saber pautar uma matéria, 
o que que é matéria o que que não é, o tipo, o lide, toda essa coisa de 
jornalismo básico que foi sendo desenvolvida com informação dentro do 
Viva Favela.  
 

Walter Mesquita relembra que a maioria dos correspondentes teve seu 

primeiro contato com um computador através do Viva Favela, assim como sua 

primeira conta de e-mail e primeiras navegadas na internet. As Estações Futuro 

funcionaram como escritório para boa parte deles. O Viva Favela viria a ser a 

página inicial por padrão de todos os computadores dos telecentros, sendo 

assim o primeiro portal de conteúdo acessado por muitos moradores das 

comunidades. Os e-mails “@vivafavela.com” também foram os primeiros de 

muitos dos frequentadores.  

Em abril de 2001, quando a primeira Estação Futuro foi inaugurada na 

Rocinha, o Viva Favela já estava no ar em versão de testes. Seu lançamento 

oficial, entretanto, aconteceria no dia 21 de julho do mesmo ano, com festa na 

sede do Viva Rio, na Glória (RAMALHO, 2007). Rubem César, em seu relato 

sobre o evento da Rocinha, dá pistas do impacto que as Estações causaram:  

Foi uma coisa espetacular, ninguém imaginava possível uma 
coisa daquela. [...] Uma coisa louca. New York Times, Washington Post, 
El País, o mundo inteiro repercutindo aquilo. Aí a gente ganhou um 
prêmio no Vale do Silício, o melhor projeto social de tecnologia sem fio 
do mundo [...]. 
 

O Viva Favela representou um salto tecnológico não só para os 

correspondentes comunitários, mas para a própria instituição. A área de T.I. 

(Tecnologia da Informação) que antes do Viva Favela possuía três funcionários 

e nenhum deles dedicado à internet, pelo menos oficialmente, chegaria a ter 12 

funcionários cerca de um ano depois, quatro deles com dedicação 

praticamente exclusiva ao site. Flavio Fernandes chega a compará-la, neste 
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período “áureo”, ao departamento de T.I. de uma empresa multinacional. “A 

gente não perdia pra ninguém”, relembra. Atual gerente de T.I. do Viva Rio, 

Flavio era um dos três funcionários da área anteriores à criação do Viva 

Favela, quando o setor era “reduzido a suporte de primeiro nível”.  

Desde seu lançamento, o Viva Favela chamou atenção e mostrou que 

tinha potencial para cumprir seu objetivo maior: influenciar a maneira como as 

favelas do Rio de Janeiro eram retratadas pelos veículos de comunicação, 

oferecendo pautas que fugissem da temática da violência e que trouxessem 

uma perspectiva menos estigmatizante. O projeto tinha como alicerces, por um 

lado, as pautas originais, trazidas pelos correspondentes comunitários, e por 

outro, os textos bem acabados e ilustrados com fotografias impactantes, 

acertadas na emoção e na técnica.  

Por “pautas originais”, entenda-se um rico universo que não só 

deslocava a perspectiva negativa da violência, da miséria e da ausência, mas 

abrangia todas as editorias: economia, esporte, saúde, educação, cultura, meio 

ambiente, comportamento, culinária, beleza. Eram reportagens muitas vezes 

repletas de curiosidades para um leitor “de fora” mas que um morador de favela 

sequer reconhecia, inicialmente, como pauta em potencial, tamanha a 

naturalidade com que enxergava o fato. O livro de Cristiane de Ramalho (2007) 

traz dezenas de exemplos, como o da “explicadora”, uma espécie de 

professora particular que, nas favelas, atende em sua casa – e não na do aluno 

- e oferece reforço em todas as matérias, em vez de uma específica. Quando 

saíam de uma reunião de pauta realizada na casa de uma correspondente, 

alguns jornalistas viram uma placa anunciando a oferta do serviço e 

perguntaram do que se tratava. A correspondente, após dar a resposta, 

exclama, incrédula: “Meu Deus do céu, vocês não sabem o que é explicadora!” 

(RAMALHO, 2007 p. 74) 

Os Correspondentes Comunitários eram remunerados, segundo Walter 

Mesquita, com um salário simbólico, mas que garantia o comprometimento com 

a produção para o site. Eles participavam de reuniões de pauta semanais onde 

eram definidas as matérias e seus autores. A primeira versão chegava em 

“estado bruto”, e era “lapidada” pelos jornalistas da redação. O processo podia 
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envolver muitas idas e vindas e invariavelmente o redator fazia mudanças no 

produto final para que tivesse um acabamento jornalístico dentro dos padrões 

profissionais. Após cerca de um ano, esta rotina acabou levando a uma 

revisão, por parte da chefia, na forma como os textos eram assinados. Os 

correspondentes, que no início assumiam sozinhos a autoria, passaram a 

dividi-la com seu parceiro redator. Cristiane Ramalho, então editora do site, 

presenciou a reação:  

[...] Entretanto, naquela primavera de 2002, ao assumir o portal e 
manter os créditos compartilhados, eu sabia estar comprando uma 
briga. Era óbvio que viria bomba pela frente. “Quem é que está lá com o 
pé na lama? Quem é que ‘rala’ subindo ladeiras e becos no sol quente? 
Quem é que se expõe e bota a cara na favela?” argumentavam. Isso, 
sem falar na produção do texto, que exigia grande esforço de cada um. 

Mas eu tinha a convicção de que era justo deixar clara a parceria 
entre jornalistas e correspondentes. O resultado final era uma 
combinação do suor de ambos – e não de um só. Havia ali, realmente, 
uma criação coletiva. [...] (RAMALHO, 2007 p. 68) 
 

As situações criadas nos bastidores do Viva Favela a partir da 

convivência entre o grupo de correspondentes e o de jornalistas profissionais 

reproduziam de forma peculiar o diálogo entre “favela” e “asfalto” que o Viva 

Rio pretendia promover. A própria reunião de pauta, onde esse encontro se 

materializava, era um espaço que revelava diferenças capazes de gerar 

debates calorosos, risos incontidos, e prantos – tanto individuais quanto 

coletivos. Não raro, as reuniões recebiam visitantes, em geral pesquisadores, 

interessados na experiência incomum. Um deles foi o professor da cadeira 

Direitos Humanos e Mídia na Universidade de Nova Iorque, Peter Lucas, que 

escreveria em seu livro sobre o Viva Favela25:  

Toda segunda-feira à tarde, havia uma reunião de pauta na sede 
do Viva Rio, no bairro da Glória. Os fotógrafos, os jornalistas e editores do 
projeto propunham ideias de pautas, relatavam o andamento das matérias 
que estavam fazendo e entregavam as reportagens prontas. 
Considerando-se os temas discutidos, estes encontros eram 
surpreendentes. Um dos jornalistas queria escrever sobre o preconceito 
que os loiros naturais sofriam nas favelas. Alguém falava sobre as 
pequenas piscinas que as pessoas têm dentro das comunidades. Um dos 
fotógrafos mostrava imagens de uma mulher que fazia e distribuía sopa 
para as pessoas famintas em sua comunidade. Outro correspondente 
descrevia o crescimento vertical das casas e os problemas quando uma 
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 O livro de Peter Lucas sobre o Viva Favela pode ser acessado em: http://www.vivafavela10years.net/ 
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laje extra de repente bloqueia a vista de seu vizinho para o mar. Enquanto 
isso, as manchetes da imprensa em qualquer segunda-feira gritam sobre 
a violência do tráfico de drogas e a brutalidade policial nas favelas. 
(LUCAS, 2012 p. 6) 
 

A combinação de fatores como ser a página principal dos computadores 

das Estações Futuro, ter recebido uma grande cobertura da mídia, e contar 

com os correspondentes comunitários em favelas importantes da cidade, mais 

o peso da marca Viva Rio, injetava prestígio e atraía diversos parceiros, como 

os colunistas fixos que durante os primeiros anos publicavam textos 

esporádicos no portal: José Junior, coordenador executivo do Grupo Cultural 

AfroReggae, Celso Athayde, da Central Única de Favelas (CUFA), e ainda Ivo 

Meirelles, músico morador da Mangueira (que anos mais tarde se tornaria 

presidente da escola de samba Estação Primeira de Mangueira), além do 

rapper Def Yuri e do jornalista André Trigueiro26.  

Aos poucos, o Viva Favela ia ficando conhecido também entre os 

próprios moradores das comunidades, o que facilitava o trabalho dos 

correspondentes, que acessavam mais e melhores personagens e histórias, se 

tornavam referências locais e eram procurados por quem quisesse divulgar, 

promover ou denunciar qualquer coisa. Paralelamente, os jornalistas das 

redações de veículos da imprensa comercial carioca descobriam uma nova 

fonte de pautas capazes de surpreender leitores do “asfalto” com o registro de 

um cotidiano desconhecido. Era praticamente certo que um “pauteiro27” de 

rádio, jornal ou televisão visitasse o Viva Favela em sua rotina matinal. Na 

medida em que as reportagens começaram a ser reproduzidas, principalmente 

em jornais impressos e programas televisivos, os correspondentes assumiriam 

também um novo papel: o de interlocutores entre jornalistas e fontes nas 

próprias favelas.  

Este cenário ainda estava se desenhando quando, em 2002, o 

assassinato brutal do jornalista Tim Lopes, da TV Globo, por traficantes de uma 

favela do Complexo do Alemão, cai como uma bomba sobre a já precária 

cobertura de favelas na cidade. Ele trabalhava numa pauta investigativa sobre 
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Numa segunda etapa, em 2003, entrariam dois novos colunistas: o músico Emerson Facão, morador da favela 
Nova Holanda, no Complexo da Maré, e o escritor Julio Ludemir, autor do livro “Sorria, você está na Rocinha”. 
27

 No jargão do jornalismo, “pauteiro” é o profissional cuja atribuição é pesquisar fontes diversas em busca de 
pautas, ou seja, assuntos para matérias. 
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exploração sexual de adolescentes e venda de drogas, que o levara a entrar 

num baile funk na favela, clandestino, e portando uma câmera escondida. 

Descoberto pelos traficantes do local, foi julgado, condenado, torturado e morto 

por eles. O crime provocou mudanças nas regras de segurança impostas pelas 

chefias dos veículos, e em alguns deles a entrada em favelas chegou a ficar 

proibida por mais de um ano (caso da TV Globo). Ramalho (2007) relata o 

impacto deste “divisor de águas” da imprensa carioca para o Viva Favela: 

O assassinato do jornalista Tim Lopes, da Rede Globo, durante 
a apuração de uma matéria na favela da Grota, em meados de 2002, 
funciona como um divisor de águas e impõe limites ainda mais severos 
às equipes que cobrem essa área. Além da própria Globo, vários outros 
veículos adotam regras rígidas para proteger seus profissionais. Em 
2004, a polêmica em torno das barreiras de atuação dos jornalistas nas 
favelas se intensifica quando uma jovem repórter da TV Band é ferida 
durante a cobertura de um tiroteio aos pés do Dona Marta, na Zona Sul 
do Rio. 

Esse panorama ajuda a transformar o Viva Favela numa das 
principais fontes de informação sobre essas áreas. E o que parecia 
impossível acontece. De repente, a grande mídia começa a ser 
influenciada por um projeto de comunicação pequeno e independente, 
criado e mantido por uma ONG. Com acesso a histórias e personagens 
que só poderiam ser descobertos na própria favela – ou por meio de 
fontes que os veículos tradicionais geralmente não têm nos morros -, o 
portal oferecia aos jornalistas um atalho seguro para chegar às 
comunidades do Rio. (Ramalho, 2007 p. 16) 
 

Flavio Fernandes confirma o sucesso do Viva Favela nas redações 

quando se lembra da quantidade de telefonemas de jornalistas que a ONG 

recebia por conta do site, que chegavam a sobrecarregar a central telefônica e 

congestionar os ramais da casa: “Eu atendia telefone do jornal O Globo, d'O 

Dia... [Falava] 'Gente, aqui é T.I.!!'”  

Editores de diversos veículos se referiram à importância do site Viva 

Favela neste período, em depoimentos para diferentes autores. Um exemplo é 

a fala do editor do jornal Extra, Eduardo Auler, incluída no livro Mídia e 

Violência: novas tendências na cobertura de criminalidade e segurança no 

Brasil: “Quando o Viva Favela estava a pleno vapor, era muito comum ver 

aquelas matérias reproduzidas em vários jornais. Eles faziam e nós não 

conseguíamos fazer.” A deficiência é atribuída pelo editor à falta de 

interlocutores nas favelas. (PAIVA; RAMOS, 2007 p. 83) 
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Além de referência inconteste, “fonte de fontes” e pautas para 

profissionais da imprensa carioca e nacional, o Viva Favela foi fonte de 

pesquisa e objeto de estudo para acadêmicos, gerando um volume expressivo 

de artigos, monografias, dissertações e teses que o citam, não só no Rio de 

Janeiro como também em outros estados do Brasil e no exterior. 

Ainda em sua rota de ascensão, o Viva Favela lançou sub produtos 

temáticos que eram novos sites, com domínio, logomarca, layout equipe 

própria (formada por um jornalista redator e um correspondente setorizado), 

mas que na prática funcionavam como se fossem sessões dentro do portal. O 

primeiro e mais bem sucedido – possuía patrocínio exclusivo da Petrobras, 

durante um período-, foi o Favela Tem Memória, dedicado a recuperar, através 

de depoimentos de moradores antigos e material pesquisado em bibliografia, 

acervos pessoais e institucionais, a história da formação e ocupação das 

favelas, passando por momentos importantes como o surgimento das 

associações de moradores, as política das remoções e a resistência 

decorrente, projetos de urbanização, entre outros. A este, vieram somar-se 

outros três sites “filhos” do Viva Favela: Eco Pop, sobre meio ambiente; Beleza 

Pura, voltado para o público feminino; e Clique Seu Direito, que funcionava 

como um “braço” online do projeto Balcão Direitos, também do Viva Rio, e 

prestava assistência jurídica aos usuários. 

A multiplicação de sites não se limitou aos domínios do Viva Favela, mas 

acabou se tornando uma prática institucional do Viva Rio, que, com o projeto, 

ganhara experiência e se destacara também na área tecnológica. De dentro da 

sub área de web que se formou na equipe de T.I. da casa, Flavio Fernandes se 

lembra de ter contabilizado mais de 100 websites, incluindo hotsites28, 

desenvolvidos internamente. Isso atraiu a atenção de instituições parceiras que 

não possuíam uma equipe de tecnologia mas queriam, nas palavras de Flavio, 

“ver a cara deles na internet”. Foi quando o Viva Rio ajudou grupos como o 

AfroReggae, a CUFA e o Movimento Enraizados, entre outros, a construírem 

seus primeiros sites.  

                                                           
28

 Hotsites são websites criados para promover campanhas e projetos temporários. 
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A gente ganhou uma expertise tão grande, através do Viva 
Favela, só pra ter uma ideia, nosso site tinha mais tecnologia agregada 
do que os grandes veículos, Globo... [...] Só empresas de ponta tinham 
recurso financeiro para ter esse tipo de tecnologia. Então a gente foi 
enxergado como uma grande empresa de TI para quem não sabia 
direito como funcionava o projeto. E a galera que tava voltada para 
desenvolvimento social como a CUFA e o próprio AfroReggae 
enxergaram aquilo como uma oportunidade de ter seu produto web 
também. E vieram buscar informações. "Quem é o pai dessa criança? 
[...] Aí a equipe de TI ganhou esse formato também. A gente já tá com 
uma expertise tão grande, vamos ajudar outros projetos sociais. 
 

Flavio recorda que que a parceria envolvia todo o processo, desde 

reconfigurar a logomarca e criar o layout, até a hospedagem do site. E não se 

limitou a ONGs e movimentos sociais. A Polícia Militar do Rio de Janeiro 

também chegou a ter um site desenvolvido no Viva Rio, segundo ele. Na 

maioria dos casos (mas certamente não no caso da PM), a contrapartida 

cobrada era a colocação de um banner do Viva Favela, e alguns dos sites 

também reproduziam conteúdo do portal, o que trazia retorno em acessos e 

divulgação. No caso dos sites ligados à cultura hip hop, por exemplo, a troca 

rendia um bom incremento nas estatísticas do portal, uma vez que a 

comunidade do hip hop descobriu cedo a potência da internet como ferramenta 

de mobilização e a audiência gerada por seus adeptos era surpreendente. As 

parcerias duraram até que o Viva Rio não pudesse mais arcar com os custos 

de hospedagem e manutenção de tantos sites, ou até que os próprios parceiros 

tivessem condições de bancar seus sites sozinhos, o que em alguns casos 

ocorreu ao mesmo tempo, e em outros, não. 

O clima de euforia que tomara o mercado da internet em 2000 não 

durara muito. O “estouro da bolha”, levara empresários à falência e causara o 

desaparecimento ou encolhimento de vários sites e portais. O próprio No. 

perdera o financiamento do banco Opportunity e passara a funcionar como “No 

Mínimo”, encerrando suas atividades de vez, pouco depois, em 2002. 

Comparado com esta e outras iniciativas da mídia comercial online, o Viva 

Favela, que não tinha fins lucrativos, havia sido bem mais exitoso.  

Além do recurso inicial doado por José Roberto Marinho, o Viva Rio 

ainda conquistara, nesta primeira fase, um patrocínio da Petrobras, “um 
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recurso bom”, segundo Rubem César Fernandes, que cita em sua entrevista 

um total de recursos captados, entre 2001 e 2005, de pelo menos dois milhões 

de reais. Distribuídos pelo período, seriam, em média, R$ 33,3 mil por mês, 

que deveriam cobrir uma equipe de mais de dez jornalistas e quinze 

correspondentes, além dos funcionários da tecnologia, a coordenação e os 

recursos materiais. O fato é que em 2005 a conta não fechava, situação que, 

àquela altura, se estendia à instituição como um todo. Na área de T.I, por 

exemplo, a crise havia chegado antes. Depois de crescer e se segmentar em 

diversos setores, a equipe voltou, ainda em 2004, praticamente ao que era 

antes do lançamento do Viva Favela. Flavio Fernandes se lembra bem da fase 

que, para ele, representou sobrecarga de trabalho, e, para a equipe do Viva 

Favela, longas esperas na fila para realização de procedimentos de 

manutenção no site.  

Com o tempo foram vendo que não tinha essa necessidade, que 
podiam terceirizar muitos coisas, que era uma equipe muito cara... Em 
2004 a equipe de TI do Viva Rio já estava totalmente desmembrada, os 
gestores saíram, porque eram os maiores salários, e a equipe de web 
voltou a ter só duas pessoas, eu e o Rodrigo [Rolim]. 

A crise de 2005, que não foi só financeira, mas institucional, se agravou 

com a derrota sofrida no Referendo “das armas”29 que mobilizara toda a casa. 

Vindo de um período de grande exposição na mídia e de seguidos êxitos na 

campanha pelo Estatuto do desarmamento, o Viva Rio chegara a dar a vitória 

como certa. Rubem César Fernandes verbaliza a relação entre a campanha 

derrotada e a crise, que levaria ao enxugamento do quadro de funcionários, 

redução na lista de projetos ativos e a um recolhimento voluntário em termos 

de exposição na mídia. 

A derrota do referendo foi muito impactante para nós 
internamente. E na nossa imagem pública, externamente, também, que 
a gente tinha sido derrotado e tem todas as consequências de ser 
derrotado. E aí coincidentemente tem outras coisas acontecendo, como 
por exemplo a internet já está vivendo o momento de esvaziamento da 

                                                           
29

 Previsto no Estatuto do Desarmamento, o referendo transferia à população a decisão de proibir ou não o 

comércio de armas para civis no Brasil. A campanha otimista contou com engajamento de praticamente todos os 

funcionários da ONG. No início, mais de 80% das intenções de voto apontavam para a vitória do “Sim”. Mas, ao 

longo da campanha, o marketing da bancada das armas se mostrou mais eficiente e o quadro foi se invertendo, até 

que as urnas confirmassem a derrota: 63,94% dos brasileiros votaram Não.  
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bolha, perda de recursos, [o mercado vê que] ‘também não é assim’, e o 
relacionamento com alguns financiadores entra em um momento difícil, 
entre eles a Petrobras. Então acho que é um conjunto de circunstâncias 
e a aí a gente começa a ter que cortar”. [...] 

O Viva Favela nunca desapareceu, ele sobrevive num ritmo 
menor nesse período. Então estávamos procurando saídas para esse 
impasse, que é um impasse basicamente financeiro, e que era um 
problema não só do Viva Favela mas do Viva Rio como um todo. Nosso 
maior projeto, que era o de armas, derrotado! E assim ia. 

 
 

Rubem também acredita que parte da crise estivesse relacionada à 

mudança de governo, em 2003, de Fernando Henrique Cardoso para Lula, por 

conta de certa aproximação do Viva Rio ao primeiro, através do programa 

Universidade Solidária, de Ruth Cardoso, e do apoio dado a projetos do Viva 

Rio pelo então presidente tucano. Na Petrobras, por exemplo, ele cita que a 

perda do patrocínio poderia estar ligada a este fator político.  

A primeira medida (em janeiro de 2005) para reduzir os custos do Viva 

Favela foi transformar os correspondentes comunitários em free lancers, 

passando a remunerá-los por produção, limitada a duas por mês. Como a 

maior parte do orçamento se concentrava na folha de pagamento dos 

jornalistas profissionais, a segunda medida (em abril do mesmo ano) foi reduzir 

a equipe ao mínimo, restando inicialmente apenas a editora e a subeditora, que 

antes do final do ano também deixariam a casa. Sem equipe de produção de 

texto, o projeto entraria numa fase de inércia temporária, com grande incerteza 

pairando sobre seu futuro. 

Houve, ainda em 2005, mais uma baixa que colaborou com o clima de 

derrota na casa. A Rádio Viva Rio, outro projeto de comunicação da instituição, 

foi silenciada depois de dois anos e meio no ar, quando o Sistema Globo, titular 

da concessão da frequência AM 1.180, quis retomá-la. Segundo Rubem César, 

a parceria previa que o Viva Rio usasse o canal “de graça” e gerasse audiência 

num período experimental, para futuramente “conseguir se sustentar”. Mas, 

numa avaliação de ambas as partes, concluiu-se que “não estava dando essa 

audiência toda”. A rádio era coordenada por Tião Santos e chegara a transmitir 

24 horas de programação, com espaço para diversos estilos musicais, debates, 

lançamento de novos talentos e serviços de utilidade pública. Com o fim da 
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parceria e a saída do dial, a Rádio Viva Rio foi transmitida pela internet por 

alguns meses. 

O período imediatamente posterior à crise de 2005 foi marcado por uma 

sequência de tentativas de se manter o Viva Favela no ar enquanto buscava-se 

novos patrocinadores. Mas embora nunca tenha deixado de funcionar nem 

tenha ficado completamente à deriva, sem uma equipe (por menor que fosse) 

que zelasse por ele, o projeto foi considerado extinto por muitos dos que o 

conheceram na sua fase de maior visibilidade. Anabela Paiva e Silvia Ramos 

(2007), se referem a ele como uma iniciativa do passado e chegam a anunciar 

o seu fim: “Infelizmente, a equipe teve de ser reduzida drasticamente, por falta 

de recursos, impedindo a continuidade do trabalho” (PAIVA; RAMOS, 2007 p. 

83) No mesmo livro, entretanto, um texto de Cristiane Ramalho escrito a 

convite das autoras dá pistas de que o Viva Rio ainda teria planos para 

“ressuscitar” o projeto: 

Um ano após desfazer a equipe de jornalistas e praticamente 
desestruturar a equipe de correspondentes, o Viva Favela voltou a 
publicar matérias diariamente. Coordenador do projeto em 2006, Tião 
Santos tem planos para sua ampliação, com a inclusão de blogs e de 
uma cobertura de abrangência nacional que será chamada de ‘Favelas 

do Brasil’. (PAIVA; RAMOS, 2007 p. 89) 
 

2.2 Uma longa transição 

  

Desde 2004, um outro projeto de internet estivera em desenvolvimento 

no Viva Rio30, sob o “guarda-chuva” do então incipiente Programa de 

Segurança Humana, um think tank trabalhando no plano das discussões de 

“alto nível” em fóruns locais, regionais e internacionais. A missão do site seria 

provocar diálogos entre as “pontas” da segurança pública: de um lado, 

pesquisadores e formuladores de políticas; de outro policiais e técnicos do 

setor. Trazer a visão de “quem pensa” para o universo de “quem faz”, e vice e 

versa, sem esquecer os jornalistas que cobrem a Segurança Pública na 

imprensa. Lançado como “Portal Comunidade Segura” em agosto de 2006, o 

site trazia versões em quatro idiomas, sediava uma biblioteca virtual, e 

                                                           
30

 O site www.comunidadesegura.org, hoje sem atualização, era, na época, coordenado por mim. 

http://www.comunidadesegura.org/
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possibilitava diversas interações: comentários, fóruns de discussão, chats. Um 

“pacote” de novidades surgidas havia pouco, com a “web 2.0”. 

Talvez por conta do impacto da derrota no referendo, e também pelas 

próprias oportunidades de financiamento que se apresentavam, o Viva Rio 

entrava numa fase de menor exposição pública no plano local, e buscava se 

conectar em redes regionais, com foco na América Latina e no Caribe, e 

projetos internacionais. Neste movimento, ganhou força uma empreitada no 

Haiti, iniciada a partir de consultoria pontual para o departamento da ONU para 

implementação de programas de DDR – Desarmamento, Desmobilização e 

Reintegração de ex combatentes em conflitos armados. Os desafios 

encontrados no país caribenho que possui um dos piores IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) do mundo se tornariam, nos anos seguintes, fonte e 

alvo de boa parte dos recursos da instituição, e da energia de seu diretor e 

principal referência, Rubem César Fernandes.  

O portal Comunidade Segura possuía, também, uma função estratégica 

como vitrine dos projetos e bandeiras do Viva Rio (como o desarmamento, por 

exemplo) no cenário internacional. Por isso fora concebido de forma bastante 

discutida pelas equipes envolvidas, sob a gestão do então coordenador do 

Programa de Segurança Humana, José Marcelo Zacchi, especialista em 

Segurança Pública e prevenção da violência que participara da fundação do 

Instituto Sou da Paz, em São Paulo, e que conciliava as atividades no Viva Rio 

com consultorias para o Banco Mundial, a ONU Habitat, entre outras 

instituições de prestígio. Além disso, Zacchi conciliava também a criação de um 

projeto que entraria para a história da “internet 2.0” no Brasil. Ao lado do 

antropólogo Hermano Vianna, do advogado e pesquisador Ronaldo Lemos e 

do produtor cultural Alexandre Youssef, participou da fundação do Overmundo, 

experiência pioneira de site “colaborativo”, cuja apresentação, reproduzida 

abaixo, pode ser lida no próprio site, na página “O que é”31: 

 
 O Overmundo é um site colaborativo voltado para a cultura 
brasileira e a cultura produzida por brasileiros em todo o mundo [...]. 

                                                           
31

 O texto foi extraído do site em 17/08/2014, quando os fundadores não estavam mais à frente do projeto, 
podendo, portanto, não ser original do período em que foi lançado e conduzido pelos personagens citados neste 
estudo. 
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O Overmundo é feito pela sua própria comunidade. Aqui, você 
pode encontrar textos, dicas e obras que apontam para um vasto 
panorama da diversidade cultural do Brasil. E o melhor: você pode não 
apenas ler, mas participar das discussões, selecionar os destaques do 
site e principalmente publicar os seus próprios conteúdos. [...]32 

 

José Marcelo Zacchi deixaria o Viva Rio ainda em 2005 e, em seguida 

ao Overmundo, se envolveria na criação de mais um site colaborativo, o do 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública - FBSP, que intensificaria a experiência 

de colaboração online entre operadores de Segurança Pública no país. 

Lançado em março de 2006, o Overmundo foi pioneiro tanto em termos 

de tecnologia – com um software “livre”, de código aberto, criado 

exclusivamente para o site e repleto de funcionalidades inovadoras – quanto 

em termos editoriais (da temática, enfocando a produção cultural que estava 

fora dos canais midiáticos de maior visibilidade, ao fluxo de produção e às 

formas de interação entre os usuários, a plataforma e a equipe).  

Zacchi revela o clima de empolgação dos fundadores em relação 

à “hiper nascente web 2.0”, ao comentar a decisão de utilizar estas 

inovações como meio para atingir os objetivos do projeto:  

 

 Ter ido por essa opção de fazer um veículo online apostando na 
hiper nascente web 2.0, era um meio para este fim [“oferecer um canal 
de visibilidade e circulação para uma produção cultural pelo Brasil 
afora”], antes de tudo, para nós. E esse sentido do "nascente", eu 
lembro com absoluta clareza do dia que eu abri um e-mail do Hermano 
mandando um site novo, de vídeo, e tal, que tinha surgido na época em 
que a gente estava pensando o Overmundo, que chamava Youtube. 
Então era uma hora em que essas coisas todas de autopublicação 
estavam despontando, e a gente olhou pra isso e falou, pô, isso aqui é 
disparado a coisa mais poderosa e essencial pra fazer essa experiência 
de criar um veículo que promova essa ampliação de visibilidade, de 
ampliação da nossa dieta de mídia, [...] e aí mergulhou-se de cabeça no 
colaborativo, no 2.0. Claro que isso também era para a gente uma 
experiência valiosa pelo apreço à dinâmica da internet e ao potencial de 
democratização e descentralização que ela implicava, e implica. [...] 

 

                                                           
32

 Fonte: http://www.overmundo.com.br/ Acessado em 05/08/2014. 

http://www.overmundo.com.br/
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O Comunidade Segura fora a primeira experiência do Viva Rio com 

software livre, o que gerara uma rejeição inicial por parte da equipe de 

tecnologia da ONG, segundo Flavio Fernandes, por desconhecimento e pela 

sensação de que eles seriam retirados da “zona de conforto”. A defesa do 

software livre ganhava força, naquele momento, com políticas públicas que 

puseram o Brasil na vanguarda do tema. O governo Lula decretara em 2003 

que todos os seus órgãos se empenhassem na adoção de software livre. À 

frente do Ministério da Cultura, Gilberto Gil lançara em meados de 2004 o 

Programa Cultura Viva, que chancelaria e fomentaria uma rede de mais de 200 

“Pontos de Cultura” espalhados pelo Brasil. Para cada “Ponto” era destinado 

um “kit multimídia” composto de equipamentos voltados para a produção e 

difusão cultural, principalmente no meio digital, e cujos computadores deveriam 

operar em software livre.  

O Viva Rio participara, com sucesso, do primeiro edital para a criação de 

Pontos de Cultura, firmando assim um contrato com o MINC que previa 

recursos para a instalação do kit multimídia e a realização de oficinas diversas 

no campo cultural. O projeto destacado na proposta, intitulado Papo Cabeça, 

nascera de um programa da grade da Rádio Viva Rio e por isso estava 

originalmente vinculado a atividades musicais: oficinas de canto, percussão e 

DJ, gravação de CDs de bandas novas, shows musicais, divulgação online de 

uma agenda cultural das favelas e periferias cariocas com foco na 

programação noturna, e o programa de rádio em si. A demora na liberação das 

parcelas do contrato fez com que o projeto decolasse apenas em 2006, quando 

a rádio Viva Rio já estava extinta. Parte dos equipamentos da rádio foi usada 

nas oficinas, amenizando a demora da chegada do kit, que só seria instalado 

em 2009. No lugar da rádio, o projeto se apoia na internet, através do site “Qual 

Vai Ser?”. 

Logo no começo de 2006, a editora de fotografia Sandra Delgado e seu 

então assistente, Walter Mesquita, garantiram a sobrevida do Viva Favela 

criando retrospectivas de conteúdo sobre favelas específicas e publicando 

eventualmente ensaios fotográficos inéditos. A área de fotografia era a única 

com fonte de recursos, graças ao prêmio em dinheiro concedido ao projeto pela 

fundação norte-americana Open Society para a realização da exposição 
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itinerante Moro na Favela e a construção de um site valorizando o rico (e 

pioneiro) acervo de imagens de favelas construído até ali33. Já os 

correspondentes de texto, com a saída dos jornalistas, acabaram se 

dispersando.  

Tião Santos, que assumira a coordenação da área de Comunicação da 

ONG após o fim da Rádio Viva Rio, passa um curto período acumulando a 

coordenação do Viva Favela. Walter Mesquita, promovido de correspondente a 

assistente da editora de fotografia, assume a coordenação geral do projeto 

quando Tião realoca uma das jornalistas da rádio, Érika Cristina Gomes, que 

perdera a função, para o cargo de editora do portal. Tem início ali a primeira 

etapa do que pode ser considerado o período de resistência do Viva Favela, 

com o retorno gradativo à publicação de conteúdo novo. Sandra, Walter e a 

maioria dos correspondentes fotógrafos do time original pouco a pouco 

retomam as atividades de produção para o site junto à nova editora e sua 

equipe, formada por duas estagiárias de jornalismo: Fabiana Oliveira, que 

“sobrevivera” à crise e já vinha da equipe de 2005, e Renata Sequeira, 

selecionada por Érika.  

Renata, que morava em condomínio de classe média em Jacarepaguá e 

nunca havia entrado em uma favela (vivia numa “redoma de vidro” em suas 

palavras), além de desconhecer o Viva Favela até então, entra com a 

motivação de uma universitária (da PUC) que consegue seu primeiro estágio. 

Ela conta que durante um período inicial as apurações eram feitas por telefone, 

“até por questões de segurança”, mas que depois de um tempo (que ela não 

sabe precisar) formaram-se duplas entre elas (estagiárias) e os 

correspondentes fotógrafos para fazer as matérias in loco. Desta vez, os 

fotógrafos assumiam o status de profissionais experientes que levavam as 

jovens colegas a campo, onde testemunharam, ao menos no caso de Renata, 

um “choque de realidade”: 

O Viva Favela me trouxe um senso de realidade que eu não 
tinha. Tanto que por um período foi um embate até na minha casa, eu e 
os meus pais. (Eu dizia) “poxa, vocês nunca me mostraram, nunca me 
falaram como é que era?” Aí eu me lembro que meu pai falou assim: 

                                                           
33

 A exposição circulou em diversas favelas cariocas, com grande sucesso. O site com as imagens expostas, entre 
outros ensaios, continua acessível: http://www.fotofavela.com.br/ 

http://www.fotofavela.com.br/
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“você queria o quê? Que eu te levasse numa favela para você ver de 
perto como é? Que eu te deixasse passar dificuldade?”  
 

O processo de amadurecimento profissional de Renata teve as 

vantagens de sua dupla função no projeto, uma vez que ela se revezava no 

papel de correspondente e no de redatora. Por um lado, ela se sentia “muito 

crua e sem traquejo”, demandando apoio tanto por parte da editora de texto, na 

redação, quanto dos fotógrafos, na rua. Por outro, usufruía da oportunidade de 

pautar, apurar e redigir matérias que desde o início foram assinadas 

individualmente. Se antes o jornalista do Viva Favela tinha a clara função de 

contribuir para a formação do correspondente, agora essa relação aparecia 

invertida. A liderança da equipe, independente dos cargos assumidos, caberia, 

a partir daquele período, ao correspondente Walter Mesquita, que já possuía, 

naquele momento, um invejável currículo de fotógrafo profissional, inclusive 

com prêmios, participação em exposições e livros, além de ter recebido bolsa 

de estudos através de uma parceria entre o Viva Rio e a faculdade privada 

Unicarioca, tornando-se assim um estudante de jornalismo, tal qual suas 

colegas estagiárias de redação.  

O impacto da turbulência financeira sobre a equipe do site transforma de 

maneira interessante a relação entre seus dois pilares: o jornalista profissional 

e o correspondente amador. Tanto o profissionalismo de um, quanto o 

amadorismo de outro, são colocados sob novas perspectivas. A distância entre 

os atores que desempenham estes papéis diminui em diversos sentidos, com a 

descoberta de referências culturais e geográficas em comum e a flexibilização 

das categorias “favela” e “asfalto” dentro da equipe. 

Naquele recomeço, a equipe reduzida conseguia, com louvável esforço, 

atualizar semanalmente o site principal, ou “mãe”. Os sites “filhos”, como eram 

chamados internamente o Favela Tem Memória, o Beleza Pura e o Eco Pop, 

ficariam um bom tempo desatualizados. A situação financeira era crítica, 

sentida pela equipe por situações como ter que pagar do próprio bolso a 

passagem de ônibus para apurar as pautas e compartilhar computadores já 

obsoletos. Ainda assim, continuavam recebendo telefonemas das redações da 

imprensa convencional, o que, segundo Renata, “nunca parou”. 
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Em 2007, com a chegada de uma terceira estagiária, Vanessa 

Campanário, a atualização dos sites temáticos seria retomada. A esta altura, 

Érika já havia deixado a equipe por motivos pessoais e, numa “sinergia”, como 

classificado por Rubem César, entre o Viva Favela e o site Qual Vai Ser?, o 

editor do segundo assume, também, o primeiro. Com ambas equipes formadas 

por jornalistas, e estando, àquela altura, ambas sob o comando de Tião 

Santos, foi questão de tempo até que os escassos recursos humanos e 

materiais empregados nos dois sites convergissem. 

Pouco a pouco, o site Qual Vai Ser?, sem um projeto “pai” que o 

justificasse, teria suas atividades reduzidas, até desaparecer. E o Viva Favela 

absorveria, para além dos recursos financeiros e materiais, o conceito e as 

bandeiras dos Pontos de Cultura, cujo edital fora a razão da criação do Qual 

Vai Ser?. Em alguns meses, e por alguns anos, o Ponto de Cultura do Viva 

Rio34 e o Viva Favela seriam reconhecidos internamente como um único 

projeto. O tema da Cultura Digital, que envolvia questões tecnológicas, 

políticas, culturais e sociais, articuladas num discurso assumidamente 

vanguardista, era disseminado em eventos, cursos, e conteúdos 

compartilhados pelo próprio Ministério da Cultura e seus parceiros, através de 

uma rede ativa e mobilizada. Tal conteúdo se encaixava perfeitamente no 

conceito original do Viva Favela, e se encaixaria ainda mais com as 

transformações que o projeto viveria a partir de então. Eliane Costa (2011) cita 

entrevista do Ministro Gilberto Gil em que ele revela uma das motivações para 

os Pontos de Cultura, deixando entrever esse “encaixe” de propósitos: 

 

[...] Na mesma entrevista, perguntado sobre a forma como o 
Ministério da Cultura pretendia ‘levar cultura para as favelas’, [Gilberto] 
Gil responde que essas comunidades se expressam de maneira própria, 
usando tanto a tradição, com o samba e o forró, quanto as tendências 
internacionais, com o funk e o hip-hop. E prossegue: ‘[...] a questão não 
é só levar cultura à favela, mas também mostrar, para quem não é da 
favela, a produção cultural da favela [...]’, percepção que o ministro 
também levava ao Ministério que acabava de assumir e que, 18 meses 
depois, estaria presente na proposta dos Pontos de Cultura. (COSTA, 
2011 P. 148) 

 

                                                           
34

 Originalmente, o nome do Ponto de Cultura era “Papo Cabeça”, tendo o Viva Rio como instituição proponente. 
Como este nome não podia ser alterado por ser o que identificava o convênio, o Viva Favela passou a ser 
apresentado, junto ao MINC, como a atividade principal do Ponto de Cultura. 



67 
 

Desde 2006 o Viva Rio vinha promovendo um ciclo de palestras 

informais para ampliar os horizontes conceituais dos quadros da casa, trazendo 

convidados externos como Fernando Gabeira, André Urani, entre vários outros, 

numa agenda mensal de “almoços pensantes”, como Rubem César apelidara. 

Além dos nomes de peso, o almoço grátis e de qualidade, oferecido no amplo 

salão do ISER, que ocupava então o terceiro andar do prédio sede do Viva Rio, 

também contribuía para que a frequência fosse alta. Em duas dessas reuniões, 

o tema abordado fora a “web 2.0”.  

A partir destas conversas, a ideia de reconstruir o Viva Favela sob a 

perspectiva das novas ferramentas interativas da internet começa a se 

desenhar de maneira mais concreta, como relembra Rubem César:  

Então nesse contexto, a gente procurando saídas, procurando 
alternativas. E a gente começa a ouvir de uma outra entrada na internet 
que era o ‘2.0.’ Então o ‘2.0’ aparece como uma alternativa à nossa 
crise. A ideia é que [com] o ‘2.0’ [o Viva Favela] será capaz de ter uma 
participação externa que sustenta o conteúdo de uma maneira 
interessantíssima. E aí teve duas fontes. Existia um pessoal ligado à 
COPPE, que o Tião Santos conhecia, o Nepomuceno, que veio nos 
explicar o que era ‘2.0’, o que era isso e tal, explicar que era uma outra 
abordagem, em vez de de poucos para muitos, era muitos para muitos, 
aquela coisa... [...] E a outra, o Overmundo. 
 

Na primeira palestra, o pesquisador Carlos Nepomuceno, fundador do 

Instituto de Inteligência Coletiva, - ICO, ligado ao CRIE - Centro de Referência 

em Inteligência Empresarial da Coppe/UFRJ, apresentara de maneira didática 

as transformações socioculturais e antropológicas causadas pelo surgimento 

da internet, acentuando a quebra de paradigma e a revolução de grandes 

proporções que as novas tecnologias representariam. Com fartura de citações 

a Pierre Lévy (1998), explicara conceitos como o da inteligência coletiva e da 

comunicação “de todos para todos”, ou “de muitos para muitos”, em oposição 

aos modelos anteriores, cuja mensagem era transmitida “de um para um” 

(telefone convencional) ou de “poucos para muitos” (televisão, jornal impresso).  

Nepomuceno lançara, naquele mesmo ano de 2006, o Icox, “o primeiro 

software gerenciador de inteligência coletiva”35 do Brasil, desenvolvido com 

                                                           
35

 As informações sobre o ICOX foram retiradas do texto assinado por Carlos Nepomuceno na página do CRIE, 
acessada em 12 de maio de 2014, em: http://portal.crie.coppe.ufrj.br/portal/main.asp?ViewID=%7BCC12FE28-

http://portal.crie.coppe.ufrj.br/portal/main.asp?ViewID=%7BCC12FE28-E30E-41C1-B204-E800431A247A%7D&params=itemID=%7BE97D47A5-85A3-4DE8-9FBD-A15C222D60A7%7D;&UIPartUID=%7B284D2BCE-A8AD-478A-8062-0CA5C23724B3%7D
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recursos da Faperj (Fundação Carlos Chagas de Apoio à Pesquisa do Estado 

do Rio de Janeiro) e da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). Publicado 

no site do CRIE em 25 de agosto de 2006, o texto de divulgação do software se 

assemelhava a um manifesto: 

O Icox é, antes de tudo, uma provocação em forma de 
código. Na prática, a primeira tentativa nacional de um novo tipo de 
software no qual não existe mais um centro organizador de conteúdo. 
Quem disponibiliza sempre informação é o usuário! [...] A Internet é um 
meio de interação! Queremos decretar, como vários outros 
pesquisadores do mundo já fizeram: o fim da fase patinho feio. Do cisne 
enrustido. Da Internet 1.0, acanhada. Foi uma etapa útil, didática, 
instigante, tomou conta do planeta, mas, finalmente, passou! Bem-vinda 
Web 2.0! [...] No Icox, não há centro, mas rede. Nele, há pessoas 
articuladas em grupos e grupos articulados com pessoas, lincados para 
produzir conhecimento. E rastros, muitos rastros, para que a colméia 
memorize e aprenda rapidamente - com ela mesma - a cada bater de 
asas, individual e coletivo. (Nepomuceno, 2006) 
 

 A evidente empolgação de Nepô, como era chamado pelos amigos, 

contagiou o Viva Rio, que assim como as ONGs RITS e IBASE, e como as 

empresas Infoglobo e Vale do Rio Doce, formalizou apoio ao projeto, visando 

utilizar sua primeira versão quando estivesse disponível.  

O segundo “almoço pensante” sobre a web 2.0 no Viva Rio trouxe José 

Marcelo Zacchi como orador. No lugar de uma aula, Zacchi conduzira um tour 

pela própria internet, apontando exemplos práticos das novas possibilidades de 

interação midiática e revelando algumas das principais referências e 

inspirações, a maioria ou todas iniciativas internacionais, que povoavam a 

atmosfera do Overmundo, então prestes a ser lançado.  

O próximo passo de Rubem César rumo ao Viva Favela colaborativo 

seria a escolha de José Marcelo Zacchi e Hermano Vianna como principais 

interlocutores externos. Era a virada de 2006 para 2007, o Overmundo estava 

prestes a completar um ano no ar, e seu sucesso era inconteste. O site se 

tornara a grande referência nacional de projeto colaborativo, com produção de 

conteúdo descentralizada e de alcance verdadeiramente nacional. O convite 

                                                                                                                                                                          
E30E-41C1-B204-E800431A247A%7D&params=itemID=%7BE97D47A5-85A3-4DE8-9FBD-
A15C222D60A7%7D;&UIPartUID=%7B284D2BCE-A8AD-478A-8062-0CA5C23724B3%7D 

http://portal.crie.coppe.ufrj.br/portal/main.asp?ViewID=%7BCC12FE28-E30E-41C1-B204-E800431A247A%7D&params=itemID=%7BE97D47A5-85A3-4DE8-9FBD-A15C222D60A7%7D;&UIPartUID=%7B284D2BCE-A8AD-478A-8062-0CA5C23724B3%7D
http://portal.crie.coppe.ufrj.br/portal/main.asp?ViewID=%7BCC12FE28-E30E-41C1-B204-E800431A247A%7D&params=itemID=%7BE97D47A5-85A3-4DE8-9FBD-A15C222D60A7%7D;&UIPartUID=%7B284D2BCE-A8AD-478A-8062-0CA5C23724B3%7D
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para uma primeira conversa é prontamente aceito, dando início à parceria que 

seria decisiva para o novo site. 

Além do fato de serem antropólogos e de terem passado pelo Museu 

Nacional (um, como aluno de mestrado e doutorado, e o outro, como 

professor), Hermano Vianna e Rubem César Fernandes tinham em comum a 

opção por deixar a atividade acadêmica em segundo plano e assumir papéis 

profissionais que, de maneiras diferentes, ampliavam o alcance das suas 

mensagens. Hermano, como roteirista de programas de televisão (e depois 

como fundador de um site colaborativo), e Rubem, como empreendedor social, 

tinham o universo das favelas e periferias urbanas como foco e viam a mídia 

como ferramenta estratégica para “darem seus recados”. O próprio Hermano, 

em artigo publicado no jornal O Globo e reproduzido em seu blog, comenta a 

questão: 

Quando ando em ambientes sérios, por exemplo em 
conferências acadêmicas, sou sempre apresentado como antropólogo, 
autor de tais livros (e agora colunista de jornal), mas as pessoas 
geralmente esquecem (e acho que esquecem mesmo, não é 
intencional) meu trabalho de décadas na TV. Brasil Legal e Central da 
Periferia foram como teses, vistas por milhões de pessoas, com impacto 
significativo na vida de muita gente e posição definida no debate sobre 
a cultura contemporânea brasileira. Mas “não contam” e chegam até 
serem encarados como “manchas” no meu currículo. Mas já estou 
acostumado. É assim.36 
 

Ambos os programas de TV citados buscavam dar visibilidade a 

expressões culturais, comunidades e populações que se desenvolviam à 

margem da “grande mídia”. No caso do “Central da Periferia”, que fora lançado 

quase simultaneamente ao Overmundo, a proximidade conceitual com o Viva 

Favela era evidente. Não foi, portanto, mera coincidência, o fato de Hermano 

ter citado, mais de uma vez, o Viva Favela como referência. Em 2006, pouco 

depois do lançamento do Overmundo, em entrevista ao Portal Literal, o 

antropólogo afirmara: 

Uma das fontes inspiradoras do Overmundo é a experiência do 
Viva Favela, que, por razões óbvias, não é um site muito acessado por 
favelados. Eles não têm internet – embora haja cada vez mais lan 
houses na Rocinha. Mas o site se tornou fonte de pauta para a mídia 

                                                           
36

 Trecho do texto “Chacrinha ainda nos desafia”, publicado em 17/09/2010. Acessado em 06/08/2014, no link: 
http://hermanovianna.wordpress.com/tag/central-da-periferia/  

http://www.youtube.com/watch?v=hJ78j-JKS_4
http://www.youtube.com/watch?v=hJ78j-JKS_4
http://www.vivafavela.com.br/
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tradicional. Não é por maldade da mídia. É por total desconhecimento, 
pelo fato de os jornalistas não saberem entrar numa favela, não terem 
esse canal. Também não é culpa do jornalismo não saber o que está 
acontecendo em Belém do Pará. Mas agora o repórter vai ter um 
acesso muito mais rápido para essas notícias de todo o Brasil, as 
pessoas vão poder fazer seus filtros e selecionar. Esperamos que haja 
uma diversificação das pautas na imprensa tradicional, na televisão etc. 
Trabalho na TV Globo, vejo como isso é necessário, os programas 
ficam procurando pautas e adoram quando descobrem histórias novas 
em outros lugares. O Overmundo vai ser muito lido pela mídia 
tradicional. 
 

A primeira “tempestade de ideias” reúne, na sala de Rubem César: Tião 

Santos, Walter Mesquita e eu (destacada do Comunidade Segura para 

coordenar a reformulação do Viva Favela), pelo Viva Rio. E, pelo Overmundo, 

José Marcelo, Hermano e o DJ Marlboro, trazido por este último. A etapa de 

concepção do projeto não envolveria a equipe mais recente do Viva Favela, 

que tomaria parte mais à frente, na fase da execução.  

A ideia de que o novo Viva Favela deveria ser uma plataforma aberta 

para a colaboração de “correspondentes” de todo o Brasil era consensual. O 

desafio estava em estabelecer os mecanismos, processos e rotinas, e neste 

sentido o Overmundo naturalmente forneceria os parâmetros iniciais.  

Desde o primeiro momento, Hermano se mostrou preocupado com as 

questões implicadas na nacionalização de um projeto que começara local, e 

identificado com apenas algumas dezenas entre as centenas de favelas do Rio 

de Janeiro. Ele destacava a importância da formação de uma rede inicial de 

colaboradores que representassem os diversos estados, ou regiões, e cuja 

missão seria produzir o conteúdo que serviria como modelo para os demais 

usuários do site. Entre as questões levantadas por ele, havia a incerteza 

quanto ao termo “favela”, uma palavra muito ligada ao contexto carioca, que 

poderia, talvez, provocar rejeição por parte de moradores de outras regiões, já 

que os territórios populares recebem apelidos diferentes em lugares diferentes 

(periferia, aglomerado, vila, conjunto, posse, invasão, etc). Em uma troca de e-

mails, ele expõe a reflexão: 

Acho fundamental criar uma rede realmente comprometida no início: se 
o site ficar vazio, ou com muita coisa só do Rio, não decola. Temos que pensar 
qual a melhor estratégia para a decolagem realmente nacional. Isso é tão 
importante quanto pensarmos as ferramentas técnicas. Outra coisa: já tendo a 
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ideia de alguns componentes dessa rede nacional inicial, seria importante 
também a gente fazer uma sondagem sobre o nome favela, se acham que cola 
ou não - isso é importante: não consegui chegar a uma conclusão. 

 

A despeito da questão levantada por Hermano quanto ao nome, o 

projeto é apelidado, desde o início, de “Viva Favela 2.0”. A certa altura, o 

mudança de nome seria descartada pela crença na “força da marca” do Viva 

Favela, inclusive pela associação com a marca “Viva Rio”, que ganhara 

projeção nacional durante a campanha do desarmamento (e cuja imagem fora 

abalada, mas não destruída, pela derrota no referendo). 

No segundo encontro, Tião Santos apresenta a rede nacional de rádios 

comunitárias coordenada por ele, gerando a expectativa de que fosse ela a 

base para a formação de uma rede nacional de colaboradores para o Viva 

Favela 2.0, o que chegaria a ser formalizado no texto final do projeto, mas 

acabaria não se consolidando na prática. A intenção de articular as rádios 

levaria inclusive à criação de uma seção no site para a publicação de 

produções sonoras, originalmente criadas para as rádios. Uma das razões para 

a proposta não ter vingado foi o fato de que muitas rádios operavam apenas 

com programação musical e transmissões ao vivo, sem produções de 

reportagens ou conteúdos que gerassem arquivos gravados. 

A composição da rede nacional de produtores de conteúdo do Viva 

Favela 2.0 partiria de indicações colhidas entre diversas redes, envolvendo 

mídias comunitárias e alternativas, projetos sociais, Pontos de Cultura e outras 

instituições espalhadas pelo território nacional. Assim como no Overmundo, 

sua atividade seria remunerada durante um período determinado, cujo início 

seria anterior ao lançamento do site. A diferença estaria na importância do 

vínculo com um território popular ou “periférico”. 

Na sequência destas duas reuniões, uma intensa troca de e-mails com 

discussões sobre o conceito e a forma do novo site acontece, entremeada por 

alguns encontros presenciais. Hermano e José Marcelo incluiriam no processo 

a editora e o designer do Overmundo, Helena Aragão e Felipe Vaz. Mais tarde, 

Viktor Chagas substituiria Helena, formando com Felipe a dupla de consultores 

que faria a colaboração mais efetiva, no sentido de orientadora da execução 

técnica da plataforma. Do lado do Viva Rio, o rapper e mediador de conflitos 
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Def Yuri, funcionário do Viva Rio e antigo colunista do Viva Favela 1.0, também 

tomaria parte em alguns encontros e trocas de mensagens.  

Ao mesmo tempo em que o Viva Favela começava a construir seu plano 

de voo rumo a um “jornalismo colaborativo”, Tião Santos é procurado pelo 

jornal Expresso, tabloide impresso criado pela Infoglobo para atender aos 

leitores das classes C e D, com oferta de espaço para a reprodução semanal 

de matérias do Viva Favela. A proposta de parceria indicava que o site ainda 

era visto como uma ponte entre a imprensa e a favela, e que ainda se 

acreditava que ele pudesse manter uma produção de padrão profissional em 

ritmo constante. Entretanto, desde que ocorrera a fusão entre equipes do Viva 

Favela e do site Qual Vai Ser?, com o editor do segundo assumindo o 

conteúdo de ambos, a qualidade e frequência da produção estavam 

irregulares. A expectativa de visibilidade trazida por um jornal popular com 

tiragem de 60 mil exemplares e circulação garantida pelas bancas de bairros 

de subúrbio e favelas, com reportagens, fotos e notas do site ocupando até 

duas páginas a cada semana, anima a direção do Viva Rio a investir na 

contratação de um novo editor.  

Entra então para a equipe o jornalista Rodrigo Nogueira, que aos 26 

anos já tinha passado pela Rádio Globo e trabalhado como free lancer para a 

Folha de S. Paulo, superando a experiência acumulada dos seus dois 

antecessores na edição do site em sua fase pós crise, embora sua bagagem 

fosse ainda bem menor, se comparada à dos que ocuparam o cargo até 2005. 

O desafio de gerar conteúdo para o site e também para um jornal impresso de 

tiragem alta era estimulante, mas Rodrigo se sentiria motivado mesmo ao 

saber que havia planos de se construir um Viva Favela “participativo”. 

O projeto do Viva Favela 2.0 começava a ganhar corpo, e apontava para 

uma plataforma onde as favelas, já identificadas como “comunidades” na 

linguagem cotidiana dos próprios moradores, seriam representadas por 

“comunidades virtuais” homônimas, de modo que o morador da comunidade X 

pudesse fazer parte da comunidade X dentro do Viva Favela, publicando 

conteúdo sobre ela. Neste ponto, era clara a inspiração na rede social Orkut, 
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criada em 2004 pelo Google, e que em 2005 ganhara uma versão em 

português37.  

Ao mesmo tempo em que absorvia o conceito de redes sociais e 

comunidades virtuais, cujo fluxo de conteúdo é relativamente 

descentralizado, o Viva Rio mantinha o propósito de que o Viva Favela 

2.0 fosse um veículo jornalístico, ainda que praticasse um jornalismo 

“participativo”, “colaborativo” ou “cidadão”, termos que vinham sendo 

empregados à época para designar formas híbridas que surgiam na 

internet, onde a prática jornalística comportava diferentes níveis de 

interação por parte do leitor/usuário. Neste sentido, discutia-se se 

deveria haver, ou não, um espaço que permitisse incidência institucional 

sobre o conteúdo a ser destacado no Viva Favela 2.0. Por parte da 

equipe do Overmundo, era clara a defesa dos mecanismos 

colaborativos, em oposição ao modelo hierárquico das redações 

tradicionais, como destacaria José Marcelo em um e-mail: 

 

Quanto mais preservado for o sentido de titularidade coletiva 
sobre o espaço do site, melhor. Mais do que quem faz é você, o Viva 
Favela é de todos. Espaço público. E isso de contar com editor picks vai 
bem na contramão disso, demarca com clareza o território, reivindica 
sapiência. 

 

                                                           
37

 O Orkut (http://www.orkut.com) fez tamanho sucesso no Brasil que, em 2008, passou a ser controlado por um 
brasileiro contratado pelo Google. Depois de alcançar a marca de 40 milhões de usuários no país, ainda em 2008, o 
Orkut só perderia a liderança para o Facebook no Brasil em 2012. 

http://www.orkut.com/
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Figura 2: esboço de layout produzido em 2007, com destaques para conteúdo produzido pela 
“comunidade”, ao centro, e espaço indicado para indicações dos editores, os “editor picks”.   

 

Enquanto o Overmundo já nascera sob o modelo colaborativo, o Viva 

Favela possuía um passado (e um acervo) fortemente vinculado ao jornalismo 

tradicional. Era claro o desejo de absorver as novas possibilidades sem abrir 

mão dos valores anteriores, como verbaliza Rubem César: 

 

O que eu vi foi uma possibilidade de voltar ao conceito original 
num outro tempo, em outra escala. Então a ideia de que não precisa ser 
só Rio de Janeiro, porque você não precisa ter a presença física de 
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correspondentes, esses autores podem ser virtuais, estar em qualquer 
lugar do Brasil, e mesmo poderia ser internacional, eu sempre tive essa 
ideia, ‘por que não?’ Então isso de certa maneira parecia abrir o escopo 
da coisa, ao invés de ficar limitado às limitações físicas de quem vai 
escrever, aonde, entrada e saída de cada lugar, complicado, com 
lugares fechados, o custo disso também, então parecia uma abertura 
que permitia revisitar, reafirmar o projeto original. [...] 

A questão financeira pesou muito, porque parecia também uma 
possibilidade de ter uma participação bem mais barata, sem uma folha 
que você tinha que arcar permanentemente e tal. Tinha um problema 
financeiro de desenvolvimento de programa, a gente correu atrás de 
recursos para fazer isso através de projetos, mas com a promessa de 
que era um investimento que se tornaria leve em termos de custo, na 
medida em que ele começasse a funcionar. 
 

A fala do diretor indica que a perspectiva era de que a reformulação viria 

para ajudar o Viva Favela a superar os obstáculos interpostos em sua 

trajetória, mas não para modificar a sua rota radicalmente. O conceito original 

não só deveria ser mantido, como potencializado.  

Ao final de um semestre, as questões conceituais estavam acomodadas 

no texto do projeto. Os desafios levantados na concepção só seriam 

solucionados, na prática, durante o processo de desenvolvimento da 

plataforma, que dependeria ainda da captação de recursos e da definição, 

essencial, a respeito do software que sustentaria o site. Uma vez aprovado por 

Rubem César, o projeto foi enviado para o Ministério da Cultura, afim de obter 

o certificado que permitiria a captação de recursos pela Lei Rouanet, 

conquistado em agosto de 2007.  

Durante a fase de captação de recursos, o Viva Favela seria mantido 

através de mais uma sinergia interna, desta vez com o projeto “Ana e Maria”, 

financiado pela Ajuda da Igreja da Noruega – AIN, cujo contrato iria até 2010. 

Com recorte de gênero, voltado para temas como a prevenção da gravidez na 

adolescência, o projeto previa uma campanha sobre o tema Tráfico de Seres 

Humanos – TSH (tarefa iniciada pela equipe do Qual Vai Ser?) que seria 

assumida pelo Viva Favela, com transferência de recursos para a produção e 

difusão de reportagens sobre o tema. O valor que caberia ao site, 60 mil reais 

por ano, era insuficiente para bancar a equipe, formada por dois editores e três 

estagiárias, mas a direção da casa apostava na conquista de patrocínio para o 

Viva Favela 2.0 antes que a verba da AIN chegasse ao fim. Landa Araújo, 
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moradora da Rocinha que já havia integrado a equipe de correspondentes do 

portal, voltara para ser repórter do Qual Vai Ser? e àquela altura já se integrara 

novamente ao Viva Favela. Coube a ela se capacitar no tema (TSH) e cobri-lo. 

O que fez com grande competência, chegando a emplacar boas pautas em 

veículos da imprensa comercial, como a TV Globo, o jornal Lance, entre outros.  

A tarefa de buscar o financiamento para o site colaborativo coube 

exclusivamente ao Viva Rio. A ajuda do Overmundo nesta etapa seria indireta, 

através do prestígio que a “marca” Overmundo emprestava ao projeto, como 

coautor e principal parceiro. O alvo prioritário seria a Petrobras, que já 

financiara parcialmente o Viva Favela em 2004 e que investira dois milhões de 

reais para a criação e manutenção do Overmundo por dois anos. Quem explica 

o contexto em que a proposta do Viva Favela 2.0 foi recebida na Petrobras é 

Eliane Costa, então gerente de patrocínios da estatal. Física por formação, ela 

passara 20 anos trabalhando na área tecnológica da empresa, até migrar para 

o setor de Comunicação e, de lá, para a gestão da política cultural da casa, que 

assume no mesmo ano em que Gilberto Gil se torna Ministro da Cultura (2003). 

A Petrobras tinha uma seleção pública, desde 2001 [...], e ao 
lado das seleções públicas nós tínhamos toda uma área chamada 
escolhas diretas, que se agregavam aos resultados das seleções 
exatamente no sentido de compor uma política de patrocínios que 
pegasse a produção, a difusão, a memória, a reflexão e a formação. A 
gente sempre teve muito claro que o gargalo da cultura brasileira na 
virada do século XX para o XXI não estava na produção. Estava na 
difusão e na fruição. E na circulação. [...]  

Então o Overmundo tinha partido de um convite da Petrobras ao 
Hermano [Vianna] para nos ajudar a atacar o desafio do gargalo da 
difusão, e o Hermano retorna então com essa proposta de um site 
colaborativo, [...] que naquele momento era uma novidade muito 
grande. A gente tinha o exemplo da Wikipedia, e alguns outros poucos 
exemplos. Então quando o Hermano chega com essa solução para 
aquele desafio, ele traz uma coisa extremamente inovadora, no sentido 
de viabilizar expressões periféricas também. [...] 

E aí, pouco tempo depois vem o Viva Favela [...] e o projeto caiu 
como uma luva dentro de um momento de política cultural da Petrobras. 
Porque vinha nessa trilha, existia essa proposta do site colaborativo, [...] 
voltada a perceber esses novos paradigmas digitais, esses novos 
paradigmas de expressão que a própria cultura de periferia traz. Então 
você tem um cenário em que há novos protagonistas buscando essa 
expressão, e vem uma tecnologia, em rede, né, [...] que propicia que 
esse polo de emissão das mensagens seja descentralizado. [...] Então 
nesse sentido, muitos projetos de periferia e digitais passaram a ser 
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patrocinados pela Petrobras e foram durante alguns anos. [...] Foi muito 
mais um cenário, um contexto, que se colocou, e que a Petrobras 
esteve sensível a ele. 

 

A Petrobras oficializa a intenção de patrocínio, mas em vez de cobrir o 

orçamento de cerca de um milhão de reais para dois anos, se compromete a 

investir 150 mil reais em um ano. Mesmo com a perspectiva de renovação 

anual, o apoio inferior a 30% do orçado era, em certo sentido, um balde de 

água fria. Após uma longa negociação na qual o Viva Rio tentava justificar a 

importância de todos os itens do projeto, a empresa dobraria o valor, 

totalizando 300 mil reais para 12 meses.  

O projeto seria inscrito em outros editais naquele ano, o que consumiu 

uns três ou quatro meses, sem sucesso, até que se decidisse por iniciar o 

desenvolvimento apenas com a verba da Petrobras, mais os R$ 60 mil por ano 

da Ajuda da Igreja da Noruega, o que exigiria um corte drástico nos custos. Até 

que o dinheiro caísse na conta e o MINC liberasse o saque, seriam necessários 

pedidos de redução do orçamento, cartas com justificativas, renegociação de 

parcelas, e várias outras etapas, cada uma delas acompanhada de todas as 

certidões negativas da ONG na validade, cujos prazos venciam na medida em 

que ocorriam greves de funcionários do MINC ou nos Correios, férias de 

funcionários da Petrobras e do Viva Rio, etc. Uma epopeia burocrática que 

acabaria criando um penoso hiato entre as calorosas discussões iniciais e a 

efetiva construção do Viva Favela 2.0. 

A definição de qual seria o software responsável pela estrutura do site 

também se prolongaria por mais tempo que o esperado. Inicialmente apostava-

se na utilização do Icox, de Carlos Nepomuceno, mas antes que a primeira 

versão fosse disponibilizada, José Marcelo Zacchi anunciou a intenção de 

lançar o software que gerenciava o Overmundo como uma ferramenta gratuita 

disponível para que outros sites pudessem ser criados a partir dele. Assim 

como já ocorrera antes com o Icox (que, segundo Tião Santos, não foi adiante 

por falta de recursos), o Viva Favela estaria entre os primeiros na fila de 

projetos interessados. Em agosto de 2008 o Instituto Overmundo formaliza a 
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proposta de desenvolvimento do Viva Favela 2.0 a partir do CMS Overmídia, 

conforme registrado em documento institucional: 

A plataforma Overmídia, desenvolvida pelo Instituto Overmundo, 
é um sistema de publicação colaborativo, baseado nos modelos de 
auto-publicação de conteúdos e de participação pelos usuários [...]. 
Baseado no código original do Overmundo e igualmente licenciado 
como um software livre, o Overmídia consolida as funcionalidades 
desenvolvidas para ele até o atual momento, garante melhor 
desempenho diante do crescente volume de tráfego e multiplica as 
possibilidades de customização pelos diferentes projetos que o utilizem. 
[...] 

Mais do que a livre disponibilização do código, o Overmídia 
propõe também a colaboração continuada entre as organizações e sites 
que se valham dele para o desenvolvimento de novos projetos de 
comunicação colaborativa de interesse público. Assim, ao passar a 
utilizá-lo, o Viva Favela poderá também passar a integrar a Rede 
Overmídia, voltada ao compartilhamento de esforços de 
desenvolvimento continuado do software [...]. 
 

A perspectiva de que a construção do Viva Favela 2.0 fosse assumida 

pelo Overmundo representava a sua incorporação a um experimento que, 

apesar de jovem, já possuía uma trajetória reconhecida, já era sucesso “de 

público38 e crítica”, premiado39 e com estatísticas favoráveis, e, assim, oferecia 

segurança, considerando-se o terreno irregular e ainda pouco explorado da 

web 2.0. Por outro lado, haveria sempre um resquício de insegurança, no 

âmbito institucional, quanto ao impacto que a proposta editorial colaborativa 

teria sobre a mídia convencional. Afinal esse fora o termômetro que medira o 

sucesso do Viva Favela até então.  

Porém, os ajustes necessários para o compartilhamento do Overmídia 

tomariam mais tempo e recursos que o esperado, e os gestores perceberiam 

que a relação custo benefício não justificara a empreitada, interrompendo-a 

antes do fim. É o jornalista Viktor Chagas, que entrara como estagiário no início 

do projeto e se tornara editor do Overmundo, quem comenta a motivação para 

o desenvolvimento do Overmídia, e a decepção posterior: 

Até aquele momento, a gente já tinha sites rodando o código do 
Overmundo [...]. E cada vez que esse código era implementado era de 
novo como se o site fosse feito do zero. [...] E o que acabava 
acontecendo era que o código do Overmundo em si, [...] ele ficou, na 

                                                           
38

 MUNHOZ (2010) cita que o Overmundo teria aproximadamente 1 milhão de visitantes únicos mensais. 
39

 O Overmundo venceu o “Golden Nica” do Prix Ars Electronica em 2007, na categoria Comunidades Digitais.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Prix_Ars_Electronica
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imagem que o Felipe [Vaz] gostava de falar, como se fosse um grande 
complexo cheio de puxadinho [...] o que fazia com que ele perdesse 
performance, né [...]. Então o Overmídia veio com essa proposta de a 
gente revisar o código do Overmundo do zero. E fazer um código que já 
fosse projetado, desde o início, para essas adaptações circunstanciais 
de projetos diferentes querendo usar. Que tivesse módulos. [...]Então, 
assim, a gente ficava meio nessa. Espera mais um pouquinho que o 
código do Overmundo vai chegar. E isso não era só com vocês. 
Existiam outros parceiros. [...] Enfim, o [programador] Tahek entrou com 
um monte de ideias, conhecia bastante de software livre, mas ele fez 
uma aposta numa comunidade, numa ferramenta específica que ainda 
não tinha uma comunidade super maturada, super desenvolvida. E a 
proposta dele era que a gente fomentasse essa comunidade. Até certo 
ponto ele conseguiu movimentar isso, [...] mas depois a gente viu que ia 
ser um esforço hercúleo, assim, não dava.  

 

Com a contratação de Rodrigo, Tião atirara no que vira e acertara o que 

não vira. O rapaz, que uns três anos antes havia escrito sua monografia de 

graduação sobre blogs, era, em suas próprias palavras, um heavy user de 

internet, apaixonado por tecnologia, redes sociais, e já então fascinado por um 

“jornalismo colaborativo”, que ninguém sabia ao certo do que se tratava. Pouco 

depois de assumir a equipe, ele criaria uma conta para o Viva Favela no Orkut, 

então a rede social de maior sucesso no Brasil, onde passaria a repercutir o 

conteúdo. Um tempo mais tarde, com a ajuda de Bolivar Torres, estudante de 

jornalismo que atuava como voluntário no projeto, Rodrigo criaria uma página 

do Viva Favela no Facebook em francês, como ele conta: 

As pessoas que passavam ali, que tinham alguma coisa que a 
gente podia sugar, no melhor dos sentidos, tipo “pô, tu faz francês meu 
irmão? Vamo criar um Viva Favela em francês!” A gente fez a página do 
Viva Favela em francês no Facebook em 2008, porque em português 
não fazia sentido, porque em português não tinha (Facebook). Ninguém 
acessava no Brasil, acessava fora. Uma rede social que tava lá fora. A 
gente só não tinha os recursos, [mas] a gente tava antenado nas 
mesmas discussões e desafios que estavam acontecendo lá fora. 
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Figura 3: Comunidade do Viva Favela no Orkut, criada em junho de 2007 

 

Os recursos para a construção do Viva Favela 2.0 só começariam a 

entrar na conta do projeto em meados de 2009. Mas os cortes orçamentários 

alterariam a escala e o porte imaginados originalmente. O reajuste afetaria toda 

a estrutura do site: equipe, tecnologia processos. Os salários e remunerações 

para colaboradores seriam menos competitivos; a contratação de novos 

quadros qualificados para funções estratégicas seria adiada ou substituída por 

consultorias ou contratos pontuais; a rede nacional de colaboradores teria a 

frequência e o período de remuneração reduzidos, e o encontro presencial para 

o treinamento de seus integrantes seria substituído por instruções remotas e 

contatos virtuais.  

Ao longo de sete meses, entre agosto de 2009 e março de 2010, o novo 

site seria desenvolvido por um time formado pelo editor de conteúdo Rodrigo 

Nogueira – o mais ‘sensível’ às questões conceituais de um site colaborativo na 

equipe até então, o programador Leonardo Mangione e a designer Priscila 

Lopes, contratados para construir e desenhar o site, e os dois consultores do 

Overmundo, com quem tivemos mais de 60 horas de reuniões: Viktor Chagas, 

dedicado às questões editoriais e de gestão da rede de colaboradores, e Felipe 

Vaz, cujo foco é a arquitetura da informação.  

Mais de dois anos haviam se passado desde as reuniões que levaram à 

concepção do projeto. Do grupo fundador, Rubem César, Hermano e José 
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Marcelo, estavam agora ocupados com outros projetos, e acompanhavam a 

movimentação à distância, dando carta branca a seus representantes “no 

front”. Rubem, por exemplo, fazia viagens mensais ao Haiti, restando 

pouquíssimo tempo para a rotina dos projetos da casa em sua agenda.  

O sistema de gerenciamento de conteúdo escolhido foi o Drupal, mesmo 

usado no Comunidade Segura, cujo código era conhecido tanto por Flavio 

Fernandes, da equipe interna de T.I, quanto por Leonardo, o programador 

responsável pelo desenvolvimento. Viktor e Felipe traziam, do Overmundo, a 

lição sobre a importância de construir um sistema simples e intuitivo. Mas 

algumas ideias surgidas no detalhamento do site, especialmente ligadas à 

questão das reuniões de pauta, que historicamente representavam o “coração” 

do Viva Favela, gerariam novos desafios. Levantava-se (e defendia-se) a 

hipótese de traspor a reunião de pauta para a lógica da plataforma 

colaborativa, o que parecia ser uma proposta de alto risco. Viktor comenta 

aquela fase do trabalho: 

Eu lembro que nas primeiras reuniões a gente trabalhou muito a 
coisa do fluxo editorial, como é que uma colaboração chegava, para 
onde que ela ia, [...] se possibilitava revisão depois de publicado, se não 
possibilitava, como é que era o alerta dos conteúdos, quando um 
conteúdo infringia direito autoral... [...] E depois eu lembro da gente ter 
voltado para uma rodada de conversas mais de moderação de 
comunidades, de como fazer quando as pessoas reclamam disso ou 
daquilo, se deve banir ou não o usuário... [...] Mas naquele momento ali, 
pelo menos [...] eu ainda tava achando que tava tudo muito complexo. 
Por que no Overmundo a gente tava numa onda de simplificar ao 
máximo o site, porque o site era muito complexo. E quando vocês 
estavam pensando o Viva Favela, eu falei: ‘mas isso aqui tá muito muito 
muito mais complexo do que o Overmundo’.  

 [...] Eu lembro muito desses esquemas que eu fiz em casa, com 
os fluxos [...]. Eu falei cara, isso é enlouquecedor, assim, porque tem 
muita linha indo pra cá, indo pra lá... Tem muitos fluxos diferentes. [...] 
Eu lembro que tinha a coisa de fazer a reunião de pauta e ser a reunião 
de pauta o ponto de partida para entrar as colaborações. E eu falava pô, 
mas e aí? Se as pessoas não estão na reunião de pauta, como é que a 
coisa vai funcionar, assim, de colaborador externo? Não tem um fluxo 
paralelo, que o cara jogue matéria para dentro do site? E aí tinha 
também a coisa das revisões, de como é que a matéria ia ser revisada 
dentro do próprio site, de ter um histórico de revisões, e tal... E assim, 
eu não lembro exatamente com precisão quais eram esses 
mecanismos, mas eu acho que era muito complexo, entendeu? 
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Figura 4: Diagrama de fluxo produzido por Viktor Chagas em 2009 

 

O resultado do debate seria a opção por dois fluxos de conteúdo 

paralelos dentro do Viva Favela 2.0. No principal, as colaborações seriam 

publicadas em sessões que se distinguiam simplesmente pelo tipo de 

mídia/linguagem: texto (Matérias), vídeo (Vídeos), fotografia (Imagens), áudio 

(Áudios). Além destas quatro seções principais, haveria a seção “Agenda e 

serviços” onde seriam publicadas notas relacionadas a eventos e 

oportunidades com data de expiração, cujo conteúdo não seria armazenado 

eternamente no banco de dados, ao contrário das produções destinadas às 

quatro seções principais. Esta escolha de categorias relacionadas apenas ao 

tipo de mídia refletia a constatação, relatada por Viktor, de que os usuários do 

Overmundo muitas vezes se confundiam na hora de escolher onde publicar seu 

produto. “Postavam”, por exemplo, um poema na seção “Livros”, ou uma faixa 

na seção “Álbum”.  

O fluxo da produção colaborativa, portanto, seria muito simples. A 

relativa complexidade se concentraria num outro produto que coabitaria a 

plataforma: a Revista Viva Favela, uma publicação periódica, temática, cuja 

construção obedeceria a processos totalmente diferentes do restante do site. O 

seu ponto de partida seriam reuniões de pauta realizadas em salas de web 

conferência abertas aos colaboradores interessados. Para cada edição, um 
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editor convidado se encarregaria de contextualizar o tema e orientar o 

desenvolvimento das pautas. A equipe do site participaria apoiando o editor 

convidado e colaborando na edição e revisão dos produtos finais. Os temas da 

Revista seriam decididos com ajuda da própria comunidade, que também 

participaria da escolha do nome do editor de cada edição – através de redes 

sociais como Twitter e Facebook. Cada colaboração publicada na Revista seria 

remunerada. As informações relativas ao processo de produção das Revistas 

ficariam concentradas em uma seção com menu próprio, intitulada “Redação 

virtual”, cujos links “O que é”, “Reunião ao vivo”, “Sugestão de pauta”, “Agenda 

de produção” e “Revistas publicadas” ajudariam o correspondente a 

compreender e participar do processo.  

Ali estaria o elo entre o Viva Favela 2.0, colaborativo, descentralizado e 

organizado segundo a dinâmica de sua comunidade de usuários; e o Viva 

Favela 1.0, organizado de maneira linear, segundo critérios sugeridos por um 

editor, e baseado numa relação de trabalho hierarquizada. A ideia era que, 

assim, o novo site poderia atender às diferentes expectativas lançadas sobre 

ele, e promover interações de diversos níveis entre os atores envolvidos.  

No segundo semestre de 2009, enquanto o desenvolvimento do site 

acontecia em marcha acelerada, um dos esforços de captação de recursos 

feitos no ano anterior renderia frutos, e o Viva Favela seria um dos vencedores 

do edital “Prêmio Ponto de Mídia Livre”, do Ministério da Cultura. Sua proposta 

era acrescentar, à rede de Pontos de Cultura, Pontos e Pontões de Cultura 

Digital, entre outras variações lançadas no âmbito do Programa Cultura Viva40, 

um grupo formado por 82 projetos especificamente voltados para a produção 

midiática, que se articulava em torno de bandeiras como a defesa do software 

livre e a democratização das comunicações. Além de destinar 40 mil reais ao 

projeto, o prêmio chancelava o Viva Favela como titular na categoria dos 

“Pontos”, libertando-o do “Papo Cabeça”, que até então funcionava como sua 

senha de acesso a estas redes.  

O prêmio ajudaria na viabilização do I Programa de Formação de 

Correspondentes Multimídia, que, no projeto original, englobava o encontro da 
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 O Programa Cultura Viva tem sua história contada por Eliane Costa no livro Jangada Digital (2011). 
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rede nacional de colaboradores, o que não foi possível por falta de recursos 

para todas as 24 passagens aéreas e hospedagens. Ainda assim, era 

importante colocar em prática a ideia de um laboratório para a produção de 

conteúdo em diversas mídias, visando sua difusão em suporte digital e 

utilizando-se de dispositivos compactos e relativamente baratos, como 

aparelhos de telefone celular com câmeras fotográficas e de vídeo, e 

ferramentas como softwares livres para edição de audiovisual. Com a proposta 

de se tornar, no futuro, um curso online, para ensino à distância através do 

próprio site, o programa de formação foi realizado, em formato experimental, na 

sede do Viva Rio. Dividido em módulos (redação para internet; vídeo; edição de 

áudio e vídeo em software livre; e fotografia), o curso formou um total de 22 

jovens “correspondentes 2.0”, cujos primeiros conteúdos produzidos ajudaram 

a compor o acervo inicial do site colaborativo. 

 

 

Figura 5: Oficina de gravação de áudio em 2009. Foto de Walter Mesquita. 

 

Os módulos de edição de áudio e vídeo em software livre foram 

ministrados por jovens cuja trajetória profissional se iniciara e desenvolvera 

dentro de Pontos de Cultura. Um deles era o músico Renato Oliveira, morador 

da comunidade da Chacrinha, no complexo de favelas do Turano, Zona Norte 

do Rio de Janeiro, que se identificaria com a equipe e o projeto e acabaria 

trabalhando dois anos como editor de audiovisual, compositor de trilhas 

sonoras e, posteriormente, criador de vinhetas em computação gráfica no Viva 

Favela.  
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Com turmas variando entre oito e 25 alunos, os cursos atraíram desde 

adolescentes e jovens interessados em atividades técnicas relacionadas às 

novas mídias, até os que pretendiam cursar (ou já estavam cursando) o ensino 

superior na área da Comunicação. Rodrigo Nogueira criara uma norma 

segundo a qual era requisito obrigatório que os alunos participassem de pelo 

menos uma reunião de pauta junto à equipe do site, ao longo de cada módulo, 

onde seriam tratados como repórteres e teriam suas eventuais ideias de 

matérias comentadas e consideradas para publicação no site.  

Com isso, um grupo de alunos passou a frequentar as reuniões de pauta 

semanalmente, e a produzir conteúdo dentro da dinâmica da equipe, 

aproximando-se gradativamente dos bastidores da redação.  Deste movimento 

surgiria a ideia de incorporar quatro aprendizes oriundos do programa de 

formação, oferecendo uma ajuda de custo para alimentação e transporte para 

que mantivessem a participação frequente. Assim, Viviane Oliveira, estudante 

de jornalismo e moradora da Vila do João, no Complexo da Maré; Michel 

Marinha, mais conhecido como Dom, da Cidade de Deus; Fernando Eduardo 

Marins (o Mascote), da favela Parque Esperança; e Felipe Silva, da 

comunidade Nova Holanda, também no Complexo da Maré; integrariam a 

redação do Viva Favela, como bolsistas, ao longo das tardes, após assistirem 

às aulas de seus módulos pela manhã, durante um semestre. Viviane Oliveira, 

que já cursava faculdade de jornalismo, acabaria sendo contratada como 

estagiária da redação e ficaria dois anos no projeto.  

Em paralelo ao Programa de formação, a divulgação feita entre contatos 

pessoais, institucionais e canais midiáticos, via telefone, e-mail, redes sociais e 

pelo próprio site Viva Favela, atraíra mais de 200 currículos de comunicadores 

identificados com favelas e bairros populares, não necessariamente 

profissionais graduados, aos quais fora solicitado o envio de uma produção em 

texto, vídeo, fotografia (ensaio) ou áudio (programa de rádio), para publicação 

no Viva Favela 2.0. O tema deveria ser atemporal e relacionado à própria 

comunidade que os autores representavam. Após avaliação pela equipe do 

projeto, 24 produtores foram convidados a formar a “Rede Nacional de 

Correspondentes do Viva Favela 2.0”, cujas produções seriam remuneradas 

sempre que solicitadas pela redação, mas cuja participação voluntária também 
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seria estimulada. As produções enviadas para o processo de seleção foram 

devidamente pagas e aproveitadas no acervo inicial do site.  

A Rede Nacional ajudou a testar a plataforma do Viva Favela 2.0 antes 

de seu lançamento, e sua produção povoou o site e serviu de modelo para os 

novos colaboradores. A partir desta dinâmica inicial, a rede de usuários 

espontâneos cresceria e transformaria o sistema em uma comunidade viva.  

Embora houvesse interesse em construir uma rede geograficamente 

heterogênea, o critério principal da seleção foi a qualidade do conteúdo 

produzido. Os 24 membros eram oriundos de sete unidades federativas, seis 

estados mais o DF. A região Sudeste era a melhor representada, com 

correspondentes de três dos seus quatro estados: Rio de Janeiro (4), São 

Paulo (10) e Minas Gerais (1). Do Nordeste, havia um colaborador na Bahia e 

um em Pernambuco. E do Sul, apenas o Paraná (4) possuía representantes. 

Do Centro-Oeste, o Distrito Federal (3) era a única unidade representada, e 

nenhum dos três correspondentes era de Brasília, mas sim de cidades satélite. 

Das regiões Norte e Centro-Oeste, não houve candidatura que garantisse a 

entrada de correspondentes neste primeiro “garimpo”.  

Dos 24 correspondentes, 15 eram formados e dois eram estudantes de 

Comunicação Social. Um era graduado em Letras/Língua Portuguesa, e outro, 

em desenho industrial. Os outros cinco membros da rede estavam no ensino 

médio ou não informaram a escolaridade. As idades variavam entre 22 e 57 

anos, sendo que a maioria possuía entre 25 e 40 anos. Como veremos nos 

capítulos a seguir, este grupo inicial, embora não tenha permanecido ativo ou 

mobilizado durante todo o período de atividade do site Viva Favela 2.0, 

influenciou, como esperado, a formação da rede que se apropriaria de forma 

voluntária e dinâmica da plataforma do site a partir de seu lançamento. 

Como a dinâmica editorial da nova versão seria radicalmente diferente 

da versão original, era importante que esta rede inicial fosse formada por novos 

colaboradores, sem histórico anterior com o projeto, para evitar comparações 

constantes e um possível estranhamento. Ao mesmo tempo, havia total 

interesse na reaproximação com o time original de correspondentes 

comunitários, que poderiam ser colaboradores privilegiados nesta nova etapa. 
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Contatados por Walter Mesquita, muitos atenderam ao convite para uma 

apresentação exclusiva do novo site. Alguns deles se envolveriam e 

participariam publicando eventualmente colaborações, mas a maioria 

permaneceria afastada, dedicada a seus projetos atuais.  

Antes do lançamento, uma “força-tarefa” realizada pela equipe 

selecionou algumas dezenas de produções entre as milhares que formavam o 

acervo do site 1.0, cuidando para evitar notícias datadas, privilegiando material 

sobre a memória das comunidades, ensaios fotográficos e reportagens de 

pautas “frias”, e republicou-as na nova plataforma, criando contas em nome 

dos autores, estimulando-os em seguida a assumirem seus próprios perfis, 

trocando a senha por uma pessoal. 

A maior parte do conteúdo “1.0” seria mantida em uma base de dados 

própria, preservando o conceito e o contexto em que fora produzida ao longo 

de quase oito anos. Por conta de sucessivas alterações ao código do sistema, 

feitas internamente, foi necessário recriar o site para que a migração para um 

novo servidor fosse viável. A tarefa coube a Flávio Fernandes, que precisou 

simplificar o layout, que àquela altura, segundo ele, era “uma coisa meio 

esquizofrênica” e que “parecia mais uma camisa de fórmula um”, por conta dos 

muitos elementos sobrepostos ao projeto gráfico original ao longo dos anos. 

Embora inspirado na identidade visual original, o Viva Favela 1.0 que pode ser 

acessado através do link “Acervo” é um site novo, criado para preservar a 

memória do projeto41. Os “sites filhos” foram mantidos intactos e estavam 

acessíveis no período em que a versão 2.0 ficou ativa.  

                                                           
41

 O acervo do Viva Favela “1.0” está disponível em 
http://acervo.vivafavela.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home Visitado pela última vez em 
23/05/2014. 

http://acervo.vivafavela.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
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Figura 6: Layout do Viva Favela (1.0) em 2008, ainda no projeto gráfico original 

 

 

Figura 7: Layout do site 1.0 transformado em acervo (2009) 

  

 

2.3 – A novidade está no ar, de novo 
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Figura 8: Layout da home do Viva Favela 2.0 (imagem de 2011) 
 

O Viva Favela 2.0 foi lançado em evento para convidados no Centro 

Cultural Oi Futuro de Ipanema, com a presença de parceiros e funcionários do 

Viva Rio, alunos do Programa de Formação de Correspondentes Multimídia, ex 

correspondentes da fase 1.0 e novos colaboradores do site. Os convidados 

puderam navegar pela plataforma que ainda estava em endereço protegido, 

tendo jovens correspondentes 2.0 atuando como anfitriões. No mesmo evento 

foi lançado, simultaneamente em Nova Iorque e no Rio de Janeiro, o curta 

metragem Caraca!, realizado pelos alunos da Ghetto Film School (GFS) em 

parceria com o Viva Favela. Incluído no DVD, o making of ficou por conta dos 

alunos de oficinas de experimentos audiovisuais com celulares e câmeras 

compactas ministradas Walter Mesquita. Em Nova Iorque, a festa no Red Bull 

Lounge, no bairro do Soho, tinha telas e câmeras fazendo a projeção recíproca 

com o evento de Ipanema. 

 

Figura 9: Lançamento do site Viva Favela 2.0. Fotos de Walter Mesquita. 
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Na mesma noite Rodrigo Nogueira participava, pela segunda vez, do 

evento internacional Alliance of Youth Movement Summit, que acontecia em 

Londres (a primeira fora na Cidade do México). Ele representava o Viva Favela 

ao lado de 59 integrantes de “projetos sociais promotores de mudanças através 

de tecnologias da informação”, provenientes de 18 países. Para superar sua 

ausência em momento tão marcante para o Viva Favela, ele gravara uma 

apresentação do site em áudio, como se estivesse pilotando o mouse à 

distância, simulando uma performance ao vivo. Sua voz era ouvida enquanto 

páginas do site se abriam no telão do cinema, apontando as novidades. Ao 

final, com um clique, ele ativava o videoclipe que encerrava a apresentação 

com música original criada pelo bolsista Dom e pelo professor Renato Oliveira, 

um rap cuja letra remetia ao novo Viva Favela: “Periferia, favela ou aglomerado 

/ O lema é tudo junto e misturado / Conhecer de verdade, e ver de perto / 

Divulgar a favela / Mandando o papo reto”, enquanto imagens de trechos de 

diversos vídeos de correspondentes e alunos das oficinas eram projetadas42. O 

evento contou com sorteio de kits promocionais do Viva Favela e foi encerrado 

com coquetel na galeria de artes do espaço, lotada. 

No primeiro dia de abril de 2010 o Viva Favela 2.0 foi aberto ao público, 

ocupando o endereço www.vivafavela.com.br, no lugar do seu antecessor, já 

transferido para o servidor do acervo. Havia conteúdo considerável publicado 

pela equipe, pela rede nacional de correspondentes 2.0, cujos 24 integrantes 

vinham produzindo reportagens em formatos diversos (13 produziam matérias 

em texto – a maioria dos quais também produzia trabalhos fotográficos-, oito 

eram produtores de vídeos e três trabalhavam com áudio).  

Qualquer pessoa podia se cadastrar e tornar-se um colaborador, sem 

que fosse necessário participar de reuniões de pauta (presenciais ou virtuais) 

para publicar conteúdo. Ao inserir sua primeira contribuição no site (exceto 

notas na seção “Agenda e serviços”), o usuário automaticamente tinha seu 

nome/“perfil” incluído na listagem de Correspondentes. Toda produção 

aparecia imediatamente publicada no site (apenas os vídeos requeriam um 

                                                           
 
42

 O vídeo está disponível em http://acervo2.vivafavela.com.br/videos/correspondente-20 ou em 
https://www.youtube.com/watch?v=o2fkedtVToI (última visualização em 02 de junho de 2014) 

http://www.vivafavela.com.br/
http://acervo2.vivafavela.com.br/videos/correspondente-20
https://www.youtube.com/watch?v=o2fkedtVToI
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período de carregamento processado pelo sistema sem intervenção humana). 

A moderação era feita a posteriori, em geral através de comentários públicos, 

dentro do conceito da construção coletiva. Conteúdos que infringissem as 

regras de uso do site seriam alertados e eventualmente excluídos. 

A política editorial trazia regras básicas de conduta para evitar que 

conteúdos publicados violassem leis, direitos autorais, ou os valores 

institucionais do Viva Rio, baseados no respeito à diversidade e aos Direitos 

Humanos. Expressões de “baixo calão”, insultos a instituições ou indivíduos; 

acusações sem chance de defesa; propaganda eleitoral, publicidade não 

vinculada à produção midiática, cultural ou artesanal própria do autor, bem 

como conteúdo cuja temática não tivesse vínculo com a abordagem conceitual 

do site, deveriam ser evitados e poderiam ser excluídos pela equipe.  

O site aderira à licença Creative Commons43, mais uma bandeira 

apoiada pelo Ministério da Cultura na gestão de Gilberto Gil, e promovida, 

também, pelo Overmundo, segundo a qual o site possuía “alguns direitos 

reservados”. A medida representava mais uma inovação para a área de 

internet do Viva Rio, cujos sites até então sempre haviam reivindicado copy 

rights.  

A Revista inaugural, com o tema “Festa na Favela”, teve o jornalista 

Caco Barcellos como editor convidado. No ar com o programa “Profissão 

Repórter” na TV Globo, onde comandava equipes de jovens ainda estudantes 

ou recém formados em jornalismo, Caco participou de uma reunião virtual, 

comentando os conteúdos produzidos, e Rodrigo Nogueira fez o restante do 

trabalho de edição.  

A primeira reunião de pauta reuniu 39 correspondentes, utilizando o 

software de web conferências Dimdim. Para estimular a participação da rede 

nacional, o projeto enviara pelos Correios kits com webcams e fones de ouvido 

com microfone integrado. A Revista44, lançada como edição número zero, traz 

textos, ensaios fotográficos e vídeos produzidos por correspondentes de oito 

                                                           
43

 http://creativecommons.org.br/ 
44

 A revista está publicada em http://acervo2.vivafavela.com.br/revistas/festa-na-favela (último acesso 

em 02 de junho de 2014). 

http://acervo2.vivafavela.com.br/revistas/festa-na-favela
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comunidades localizadas em municípios distribuídos por três estados 

brasileiros: Rio de Janeiro (RJ), Magé (RJ), São João de Meriti (RJ), São Paulo 

(SP), Cubatão (SP), Campinas (SP) e Curitiba (PR). 

 

Figura 10: Ilustrações de tela do computador com softwares de web conferência. Rodrigo 

Nogueira e o editor convidado Caco Barcellos na primeira reunião de pauta virtual do Viva 

Favela 2.0; A editora convidada Silvia Ramos e um correspondente em reunião da revista #9. 

 

Logo em seguida teria início a produção da Revista Viva Favela número 

um, sobre o tema “Memória”, tendo Antônio Carlos Pinto Vieira, historiador e 

coordenador do Museu da Maré, com o editor convidado. Mais disponível, ele 

participaria de três reuniões virtuais, mantendo um diálogo mais próximo dos 

correspondentes. Apresentando edição, com belas produções nos quatro 

suportes, o editorial redigido por Vieira destaca valores que se confundem com 

a filosofia do projeto como um todo:  

Queremos desconstruir a imagem da favela como lugar de 
produção de violência e criminalização da pobreza. E construir uma 
outra memória, que afirma identidades, trabalha diversidades e aponta 
para um futuro melhor. Do trabalho colaborativo, utilizando a tecnologia 
das novas mídias em favor das comunidades de baixa renda, nasce a 
nossa revista. 
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Figura 11: Reprodução das “capas” da Revista Viva Favela #00 e #1. Arte: Marciano Man. 

 

 Na época do lançamento da edição zero da Revista, Rodrigo estivera 

representando o Viva Favela no II Congresso Internacional sobre Redes 

Sociais, em Lima, onde apresentara o painel “Ativismo na América Latina”. Sua 

paixão pelas mídias sociais e pelo dinamismo deste universo vinha crescendo 

na mesma medida em que seu interesse pelo papel de editor de um site de 

jornalismo, ainda que fosse “colaborativo”, decaía. A empolgação que 

demonstrara no período anterior à construção da ferramenta diminuía 

visivelmente conforme a nova etapa se consolidava e o projeto apontava para 

um período de construção de rotinas. Ele comenta: 

 

Em 2010 eu já tava querendo pesquisar outras coisas. Quando 
você bota o filho no ar, caraca, depois de tanto tempo, agora tá aqui. 
Agora é do mundo. Eu nunca tive o apego, como editor. [...] Depois que 
criou-se uma estrutura, a gente vai ter que sustentar a estrutura do site, 
dessa forma, a gente tem que estimular a nossa galera, mas através 
dessa plataforma... [...] Eu era editor de conteúdo, tinha esse título, mas 
eu me sentia muito mais um “evangelizador de novas mídias”. [...] As 
coisas que eu via e que me interessavam no site eram muito mais 
produção cultural do que jornalismo. Eu curtia muito mais os vídeos que 
as matérias. 
 

Rodrigo começara a enxergar limitações em sua posição. De um lado, o 

salário não era motivador, com reajustes pouco significativos, o que já vinha 

sendo verbalizado. De outro, a atração pelo campo da mobilização de mídias 

sociais falando mais alto que a edição de um site que ainda defendia sua 

porção jornalística, algo que, para Rodrigo, “começava a soar como velho”. 

Esse cenário acaba resultando em seu desligamento do Viva Favela em junho 
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de 2010, antes do lançamento da Revista número um, para se tornar um 

empreendedor. Pouco depois ele seria incluído no programa de incubadoras 

Rio Criativo, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, onde 

forjaria sua empresa Martinica Digital.  

Em seu lugar entraria o jornalista Bruno Zornitta, egresso de 

experiências de jornalismo sindical e com formação em Comunicação Popular 

pelo Núcleo Piratininga de Comunicação – NPC. Nos oito meses em que 

ocupou o cargo de editor de conteúdo, Bruno acompanhou de perto a 

multiplicação de correspondentes e colaborações, e ajudou a implementar 

rotinas e padrões de moderação da comunidade.  

A preocupação com a qualidade do conteúdo do site, especialmente o 

conteúdo textual, fora tema discutido calorosamente na fase de concepção do 

Viva Favela 2.0, em 2007. Os possíveis “erros de português” frequentavam as 

conversas, e diferentes sugestões para solucioná-los chegaram a ser 

levantadas, desde um corretor ortográfico integrado ao editor de textos do site, 

até a convocação de universitários para atuarem como revisores. Hermano 

Vianna e José Marcelo Zacchi, porém, defendiam que transmitir a mensagem 

deveria ser mais importante do que manter padrões formais, técnicos ou 

estéticos. Em uma das reuniões, foi colocada a pergunta: “O que é escrever 

errado?” 

A medida da intervenção, ou não, do editor nos conteúdos publicados foi 

dada pela prática diária e obedecendo a uma dinâmica própria da rede. 

Colaborações em áudio (escassas), vídeo e fotografia eram, geralmente, 

produtos culturais, inseridos como obras fechadas. Nesses casos, os 

comentários do editor se referiam ao tema abordado ou traziam sugestões para 

futuras produções. No caso de reportagens em vídeo, ou ensaios de 

fotojornalismo, eventualmente eram solicitadas informações complementares 

que poderiam ser inseridas no espaço da legenda. Já as produções textuais, 

concentradas na seção “Matérias”, acabariam se tornando objeto de um 

tratamento diferenciado, com trocas mais específicas visando o aprimoramento 

do próprio conteúdo. 
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Como o nome já indicava, a seção “Matérias” era a que mais recebia 

conteúdo em linguagem jornalística, e logo se destacaria como a que mais 

receberia contribuições45, seguindo o padrão do conteúdo do Viva Favela “1.0”. 

Assim, a dinâmica diária de moderação da rede foi, gradativamente, 

construindo um ambiente onde revisões e sugestões de melhorias aos 

trabalhos compartilhados, feitas pelo editor, eram consentidas e até valorizadas 

pelos autores. Na medida em que essas relações se consolidavam, Bruno 

passaria a fazer algumas intervenções diretas aos textos, sempre tomando 

cuidados para não alterar o sentido nem violar a autoria. Ele revela que esta 

forma de edição, ao contrário de gerar qualquer constrangimento, acabava 

fazendo com que o correspondente se sentisse prestigiado.  

Não me lembro de ter tido nenhum problema com autores por 
mexer no conteúdo. Pelo contrário, fiz bons amigos, que me 
consideravam uma espécie de professor, um amigo editor. Essa era 
uma das partes do trabalho que eu mais desfrutava, pois sentia que 
estava fazendo uma diferença de fato na vida de alguém, ajudando na 
formação de um comunicador popular.  

 

Além da moderação da rede, Bruno conduziu a produção de mais três 

edições da Revista, sobre Cultura Digital (com a professora Ivana Bentes, da 

Escola de Comunicação da UFRJ, como editora convidada); Esportes (editada 

pela jornalista esportiva Cristina Dissat) e Literatura (sob edição do escritor 

paulista Alessandro Buzo), até fevereiro de 2011, quando pediu demissão para 

embarcar numa viagem à Índia, onde estudaria yoga, sem previsão de retorno. 

No lugar de Bruno, entra a jornalista Daniella Guedes, saída diretamente 

da assessoria de comunicação da Empresa de Obras Públicas – EMOP do 

Estado do Rio de Janeiro, onde tivera contato intenso com associações de 

moradores de inúmeras favelas do Rio de Janeiro por conta das obras do PAC 

(Programa de Aceleração do Crescimento). Antes da EMOP, e do emprego 

anterior, de editora da agência internacional de notícias EFE, ela fizera 

mestrado em Estudos Populacionais e Ciências Sociais na ENCE – Escola 

Nacional de Ciências Estatísticas, onde escrevera dissertação sobre 

representações de favelas, usando o Viva Favela (1.0) como fonte e citando-o 

                                                           
45

 Em dezembro de 2011, o Viva Favela 2.0 possuía 1653 conteúdos publicados, dos quais 635 eram Matérias, 543 
eram Imagens, 363 eram Vídeos e 112 Áudios. (dados de relatórios internos citados por Costa, 2012) 
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nas suas considerações finais46. Chega, portanto, animada com a perspectiva 

de trabalhar com um projeto que já havia analisado criticamente e cuja 

proposta ela elogiara e defendera. O site 2.0 era novidade para ela, mas 

encontrar uma rede nacional com mais de 500 colaboradores, em 

compensação, era motivador. 

Renata Sequeira saíra da equipe pouco antes de Bruno, para trabalhar 

na assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, então 

sob a gestão de Ricardo Henriques. Landa Araújo também conquistara 

emprego na assessoria de um órgão público, a Secretaria Municipal da Pessoa 

com Deficiência. O principal apoio de Daniella seria a ex aluna do curso de 

2009, ex “bolsista aprendiz” e atual estagiária do projeto, Viviane Oliveira, 

graduanda em Comunicação Social e que mantinha uma atividade prolífica 

como correspondente, publicando conteúdo sobre a Vila do João, onde 

morava, e outras comunidades do Complexo da Maré. 

A rede de colaboradores crescia sem o uso de publicidade ou qualquer 

outro instrumento de divulgação, apenas o próprio site e outras ferramentas de 

interação virtuais, em sua dinâmica própria de boca-a-boca cibernético. No dia 

do lançamento oficial, havia, no máximo, 80 cadastrados, entre equipe, 

parceiros, os 22 alunos do Programa de Formação de Correspondentes e os 

24 selecionados para a rede nacional de colaboradores. Um ano depois, eram 

1049 colaboradores cadastrados, espalhados por quase todos os estados do 

Brasil47.  

                                                           
46

 “Da Batalha à Guerra do Rio: uma abordagem espaço-temporal da representação das favelas na imprensa 
carioca”. Dissertação de Mestrado pela ENCE/IBGE. (Rocha, 2010). 
47

 Fonte: Google Analytics. Dado extraído de relatório institucional do projeto datado de abril de 2011. 
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Figura 12: Cobertura geográfica da rede de colaboradores do Viva Favela 2.0 em março de 2011. 

 

Ao final de 2010, com o encerramento do contrato da ONG norueguesa 

AIN com o projeto Ana e Maria, cuja parceria interna ajudara o Viva Favela a 

atravessar o hiato até a saída dos recursos da Petrobras, uma boa notícia 

indicava que o site colaborativo caíra no gosto dos financiadores: O Viva 

Favela 2.0. seria escolhido para receber um novo financiamento, exclusivo para 

o site, cujo contrato duraria mais cinco anos, rendendo um total de cerca de um 

milhão de reais, divididos em cinco parcelas anuais de R$ 200 mil. O recurso 

era oriundo de uma campanha nacional onde estudantes secundaristas 

arrecadavam verbas para apoiar projetos sociais em países do hemisfério sul. 

Os projetos financiados eram selecionados pelos próprios estudantes, através 

de votação. 

A conquista de novos parceiros, trazendo apoios em diversas 

modalidades, resultava não só no crescimento do projeto mas na oferta de 

oportunidades para membros da rede em diferentes regiões do país, 

envolvendo atividades educacionais, culturais e profissionais. A revista A Rede, 

por exemplo, em edição que analisava experiências de banda larga gratuita 

como política pública em diversas cidades brasileiras, quis incluir relatos sobre 

a qualidade do serviço em favelas com tal cobertura. Dois correspondentes, um 

do Rio de Janeiro e um de Belo Horizonte, foram contratados como free lancers 
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e tiveram seus textos incluídos na publicação, nas versões impressa e online. 

No Rio de Janeiro as parcerias eram mais abundantes. Ingressos para cinema 

(Cine Odeon Petrobras e Ponto Cine Guadalupe) e bolsas de estudos parciais 

e integrais (Escola de Cinema Darci Ribeiro e escola de fotografia Ateliê da 

Imagem, entre outras) eram ofertas quase constantes.  

A partir do segundo ano após o relançamento, o Viva Favela retomaria 

as oficinas de formação presenciais, realizadas na própria sede do Viva Rio ou 

em comunidades onde a instituição possui projetos ou parcerias consistentes. 

Vídeo, criação de blogs, produção de web documentários, fotografia, são 

alguns dos temas de programas que tomam espaço crescente na agenda do 

projeto. Os cursos, em seus diversos modelos, consolidam parcerias onde ora 

o Viva Favela entra apenas com o conteúdo, ora investe verbas orçamentárias 

próprias, ora recebe recursos para criar um programa de conteúdo específico. 

As atividades formativas ocupam, a partir de então, larga fatia das horas de 

trabalho da equipe, e justificam novas estratégias de gestão.  

 

Figura 13: Divulgação de encerramento de oficina. Arte: Marciano Man. 

 

A proximidade dos 10 anos do Viva Favela (2001 – 2011) ocupara boa 

parte da agenda de 2010, e as comemorações se estenderiam por quase todo 

o calendário de 2011. De um esforço que envolve toda a equipe na abertura de 
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frentes, parcerias e projetos, vingam: uma exposição fotográfica; um 

documentário contando a história do Viva Favela; uma série de web 

documentários curtos revelando talentos musicais das favelas e periferias 

cariocas; um show com a participação de vários destes músicos e convidados 

especiais no Circo Voador (tradicional espaço de shows da Lapa); e um 

seminário reunindo pessoas marcantes da história do Viva Favela, profissionais 

do jornalismo comunitário e da grande mídia, e especialistas em temas como 

Cultura Digital, Jornalismo Comunitário, Jornalismo Cidadão, Mídia Livre, 

Internet 2.0, entre outros. 

Os recursos para tais atividades viriam de um edital da Secretaria de 

Cultura do Estado do Rio de Janeiro; de captação de recursos junto ao 

Ministério das Relações Exteriores da Noruega (para o documentário e o 

seminário), e mais os patrocínios com os quais o projeto já contava para 

manter o site e realizar oficinas (Petrobras e AIN), além de verbas menores 

oriundas de parcerias pontuais.  

Além de uma grande oportunidade para reunir personagens de seus dois 

tempos, divulgar a nova fase, e renovar o prestígio do projeto, a marca de uma 

década no ar seria também o mote para que finalmente se reunisse ao menos 

parte da rede nacional de correspondentes em um evento presencial. Um 

grupo de 13 colaboradores vindos de cinco estados (São Paulo, Paraná, Bahia, 

Minas Gerais, Pernambuco), e do Distrito Federal, participaria, no Rio de 

Janeiro, do I Encontro Nacional de Correspondentes Comunitários do Viva 

Favela, com passagens aéreas e hospedagem custeadas pelo projeto. Durante 

uma semana, participaram de uma programação intensa, com visitas a favelas 

intercaladas aos eventos programados. Fizeram oficinas no Morro da Mineira; 

conheceram e participaram de atividades com os rapazes do projeto Morrinho 

na comunidade Pereira da Silva; participaram do seminário no Memorial 

Getúlio Vargas e do show no Circo Voador; além de terem tido um breve tempo 

para passear pela cidade. Em meio à programação, se tornaram pauta na 

imprensa e alguns foram entrevistados por jornais e televisões.  

Na reunião de encerramento da semana repleta de eventos, antes das 

despedidas, a equipe reunida ouviria, de correspondentes da rede nacional, 
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depoimentos emocionados e motivadores. Havia ali pessoas que deixaram sua 

cidade natal pela primeira vez; pessoas que confessaram não esperar 

acolhimento tão afetuoso; pessoas que relataram ter conseguido trabalhos e 

parcerias a partir do envolvimento com o Viva Favela e que apostavam que o 

prestígio trazido pela viagem ao Rio de Janeiro os beneficiaria ainda mais. A 

expressão “caiu uma ficha” foi usada mais de uma vez, vinculada à 

constatação de que as favelas do Brasil guardam semelhanças, tanto quanto 

diferenças, e que trocar experiências e informações sobre elas teria impacto 

sobre as ações (sociais, culturais ou de comunicação) que eles realizavam, ou 

pretendiam realizar, nas suas comunidades. Era evidente que o laço de 

amizade que haviam construído permaneceria de alguma forma. O grupo que 

formaram no Facebook, de fato, se manteve ativo por mais dois anos, pelo 

menos, e talvez ainda esteja até hoje. As notícias de parcerias que alguns 

estabeleceram depois entre si, diretamente, chegavam à equipe do Viva Favela 

através de divulgações e coberturas publicadas no site. 

As comemorações de aniversário marcaram o período de maior 

visibilidade do Viva Favela na imprensa desde a crise de 2005. Alguns 

jornalistas demonstravam grande interesse enquanto confessavam que 

estavam ouvindo falar do projeto pela primeira vez. Mais de cinco anos haviam 

se passado desde que a primeira fase chegara ao fim, e a rotatividade nas 

redações é alta. Mesmo comemorando 10 anos de existência, para muita gente 

o Viva Favela chega aos ouvidos, em 2011, como novidade. 
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Figura 14: Reprodução de matérias de jornal sobre evento de comemoração dos 10 anos do Viva Favela. 

  

O ano de 2012 começa acelerado, com a realização de duas oficinas, e 

com algumas notícias de impacto para a equipe. Duas funcionárias, 

coincidentemente, estavam grávidas com expectativa de afastamento no 

mesmo período. Eram elas a coordenadora do projeto, que vos escreve, e a 

assistente de coordenação e produtora das oficinas, Mariana Gago. A terceira 

novidade era um pedido de demissão. Daniella Guedes havia passado em 

primeiro lugar num concurso da Marinha e sairia dentro de poucos dias para 

assumir sua vaga. Deixaria de ser uma comunicadora “militante” para se tornar 

uma comunicadora “militar”.  

Apesar de representar um grande êxito para Daniella, a notícia não era 

boa para o projeto. No último ano, sob a sua batuta, o site conquistara mais de 
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700 novos correspondentes e lançara quatro edições da Revista, entre elas 

duas cujos temas “quentes” renderam conteúdos e debates vigorosos: 

Moradia48 (tendo a antropóloga Mariana Cavalcanti como editora convidada) e 

Pacificação49 (cuja editora convidada foi a socióloga Silvia Ramos). A jornalista 

conhecia a maior parte dos colaboradores, comentava cada nova postagem, 

dava boas vindas aos recém cadastrados, e elaborava ricas tabelas de 

monitoramento da rede de produtores de conteúdo.  

A indicação de Daniella viera de Viktor Chagas, do Overmundo. Ele teria 

sido acionado para uma nova indicação, não fosse o suposto boato, que ele 

mesmo confirmaria, de que o Instituto Overmundo estaria prestes encerrar 

suas atividades. O site, que continuava sendo uma grande referência, não 

deixaria de existir, mas por falta de recursos a sua equipe seria desmobilizada. 

De fato, desde o início, os fundadores anunciavam que o Overmundo nascera 

com uma “equipe Kamikaze”, que no futuro deveria desaparecer para que o 

site passasse a ser autogerido por sua comunidade. 

O nome de Viktor, então, surgiu como solução para a saída da editora 

(agravada pelas duas licenças maternidade concomitantes). É ele quem narra 

como recebeu o convite para assumir a coordenação editorial do projeto: 

Eu recebi essa proposta, foi até no dia do meu aniversário 
mesmo, e foi naquele cenário [...] super nebuloso [...] porque na 
verdade a gente tinha tido uma reunião dia 27 ou 28 de dezembro, eu 
acho, que foi a reunião em que a gente decidiu encerrar o Overmundo. 
[...] Depois já tinha o fato de eu ter tido um mínimo contato com vocês 
[do Viva Favela], assim, já era uma equipe que mal ou bem eu 
conhecia, não era um projeto completamente novo, para fazer uma 
coisa que mal ou bem tinha tido um pouquinho inclusive do meu 
dedo...Então eu falei pô, acho que é uma coisa que precisamos 
conversar. [...] 

E aí enfim, eu tentei de novo formatar o nosso laço para que ele 
fosse um laço mais de consultoria, também porque eu já tinha 
envolvimento em mil outras frentes, [...] na verdade esse foi o exato 
momento que eu tava trabalhando em quatro lugares ao mesmo tempo 
e fazendo o doutorado. Então eu falei pô, eu tenho que ter um contato 
mais pontual, senão eu vou enlouquecer. [...] 

                                                           
48

 Revista Viva Favela #8, setembro de 2011, tema Moradia: http://acervo2.vivafavela.com.br/revistas/moradia  
49

 Revista Viva Favela #9, novembro de 2011, tema Pacificação: 
http://acervo2.vivafavela.com.br/revistas/pacifica%C3%A7%C3%A3o 
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O convite foi aceito, mas não na forma como fora feito. Viktor trabalharia 

em conjunto com uma equipe de apoio e estaria parte do tempo na redação, e 

parte se dedicando a atividades de planejamento, um trabalho remoto. Para o 

posto de editora, ele indicaria a jovem Tsai Yi Jing, que havia sido sua aluna na 

Faculdade de Estudos de Mídia na Universidade Federal Fluminense – UFF. 

Diferente do perfil mais jornalístico de Daniella e Bruno, Yi Jing traria uma visão 

mais holística do site como rede social, relacionando-se com a plataforma de 

modo mais impessoal, e com maior domínio dos recursos tecnológicos de 

gerenciamento de conteúdo e de monitoramento da rede. Ele criaria ainda uma 

vaga voltada para parcerias nas comunidades, inicialmente ocupada por Landa 

Araújo, e depois absorvida por Walter Mesquita, e instituiria novas rotinas e 

ferramentas de trabalho, como um software online de gestão de tarefas, 

calendários e documentos internos. 

Após pesquisar no site e em documentos, participar de reuniões e trocar 

muitos e-mails, Viktor tinha em mãos um plano de trabalho que tomaria um 

ano, de fevereiro de 2012 a fevereiro de 2013. As metas estabelecidas 

refletiam as principais demandas dos dois eixos programáticos do projeto: o 

site, para o qual deveriam ser criadas novas funcionalidades e processos 

visando aprimorar a experiência do usuário; e as oficinas, para as quais seria 

criado um material metodológico e programático exclusivo, com planos de aula 

em formato modular, adaptáveis a diversas situações de carga horária e 

público.  

O relatório de monitoramento do Viva Favela referente a 2012, 

elaborado por Viktor, registra as conquistas do período, como o aumento nas 

estatísticas de acesso, no número de alunos formados em oficinas, no volume 

de verbas conquistadas em parcerias e na participação em eventos e iniciativas 

de parceiros. Um trecho do relatório dá a dimensão de quanto Viktor e equipe 

haviam trabalhado: 

 
[...] Foram quase 7% mais de visitantes únicos [...]. Tal 

desempenho reflete claramente os esforços dispendidos no âmbito do 
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desenvolvimento, com vistas à integração do site a outras plataformas 
de mídias sociais e campanhas de divulgação através do Google e do 
Facebook. 
 

[...]   O Viva Favela levou ainda artistas da periferia a tocarem no 
palco principal da programação do evento, no dia 20 de junho, e, ao 
longo de toda a Cúpula [dos Povos, paralela à Rio +20], de 16 a 23 de 
junho, coordenou um grupo de oito jovens correspondentes, em ação 
realizada em parceria com a Secretaria Nacional de Juventude, o 
Pontão da ECO (UFRJ), a Revista Viração, a [Agência de] Redes para a 
Juventude, o Observatório de Favelas, e o Circuito Fora do Eixo, em 
uma atividade de cobertura colaborativa. [...] Somente no site do Viva 
Favela, foram geradas aproximadamente 65 conteúdos no intervalo de 
pouco mais de uma semana. [...] 
 

Oficinas iniciadas e encerradas no período: Oficina de 
Jornalismo Cidadão para Agentes Comunitários de Saúde em 
Guadalupe (ênfase em fotografia); Oficina de Jornalismo Cidadão para 
Agentes Comunitários de Saúde em Guadalupe (ênfase em blogs e 
mídias sociais); Oficina de Audiovisual na Biblioteca Parque de 
Manguinhos; Oficina de Jornalismo Cidadão na Colônia Juliano Moreira 
(duas turmas); Segundo módulo da formação de correspondentes 
comunitários na favela Pereira da Silva; Oficina de Videografismo na 
sede do Viva Rio; Oficina de Jornalismo Cidadão para Agentes 
Comunitários de Saúde em Irajá; Oficina de Jornalismo Cidadão para 
Agentes Comunitários de Saúde em Costa Barros. 
 

No mesmo relatório, Viktor ressalta que o site fora objeto de estudos 

acadêmicos, pesquisas institucionais, documentários, reportagens e livros. 

Como exemplo, cita uma reportagem da CNN50 e cinco trabalhos acadêmicos 

realizados no período, tendo o Viva Favela como objeto central: três teses de 

doutorado e duas dissertações de mestrado, apresentadas em quatro países 

diferentes (Finlândia, Austrália, Estados Unidos, Brasil).  

2.4 De volta às origens 

Em março de 2013, Viktor se afastaria para dedicar-se integralmente a 

seu trabalho como professor universitário, após concluir seu doutorado. Ao 

mesmo tempo, o jornalista Xico Vargas chegava com uma nova proposta para 

o Viva Favela, visando “estimular a característica jornalística do conteúdo 

(textos, fotos e vídeos)”51. Assim como na origem do projeto, os 

correspondentes seguiriam uma linha editorial pré-definida, as produções 

passariam pelo copydesk da redação e seriam remuneradas. Uma área de 

                                                           
50

 A reportagem está disponível em http://bit.ly/QcURP3 
51

 Fonte: http://www.vivafavela.com.br/acervo Acessado em 08/08/2014 

http://bit.ly/QcURP3
http://www.vivafavela.com.br/acervo
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blogs seria criada, onde os colaboradores poderiam manter a produção 

voluntária. Em 26 de junho de 2013, a nova versão do site substituiria a 

plataforma 2.0, cujo conteúdo permanece acessível, desde então, num novo 

ambiente de acervo (http://acervo2.vivafavela.com.br/). 

No momento de sua migração para um novo servidor, o Viva Favela 2.0 

deixou de receber novas contribuições e cadastros, porém verificou-se, 

posteriormente, que um spambot, um tipo de software “maligno” conseguira, 

talvez durante o período de transição entre as duas versões, cadastrar falsos 

usuários, eletronicamente, o que faz com que a base acessível para consulta 

atualmente não seja exatamente um espelho do site em seu último dia de 

atividades, pois existem “elementos estranhos”, fora de contexto, adicionados 

indevidamente. 

Ainda assim, a base de dados está preservada e se constitui em um 

campo vasto e rico para pesquisas acerca de comunidades virtuais, projetos de 

internet colaborativos, conteúdos produzidos por comunicadores populares, e 

sobre os próprios produtores destes conteúdos, categoria cuja identidade o 

presente estudo investiga com especial interesse. 

  

http://acervo2.vivafavela.com.br/
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3. Viva Favela 2.0 – a rede social 

3.1. Atores sociais da rede 

3.1.1 As categorias 

Para identificarmos e qualificarmos o universo de indivíduos atingidos 

pelo Viva Favela 2.0, devemos primeiramente esclarecer os tipos de uso do 

site possíveis, e as categorias de usuários estabelecidas a partir dos mesmos. 

A seguir apresentamos as três categorias com a nomenclatura que adotaremos 

ao longo deste capítulo: 

Audiência: compreende todos os visitantes do site, independentemente 

de serem ou não cadastrados. A audiência é mensurada através da contagem 

de acessos ao site, feita, no caso do Viva Favela 2.0, pela ferramenta Google 

Analytics. Em maio de 2013 o site registrava média mensal de 16 mil visitantes. 

A maioria dos visitantes do site chegava até ele através de pesquisas em 

mecanismos de busca, principalmente o Google52. 

Cadastrados: corresponde à parcela dos visitantes do site que 

preenchem um cadastro e assim se tornam membros de sua rede de potenciais 

colaboradores. Nos referimos a este grupo também como rede de membros, ou 

ainda como rede de colaboradores do site. O Viva Favela 2.0 possuía, em maio 

de 2013, 2.335 membros53. Os cadastrados, quando logados no site, estariam 

aptos a realizar uma ou mais dentre as ações: i. votar em uma colaboração; ii. 

comentar uma colaboração; iii. publicar sua própria colaboração.  

Produtores: no Viva Favela 2.0, os produtores de conteúdo, ou seja, 

cadastrados que não se limitaram a votar e comentar colaborações, mas que 

efetivamente publicaram ao menos uma produção em seções de conteúdo 

(Matéria; Vídeo; Imagem ou Áudio), eram identificados como “correspondentes 

                                                           
52

 Segundo relatório de 2011, o Viva Favela 2.0 tinha 67,74% dos acessos provenientes de ferramentas de pesquisas 
online. A busca do Google era a origem de 43,72% do total de visitas. 
53

 Após a migração para o servidor de acervo, em 26 de junho de 2013, foi constatada a presença de cadastros 
inválidos, possivelmente gerados por softwares e não por indivíduos, criados durante as últimas semanas em que a 
versão 2.0 esteve no ar. Por esta razão, optei pelo uso de dados extraídos de relatórios de avaliação, cuja versão 
mais recente disponível indicou que o projeto encerrou o ano de 2012 com 2.335 usuários cadastrados. Em 02 de 
maio 2013, já no período em que começam a surgir cadastros falsos, um informe institucional indicou que a rede de 
usuários cadastrados contabilizava “mais de 2.300 membros”, confirmando o dado anterior. Por isso considero 
como 2.335 o número de cadastrados “reais” na data da substituição do site pela versão atual. 
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2.0”, em alusão aos “correspondentes comunitários” que integravam a equipe 

de redação no modelo 1.0. Neste estudo, iremos nos referir a esta categoria 

como “produtores de conteúdo”, “produtores” ou, como no jargão do site, 

“correspondentes”. O site contava, em maio de 2013, com 350 

correspondentes/produtores. 

 A relação que se verifica entre os três grupos em termos de volume de 

indivíduos e o uso que fazem da plataforma obedece a um padrão na internet, 

onde o grupo mais volumoso (audiência) é aquele cujo contato com o site é 

efêmero e não envolve qualquer tipo de vínculo. Em segundo lugar vêm os que 

aceitam criar um vínculo com o site, mas não necessariamente farão uso deste 

vínculo, ou sua atividade será eventual (cadastrados). O menor grupo será 

aquele que de fato utiliza a plataforma para atividades que exigem o cadastro, 

como publicar (ou postar) conteúdo, comentar e votar. Estes são comumente 

chamados “usuários ativos”. A figura abaixo54 ilustra a relação entre as 

categorias de usuários que estaremos analisado no Viva Favela 2.0. 

                                                           
54

 * Número estimado de visitantes (audiência) do Viva Favela 2.0 durante o período de 3 anos e um mês em que o 
site esteve ativo (de abril de 2010 a maio 2013), calculado a partir de dados extraídos de relatórios internos do 
projeto, baseados em métricas geradas pela ferramenta Google Analytics. Através da média mensal de acessos de 
cada ano, multiplicada pelos respectivos meses do ano, chegou-se ao total de visitantes/ano, que, somado, equivale 
ao total de visitantes do período. 
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Figura 15: Diagrama indicando a relação entre os 3 grupos de usuários. As setas 
destacam a dinâmica através da qual o visitante pode se tornar um cadastrado e o 

cadastrado pode se tornar um produtor. Fonte: Viva Favela, Google Analytics. 
*Cálculos de estimativa da autora. 

 

Despendendo dos objetivos do site, o público prioritário pode variar entre 

estas categorias. Por exemplo, num site jornalístico onde a empresa 

responsável veicula anúncios (banners) como forma de gerar lucro, a audiência 

é prioritária, pois quanto maior o número de acessos, mais atraente será a 

plataforma do ponto de vista dos anunciantes. Em um site de comércio 

eletrônico, entretanto, a audiência é formada por uma parcela alta de visitantes 

que apenas desejam comparar preços ou pesquisar produtos, enquanto os 

cadastrados que realizam compras e/ou que aceitam receber mensagens com 

ofertas e lançamentos são prioridade. Já para as redes sociais online, o usuário 

ativo é o público que dá sentido à plataforma. A importância da audiência, nos 

dois últimos exemplos, está no fato de ser uma fonte de potenciais usuários 

cadastrados e ativos, estes sim, prioritários. 

No caso do Viva Favela 2.0, o objetivo de influenciar a cobertura da 

mídia sobre favelas e combater o estigma que afeta os moradores, trazendo 

novas perspectivas, “de dentro”, e na voz direta dos mesmos, implica em tratar 

duas categorias distintas como públicos prioritários. Por um lado, a audiência 

que irá consumir o conteúdo terá papel estratégico na influência sobre a 

Produtores  
de conteúdo 

Cadastrados 
(comentários e 

votos) 

Audiência 
(consumidores 
do conteúdo) 

665.000 (estimativa*) 

2.335 

350 

Universo de indivíduos atingidos pelo Viva 

Favela 2.0 entre 2010 e 2013 
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cobertura da mídia e no combate aos estigmas relacionados às favelas. Por 

outro, os produtores/correspondentes são essenciais para que o conteúdo 

oferecido traga de fato novas perspectivas, “de dentro” e na “voz ativa”, 

capazes de mobilizar a audiência. 

Este papel central desempenhado pelos produtores não aumenta na 

versão 2.0 em relação ao site original. O que muda é o fato deste grupo passar 

de “público interno” (equipe) a público externo. Apesar de representar apenas 

20% do total de cadastrados, e menos de 0,5% em relação à audiência, os 350 

correspondentes 2.0 equivalem a um grupo mais de 2.800% maior que a 

equipe de repórteres originais do site, que tinha 12 integrantes. 

Na cadeia produtiva do Viva Favela 2.0, a produção dos 

correspondentes além de atrair a audiência, também movimentava uma rede 

social, expressa através dos votos e comentários. Quanto mais dinâmica esta 

rede ancorada em cada página de conteúdo, mais atraente a plataforma se 

tornava para novos correspondentes. A figura abaixo ilustra esta relação. 

 

 

 

 

 

 

  

 Neste capítulo iremos analisar um conjunto de dados que nos permitem 

traçar um perfil da rede de membros da “comunidade virtual” que se formou em 

torno do Viva Favela 2.0, e suas práticas interativas. 

 

3.1.2 Considerações metodológicas  

Conteúdo 
Audiência 

(consome) 

Correspondentes 

(produzem) 

Cadastrados 

(votam e 

comentam) 

Figura 16: O conteúdo funciona como "âncora" para todo o fluxo de produção, 

representado pelas setas. A audiência é atraída pelo conteúdo dos correspondentes. 

Estes, por sua vez, são atraídos pela atenção da audiência. 
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Várias metodologias foram utilizadas e combinadas para permitir uma 

análise que abrangesse os três níveis de usuários do site. A pesquisa sobre a 

audiência foi feita a partir de dados colhidos através de um questionário 

divulgado pelo próprio site, quando este ainda estava ativo, e respondido 

espontaneamente por visitantes (cadastrados ou não)55
.  

Já sobre os cadastrados, além do questionário, a principal fonte de 

informações é o próprio banco de dados do site, do qual foram extraídos e 

trabalhados alguns dados específicos, tanto quantitativos quanto qualitativos, 

tratados pela autora, além de ilustrações e conteúdo selecionado através de 

navegação online no acervo.  

Para a análise dos produtores, além das duas fontes acima, foi utilizada 

a planilha de monitoramento do perfil de correspondentes elaborada por 

Daniella Guedes no período em que ocupou o cargo de editora do site (de 

fevereiro de 2011 a fevereiro de 2012).  

Complementando os dados sobre os três grupos, foram utilizadas ainda 

informações extraídas de relatórios elaborados para financiadores e 

informativos institucionais. Excetuando-se estes últimos, todas as fontes de 

dados utilizadas são primárias.  

 O recorte temporal desta análise compreende todo o período em que o 

Viva Favela 2.0 esteve no ar, no endereço www.vivafavela.com.br, e ativo, 

datado entre 01 de abril de 2010, quando foi lançado oficialmente, e 26 de 

junho de 2013, quando ocorreu a sua migração para o servidor onde ficaria 

acessível como acervo, sem que houvesse a criação de novos cadastros ou 

publicações. Os dados relativos a indicadores quantitativos do site se referem 

ao mês de maio de 2013, último mês em que os mesmos foram contabilizados. 

 

3.1.3 A audiência 

                                                           
55

 Os dados e outras informações sobre a audiência do Viva Favela são tratados também na dissertação de 
mestrado da pesquisadora Débora Gastal, "Citizens’ Media from an Audience Perspective: A case study about an 
online platform for Brazilian favelas”, de 2013, pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha. A pesquisadora 
colaborou com o presente estudo através da tabulação e tratamento de dados do referido questionário. 
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Entre 05 de março e 17 de maio de 2013, um questionário foi divulgado 

através do site Viva Favela 2.0 como parte de uma pesquisa cujo objetivo, 

conforme informado na página de acesso às perguntas, era conhecer o perfil 

dos usuários do site de modo a aprimorar suas funcionalidades. Ao todo, 124 

pessoas responderam56, das quais mais da metade (69) não informaram o seu 

login no site, indicando não serem cadastradas, e 87, o equivalente a cerca de 

70%, nunca haviam publicado algum tipo de colaboração, confirmando que a 

pesquisa atingiu um volume maior de pessoas que apenas visitavam o Viva 

Favela 2.0 enquanto consumidores de conteúdo, ou que mantinham um 

cadastro mas não colaboravam como correspondentes.  

De acordo com os resultados do questionário, sabemos que:  

- Os visitantes do Viva Favela 2.0 formavam um grupo equilibrado em 

termos de gênero, com 49% de mulheres e 50% de homens (1% não 

responderam a esta questão); 

- 52% se autodeclararam negros e pardos57, enquanto 46% informaram 

ser brancos. (1% se declarou amarelo e 1% não respondeu). 

- 83% estavam na região Sudeste e, destes, 81% viviam no Rio de 

Janeiro. 

- 64% não moravam em favela na data da pesquisa, enquanto 36% eram 

moradores destas áreas. Os nascidos em favela (46%) também representavam 

um grupo inferior ao de não nascidos (54%), embora a proporção destes fosse 

maior em relação aos moradores. 

- A audiência do site era formada por adultos (nenhum dos respondentes 

era menor de 18 anos) com alto padrão de escolaridade (75% possuíam nível 

superior incompleto ou completo), e em sua maioria trabalhadores ativos (65% 

afirmaram que estavam trabalhando, contra 35% que não estavam). Do total de 

                                                           
56

 Do total de 128 respondentes, quatro foram desconsiderados: um estava com todas as respostas em branco, e 
três foram respondidos com a finalidade de testar o questionário, calcular o tempo médio de preenchimento do 
formulário da pesquisa, etc. 

 
57

 Embora o IBGE utilize a classificação “pretos e pardos”, estamos usando o termo que aparece no questionário 
submetido aos respondentes, cujas opções “negro” e “pardo” apareciam separadamente e foram unificadas na 
tabulação por opção desta pesquisa. 
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respondentes, 45% estavam estudando na época da pesquisa. As idades se 

equilibravam entre três faixas etárias: de 21 a 30 anos (30%), de 31 a 40 anos 

(32%), e 41 anos ou mais (35%). 

- Mais da metade possuíam renda familiar mensal inferior a R$ 2.800,00, 

e a maior parcela entre os que responderam estão na faixa de R$ 680,00 a R$ 

1.400,00 mensais, como ilustra o gráfico a seguir. O índice de pessoas que não 

quiseram informar foi alto, de 31%.  

  

Figura 17: Fonte: questionário aplicado através do site pela equipe do Viva Favela em 2013, 
ver N.R. 4. 

 

De acordo com dados do CPS (Centro de Políticas Sociais) da 

Fundação Getúlio Vargas atualizados em 2011, a faixa de renda familiar da 

classe E vai de R$0,00 a R$1.085,00, enquanto a da classe D vai de 

R$1.085,00 a R$1.734,00. De acordo com estes critérios, os 23% que 

indicaram renda familiar entre R$ 680 e R$ 1.400 pertencem às classes D e E, 

que incluiriam (na classe E) também os 10% cuja renda é inferior à R$ 680. 

- O acesso à internet era feito principalmente de casa (67%) e do 

trabalho (31%). Apenas 2% indicaram acessar a rede a partir da escola, 

universidade, casa de terceiros e outros. Uma larga maioria (93%) acessava a 

internet diariamente, enquanto 6% indicaram acessar mais de 3 vezes por 

semana, e 1%, menos de três e mais de uma vez por semana. 
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- A maior parte dos visitantes que responderam ao questionário 

(63,41%) se declararam profissionais de comunicação ou indicaram já haver 

colaborado com veículos de mídia. Foram informadas 61 profissões, agrupadas 

em 23 campos profissionais, entre os quais as maiores ocorrências verificadas 

foram, respectivamente, Comunicação Social (30); Ciências Sociais (11); 

Educação (8) e Serviço Social (6). 

- Perguntados se tinham qualquer conexão com alguma associação 

comunitária, 65,32% responderam que não, enquanto 34,68% disseram sim. 

Quando a pergunta abordou ONGs, Pontos de Cultura e projetos sociais em 

geral, 47% disseram que sim, e 28% que não (25% não responderam). Entre 

os 47% que responderam sim a esta questão, 76% informaram atuar como 

voluntários, 21% como empregados, e 3% como beneficiários destas 

instituições. 

- Uma parcela importante dos visitantes pesquisados (39,83%) acessava o site 

Viva Favela 2.0 aproximadamente uma vez por mês, seguidos de um grupo 

que acessava o site com frequência semanal (28,45%). Os que acessavam 

mais de três vezes por semana representam 12,19% do total de respondentes, 

enquanto 8,6% acessavam diariamente, conforme o gráfico a seguir. 

 

Figura 18: Fonte: questionário aplicado através do site em 2013. 

 

Os dados analisados indicam que o Viva Favela 2.0 atraía uma 

audiência formada sobretudo por pessoas adultas e moradoras do Rio de 

Janeiro; com grau elevado de escolaridade; que possuem facilidade para 

acessar a internet a partir da residência e o fazem diariamente; trabalhadoras; 
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em sua maioria profissionais da área de comunicação social ou que já 

colaboraram com veículos de mídia, mas também cientistas sociais e 

educadores. Merece atenção a equivalência e o equilíbrio, beirando os 50%, do 

percentual de respondentes que se autodeclararam negros ou pardos (52%), 

em relação aos brancos, amarelos e que não responderam; bem como os que 

indicaram renda familiar compatível com as classes C, D e E58 (52%) e os que 

não responderam ou indicaram faixas de renda maiores.  

Apesar de menos equilibrada, a proporção de nascidos e não nascidos 

em favelas também ficou próxima de 50% (respectivamente 46% e 54%). Entre 

os 64% que não moravam em favelas, mais da metade eram funcionários ou 

voluntários de ONGs, Pontos de Cultura ou projetos sociais.  

É possível, com base no quadro apresentado, inferir que a audiência do 

Viva Favela, formada por  pessoas tanto das classes sociais mais altas quanto 

das mais baixas, nascidas ou não em favelas, moradoras ou não de favelas, 

possuía interesse no site (e no tema “favela”) independentemente de tais 

condições, mas por razões profissionais ou educacionais, como jornalistas em 

busca de pautas ou pesquisadores de temas relacionados, ou ainda pessoas 

realizando algum tipo de trabalho ou ação social nestes territórios. Este perfil 

se encaixa no papel estratégico atribuído à audiência pelo projeto, pois 

profissionais de comunicação, educadores, pesquisadores e indivíduos que 

praticam ações sociais estão em posição privilegiada para a “formação de 

opinião” e a difusão de conceitos e perspectivas capazes de influenciar tanto a 

cobertura da mídia quanto a recepção de novas representações das favelas 

por parte da sociedade num sentido mais amplo. 

 

3.1.4 Os cadastrados 

 Ao tomarmos por base o mesmo questionário aplicado aos visitantes do 

site, fazendo o recorte dos respondentes cadastrados (55 dos 124), concluímos 

que o perfil deste grupo segue os padrões da audiência como um todo, com 

poucas e sutis variações. O equilíbrio entre os gêneros se mantém, bem como 
                                                           
58

 Segundo dados divulgados pelo Centro de Políticas Sociais (CPS), da FGV, em seu site, no endereço: 
http://cps.fgv.br/node/3999 acessado em 9 de julho de 2014. 

http://cps.fgv.br/node/3999
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a faixa etária, classe econômica, escolaridade, campos profissionais, 

frequência e local de acesso à internet, procedência do Sudeste com 

concentração maior no Rio de Janeiro, relacionamento com associações locais, 

ONGs, Pontos de Cultura, e projetos sociais em geral. 

A frequência de acesso ao Viva Favela é ligeiramente maior entre os 

cadastrados, como esperado. Também não surpreende que, entre os 

cadastrados, a proporção de comunicadores (profissionais de Comunicação ou 

que já colaboraram com veículos de mídia) aumente, passando de 63,4% para 

65%. Dos campos profissionais destacados, há um aumento no da Educação 

(de cinco pontos percentuais, passando de 6% da audiência para 11% entre os 

cadastrados), que passa ao segundo lugar atrás da Comunicação Social, 

deslocando o campo das Ciências Sociais para o terceiro.  

Há mais cientistas sociais entre os visitantes do site (audiência) do que 

entre os potenciais colaboradores (cadastrados), o que é compreensível. Mas 

ao “navegar” pelas páginas de “perfis” de usuários do site, encontramos 

diversos cadastrados que informam ser cientistas sociais, sendo que alguns 

deles se enquadram em mais de um campo profissional, como “educadores” e 

“comunicadores”, entre outros. A próxima imagem ilustra um destes casos.  
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Figura 19: Reprodução da apresentação de "perfil" de um cadastrado. 

 

O aumento da parcela de educadores entre os cadastrados pode estar 

relacionado ao aumento (em 7 pontos percentuais) de voluntários e 

colaboradores de ONGs, Pontos de Cultura e projetos sociais em geral no 

mesmo grupo. Devemos destacar porém a queda (de 4 pontos percentuais) na 

proporção de funcionários destas entidades, indicando que parte dos 

educadores que integram a rede de colaboradores do Viva Favela 2.0 fariam 

trabalhos não remunerados ou teriam empregos informais nestas instituições. A 

divulgação de oportunidades de formação nas favelas e periferias, bem como 

registros de cursos e oficinas em andamento, ou de seus produtos finais, 

podem justificar em parte a presença expressiva de educadores na rede.  

A proporção de negros e pardos em relação aos que se autodeclararam 

brancos cresce entre os cadastrados, conforme ilustra o gráfico a seguir. 
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Figura 20. Fonte: questionário aplicado através do site em 2013. 

 

A quantidade de moradores de favelas também é proporcionalmente 

maior entre os cadastrados, mas a maioria continua sendo de não moradores 

de favelas. Já quando a pergunta é se o visitante nasceu em uma favela ou 

comunidade de baixa renda, o quadro se inverte: entre os cadastrados, 65% 

afirmam ter nascido em favela, ainda que nem todos estivessem morando um 

uma comunidade na época da pesquisa. Os gráficos a seguir mostram a 

variação proporcional entre cadastrados e não cadastrados em relação ao 

nascimento e moradia em favelas. 

 

Figura 21. Fonte: questionário aplicado através do site em 2013 
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Figura 22. Fonte: questionário aplicado através do site em 2013 

 

Embora a escolaridade continue alta entre os cadastrados, o nível 

educacional da audiência em geral é um pouco maior. Os cadastrados com 

nível superior incompleto ou completo caem de 75% para 71%, enquanto os 

que possuem até o ensino fundamental (completo ou incompleto) sobem de 2% 

para 4%.  

Entre as poucas variações notadas, a tendência que consideramos mais 

relevante é de aumento da identificação pessoal com o território. A maioria dos 

cadastrados nasceu em favelas ou bairros populares, o que não ocorre entre a 

audiência em geral. A proporção de moradores de tais localidades também é 

maior entre cadastrados do que entre não cadastrados.  

Tais indicadores nos permitem tratar a rede de cadastrados no Viva 

Favela 2.0 como um grupo de indivíduos cuja maioria responde positivamente 

à proposta de “falar de dentro”, de trazer uma representação de favelas e 

periferias a partir da perspectiva de quem a conhece de fato (embora nem 

todos de fato o façam). Abaixo, a reprodução de um “perfil” de usuário que 

ilustra a coincidência de propósitos entre o membro da rede e o próprio projeto 

Viva Favela. 
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Figura 23. Reprodução de tela de computador. Apresentação de "perfil" de um cadastrado. 

 

 

Esta ideia de que todo colaborador deveria supostamente “representar” 

(em duplo sentido, o de “falar” em nome de, e o de construir um discurso sobre) 

uma comunidade, estava explícita na própria estrutura do sistema que permitia 

a colaboração. Ao se cadastrar no Viva Favela 2.0, o usuário preenchia um 

formulário no qual indicava seu nome completo, um apelido escolhido para ser 

sua assinatura em suas colaborações e comentários, e o nome da 

“comunidade/localidade/bairro” à/ao qual estaria associado, informação que 

também faria parte da assinatura, como ilustra a imagem abaixo. 
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Figura 24: Exemplo de assinatura de texto em uma página interna do site: "por Anderson Benelli - (data) 
Alto da Riviera - Jd. Ângela | SP 

 

O campo “comunidade/localidade/bairro” era de preenchimento livre, 

permitindo ao usuário escolher o modo como gostaria de indicar o local ao qual 

teria seu nome associado. O objetivo deste campo era destacar, junto à 

assinatura do autor, o local “de onde ele estaria falando”.  

A comprovação da procedência “verdadeira” do usuário foi dispensada 

propositalmente no sistema de cadastro, por conta de decisões tomadas na 

fase de desenvolvimento do projeto. O recorte sobre favelas deveria ser 

temático, e não de público, como indicara José Marcelo Zacchi em uma das 

mensagens trocadas entre o grupo responsável pela formulação conceitual do 

Viva Favela 2.0, em 2007: 

O corte fundamental que define o site é temático: informação, intercâmbio e 
serviços em torno de favelas e periferias de todo o Brasil. Não é de público, portanto: 
todos são bem-vindos - alguém da Zona Sul que produziu vídeo sobre ou na favela 
pode botar lá, outro interessado em encontrar um DJ de funk pode buscá-lo, gestor 
público pode entrar pra trocar idéias se quiser etc. Promover essa interação a partir da 
facilidade online é inclusive um dos objetivos do site.  

A análise do perfil da audiência e dos cadastrados confirma este recorte 

temático, ainda que se possa notar, entre os cadastrados, o aumento da 
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presença de um público identificado com favelas/periferias enquanto territórios 

e não apenas como tema.  

 

3.1.5 Os produtores 

 

Ao recortarmos, entre os respondentes do questionário aplicado à 

audiência, a parcela de cadastrados que já haviam publicado conteúdo no 

site59, percebemos que os resultados praticamente se repetem em relação aos 

apresentados na seção anterior. Portanto, abordaremos aqui apenas os 

aspectos que contribuem para uma distinção do grupo de produtores de 

conteúdo em relação aos cadastrados em geral, e que nos fornecem insumos 

complementares à análise qualitativa que iniciaremos nos capítulos a seguir. 

Nas questões relativas à procedência, os produtores mantém, como os 

cadastrados, a proporção de nascidos em favelas e bairros de baixa renda em 

65%, mas os moradores de favelas superam pela primeira vez os não 

moradores, representando 55% do total. Conclui-se, com base na comparação 

dos indicadores nas três esferas (audiência, cadastrados e produtores), que 

embora exista uma presença equilibrada de nascidos e não nascidos, 

moradores e não moradores de favelas e bairros de baixa renda em todos os 

níveis de relacionamento com o site, a proporção dos que nasceram e 

moravam em favelas aumenta na medida em que se aprofunda o vínculo e a 

apropriação dos recursos oferecidos pela plataforma. Enquanto mais da 

metade da audiência do site é formada por indivíduos que não possuem 

identificação pessoal com os territórios de favela e periferia, mas sim interesses 

profissionais ou intelectuais (como local de trabalho ou objeto de pesquisa, por 

exemplo), entre os usuários que produzem conteúdo a relação se inverte, a 

maioria nasceu e /ou mora em uma favela ou bairro popular. 

A tendência de aumento da parcela de comunicadores em relação ao 

total de cada grupo também se mantém, e chama a atenção o salto da 

proporção desta categoria entre os produtores. Da audiência para os 
                                                           
59

 Dos 124 respondentes, 37 indicaram, além de ser cadastrados, já terem publicado conteúdo em uma das quatro 
seções dedicadas à produção dos colaboradores (Matérias, Vídeos, Imagens, Áudios e “Tudo junto”). 
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cadastrados, o aumento fora de 63,4% para 65%. Já entre os correspondentes, 

90% são profissionais de comunicação ou trabalharam como comunicadores. 

Se nos concentrarmos especificamente sobre esses dois aspectos, 

temos que o grupo dos produtores de conteúdo do Viva Favela 2.0 era formado 

por pessoas que exerciam a Comunicação como atividade profissional e que 

eram majoritariamente moradoras ou nascidas em favelas. O que nos permite 

afirmar que, durante a experiência do modelo editorial colaborativo, o Viva 

Favela não só transferiu a produção de conteúdo de sua equipe interna para os 

usuários do site, como também transferiu para sua rede de colaboradores a 

composição mista daquela equipe original, com jornalistas profissionais e 

amadores, e com moradores e não moradores de favelas. Mais importante, no 

entanto, é a constatação de que a rede de correspondentes que se articulou 

em torno da plataforma do Viva Favela 2.0 era formada, em grande parte, por 

indivíduos que concentravam ambos papéis: o de jornalistas/comunicadores 

(estudantes, profissionais ou produtores de conteúdo para veículos de mídia) e 

o de moradores de favelas e periferias dispostos a retratar suas comunidades. 

Se, na fase “1.0” do projeto, jornalistas profissionais eram necessariamente 

externos às favelas, e moradores de favelas eram, necessariamente, 

comunicadores amadores, na rede 2.0 esses papéis e procedências se 

misturaram. 

Durante o período de aproximadamente um ano em que ocupou o cargo 

de editora do Viva Favela 2.0, a jornalista Daniella Guedes manteve atualizada 

uma planilha com dados sobre os produtores de conteúdo do site, ali 

identificados como correspondentes. Extraídas do próprio site, as informações 

permitiam identifica-los segundo diversos critérios, destacando-se a quantidade 

de colaborações publicadas, os tipos de conteúdo produzidos, a comunidade e 

o estado de procedência. Até o início de 2012, quando deixou o projeto, 

Daniella registrou a participação de 263 produtores.  Tomaremos este grupo, 

deste ponto em diante, como nosso universo, lembrando que representa mais 
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de 75% do total efetivo de produtores que publicaram conteúdo nas seções 

Matérias, Vídeos, Imagens, Áudios e “Tudo junto”60. 

Através deste instrumento, a editora podia selecionar, por exemplo, 

apenas correspondentes que já publicaram produções audiovisuais no site, ou 

aqueles que possuíam blogs, entre vários outros quesitos. Este instrumento 

permitiu que produtores pertencentes a determinados nichos fossem 

contatados (geralmente por e-mail) para a divulgação de oportunidades de 

trabalho, convites para eventos culturais, participação em produções 

midiáticas, ofertas de bolsas em cursos de formação, etc.  

Entre os 263 produtores, 98 publicaram conteúdo apenas uma vez 

(fizeram um único upload de conteúdo no site, excluindo-se comentários e 

publicações na seção “Agenda e serviços”), 35 o fizeram duas vezes e 130 

publicaram mais de duas vezes.  

Consideraremos os 133 produtores que publicaram conteúdo uma ou 

duas vezes no site como “Eventuais”, categoria que incluiria os usuários 

“incidentais”, para os quais a colaboração com o site seria uma atividade 

atípica, excepcional, além daqueles cujo interesse pelo compartilhamento de 

conteúdo no site foi temporário, vinculado a ocasiões específicas.  

Os demais 130 ou cerca 49,5% do total de produtores considerados na 

planilha serão tratados como produtores “Ativos” (3 ou mais colaborações). 

Destes, destacaremos os 85 responsáveis por 5 ou mais colaborações, aos 

quais chamaremos “Frequentes”. A distribuição de produtores entre as 

categorias identificadas se dá conforme ilustramos no gráfico a seguir.  

 

                                                           
60

 A seção “Tudo Junto” foi criada para atender à demanda de um espaço para colaboradores que produziam “web 
documentários” integrando as quatro mídias (vídeo, texto, fotografia e áudio). A oficina realizada em 2011 por 
Felipe Varanda e Rogério Galalau marca o interesse do projeto pelo tema. 
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Figura 25 - Gráfico Produtores “eventuais” publicaram um ou dois materiais no site (133); produtores “ativos” 
publicaram três ou quatro colaborações; e produtores “frequentes” publicaram cinco ou mais produções (85). Fonte: 

Viva Favela. 

 

E, no próximo gráfico, apresentamos a proporção de produtores ativos 

segundo o volume de sua produção: 

 

 

Figura 26:  Entre os produtores ativos, 27 publicaram 3 vezes e 18 publicaram 4 vezes. Entre os 
frequentes, 12 publicaram 5 vezes, 29 publicaram entre 6 e 9 vezes, e 44 publicaram dez vezes ou mais. 

Fonte: Viva Favela. (Planilha elaborada por Daniella Guedes). 
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com cinco ou mais produções entre abril de 2010, data do lançamento do Viva 

Favela 2.0, e janeiro de 2012, quando a planilha deixou de ser atualizada por 

conta de mudanças na metodologia e instrumentos de monitoramento da rede. 

Cabe aqui uma ressalva a respeito deste recorte temporal. A quantidade de 

publicações por produtor de conteúdo registrada na planilha é aquela 

contabilizada por Daniella Guedes no período acima. Porém, a atividade dos 

produtores pode ter prosseguido até a substituição do site Viva Favela 2.0 e 

seu “congelamento”. Isso explica o fato de que há, em muitos casos, mais 

conteúdo publicado por um correspondente do site no acervo da versão 2.0 do 

que a quantidade contabilizada nesta fonte. Torna-se necessário destacar que 

a proporção de colaborações entre os produtores que será abordada aqui não 

corresponde à realidade do site no momento em que sua atividade foi 

interrompida, em meados de 2013. Ainda assim, a planilha é uma fonte útil e 

relevante para um mapeamento da produção dos correspondentes do site num 

período equivalente a cerca de dois terços do tempo em que esteve ativo. 

Do total dos perfis ativos computados na tabela com a qual estamos 

trabalhando, 17 (oito dos quais no grupo dos “frequentes”), publicavam 

colaborações assinadas por um coletivo ou em nome de uma instituição, site, 

blog etc. Iremos identifica-los através da categoria “Institucionais”. Entre eles 

inclui-se o perfil “Viva Favela”, criado para conteúdo de divulgação institucional 

do projeto ou para casos em que os produtores pediam anonimato. O perfil 

mais assíduo deste grupo, porém, era o “Outro olhar”, que correspondia a um 

quadro homônimo dentro de um telejornal do canal TV Brasil, que reproduzia, 

sistematicamente, o conteúdo exibido em sua programação semanal na seção 

“Vídeos” do Viva Favela 2.0. Este perfil “assina” 31 publicações no site ao 

longo do período coberto. Eventualmente, autores de vídeos publicados no 

Viva Favela eram convidados a exibi-los no referido quadro, na TV. 

Outro exemplo, desta vez partindo de dentro de uma favela, é o perfil 

“Imprensa Rocinha”, responsável por 29 vídeos sobre a comunidade 

publicados no site (ver próxima ilustração). O autor dos vídeos divulgava-os, 

também de modo sistemático, em seu weblog intitulado “Imprensa Comunitária 

da Rocinha”, na conta do Facebook “Imprensa Rocinha”, e através de seu perfil 

no Viva Favela 2.0. 
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Figura 27: Reprodução de tela de computador. Exemplo de “perfil institucional” no Viva Favela 2.0. 

 

No caso do “Blog da Pacificação”, vinculado ao programa governamental 

das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora), as 9 produções publicadas, a 

maioria “Matérias” em texto, são, na verdade, chamadas para conteúdo 

produzido originalmente para o weblog. A ilustração abaixo traz uma das 

publicações, sempre encerradas com a divulgação do endereço/hyperlink para 

o material na íntegra. 
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Figura 28:  

 

Trata-se de produções cujo autor/instituição alvejava a audiência do Viva 

Favela, mas cujo conteúdo era invariavelmente fruto de um processo externo 

ao Viva Favela 2.0. Muitos autores de weblogs ou blogs, entretanto, 

colaboravam com o Viva Favela 2.0 não apenas reproduzindo conteúdos 

originalmente elaborados para suas páginas, visando a divulgação das 

mesmas, mas também interagindo e participando de atividades colaborativas 

na plataforma, como a produção das revistas virtuais ou a publicação de 

comentários, e eventualmente compartilhando materiais inéditos. Estes serão 

considerados produtores “individuais” de atividade frequente, enquanto os 

perfis “institucionais” serão tratados como uma categoria à parte. 

Outra categoria que será necessário distinguir é a dos membros da 

equipe do Viva Favela e da área de comunicação do Viva Rio cujas atividades 

cotidianas envolviam a publicação de conteúdo no site. É relevante informar 

que o conteúdo institucional, como divulgação de oficinas, eventos e informes 
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sobre o Viva Favela e o Viva Rio, era majoritariamente direcionado às seções 

“Blog editorial” ou “Agenda e Serviços”. As produções inseridas nas seções 

Matérias, Vídeos, Imagens, e Áudios por parte da equipe do Viva Favela eram, 

muitas vezes, produtos de elaboração voluntária e independente. Neste 

sentido, cabe lembrar que, em projetos de sites colaborativos, a edição de 

conteúdo, não por acaso chamada também de “moderação”, é realizada por 

membros da rede, remunerados ou não, cuja presença assídua e produção 

marcada pela compreensão das diretrizes editoriais do projeto, acabam tendo o 

efeito de gerar padrões que naturalmente funcionam como “guias” para os 

demais usuários. José Marcelo Zacchi, em entrevista à pesquisa, comenta esta 

tendência: 

 

Em todo projeto colaborativo que tem uma intenção editorial - 
acho que a essa altura já se tem isso muito decantado -, você tem um 
núcleo relativamente pequeno de pessoas que tem um engajamento 
maior com aquilo e que um pouco acaba funcionando, acabam 
promovendo essa ancoragem editorial no processo. [...] E a Wikipedia é 
sempre o exemplo, disparado o exemplo mais consolidado, enraizado 
disso. Você tem milhares de pessoas participando mas você tem um 
grupo reduzido que zela por aquilo, que agrega conteúdo com mais 
intensidade, mais regularidade, que tá acompanhando, fazendo um 
pouco de edição mesmo, de revisão e tal. 

 

O fato da equipe do Viva Favela incluir moradores de favelas e periferias 

como elemento chave desde o início do projeto, e desta prática ter se mantido 

como estratégia programática durante o modelo 2.0, inclusive citada em 

relatórios de avaliação do projeto feitos sob demanda de financiadores, 

potencializou a produção de conteúdo pela equipe interna dentro de padrões 

similares aos da produção dos demais correspondentes do site.   

Se observarmos os dados da planilha referentes aos cinco membros da 

equipe do site que mais publicaram nas quatro seções de conteúdo (recorte 

feito pela autora, uma vez que originalmente o documento não faz distinção 

entre produtores e membros da equipe), veremos que todos eles possuíam a 

identificação territorial que caracteriza a maioria dos cadastrados: 
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Apelido Comunidade UF Publicou 

texto? 

Publicou 

vídeo?  

Publicou 

imagem? 

Publicou 

áudio? 

Quanto 

produziu 

Walter Mesquita Queimados RJ Sim Sim Sim Sim 48 

Renato Oliveira Turano RJ Sim Sim Sim Sim 46 

Viviane Oliveira Maré RJ Sim Sim Sim Sim 42 

DaniGuedes Vila Valqueire RJ  Sim Sim Sim Sim 39 

Doncdd Cidade de Deus RJ Sim Sim Sim Sim 29 

 
Figura 29: Tabela 1. Os cinco membros da equipe do Viva Favela 2.0 que mais publicaram 

conteúdo. 

 

Como se nota ao analisar a coluna “Comunidade”, os principais 

produtores “internos” do Viva Favela eram moradores de (ou nascidos em) 

favela (Turano, Maré, Cidade de Deus), bairro do subúrbio (Vila Valqueire) ou 

município da periferia metropolitana do Rio de Janeiro (Queimados). Neste 

grupo, há representantes de todas as funções que compunham a estrutura 

organizacional do site: editores de conteúdo e de fotografia; correspondente 

bolsista (ex aluno de oficina); editor de audiovisual e professor de oficinas do 

Viva Favela; e estagiária de redação, também ex aluna de oficina do projeto.  

Não se deve inferir que na equipe não houvesse, também, funcionários e 

estagiários cuja procedência era diversa, inclusive de bairros da Zona Sul da 

cidade considerados “nobres”. Estes também se fizeram presentes desde o 

início do Viva Favela até os dias atuais. O interessante é constatar que eles 

não figuram entre os produtores de conteúdo mais assíduos do site.  

Feita esta observação, trataremos como membros da categoria “Equipe” 

os 15 produtores que foram bolsistas, estagiários ou funcionários do Viva 

Favela antes ou durante o período monitorado pela planilha (14 dos quais se 

incluem no grupo de “frequentes”). Os correspondentes que tenham tido algum 

tipo de participação na equipe do projeto iniciada e encerrada antes do 

lançamento da versão 2.0, ou iniciada após o período coberto pela planilha, de 

modo que, neste instrumento, apareçam apenas por conta de sua produção 

voluntária, serão mantidos como produtores “Individuais”.  
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Há ainda um grupo entre os produtores ativos que, apesar de terem 

publicado um volume alto de contribuições no site, não devem ser incluídos 

entre os produtores “frequentes”, pois sua atividade se deveu a uma situação 

excepcional. Entre março e maio de 2011, por ocasião das comemorações dos 

dez anos do Viva Favela, foi realizado um concurso fotográfico cujos 

concorrentes deveriam publicar as fotografias inscritas na seção “Imagens” do 

site, e o vencedor seria premiado com um equipamento profissional. A melhor 

fotografia do Rio de Janeiro renderia também ao autor uma bolsa de estudos 

para um dos cursos da escola Ateliê da Imagem. Mais de 200 imagens foram 

publicadas por conta do concurso, elevando o volume de cadastramento de 

usuários, publicações, comentários e a audiência no período. Um único 

correspondente chegou a inserir 101 fotografias, tornando-se o autor com 

maior volume de produções inseridas na plataforma do Viva Favela 2.0. Por 

entendermos que não devemos confundir a colaboração “frequente” com esta 

atividade atípica, excluiremos da análise os seis produtores cujas publicações 

se restringiram a fotografias inseridas no período do concurso (em ordem 

crescente, eles enviaram 7; 9; 25; 28; 41 e 101 imagens).  

Excluindo-se, portanto, do grupo de 85 produtores frequentes de 

conteúdo, os seis participantes do concurso, 14 membros da equipe e oito 

perfis institucionais, restam 57 “produtores individuais frequentes”, cuja 

atividade passaremos a analisar mais detidamente. Na tabela abaixo, listamos 

os 57 produtores por ordem decrescente de colaborações publicadas, 

destacando também a comunidade e o estado de procedência, e os formatos 

de conteúdo produzidos: 

 

 Apelido Comunidade UF Publicou 
texto? 

Publicou 
vídeo? 

Publicou 
imagem? 

Publicou 
áudio? 

Quanto 
produziu 

1.  LIU MR. Heliópolis SP Sim Sim Sim Sim 48 

2.  Jessicabalbino Poços de Caldas MG Sim Sim     34 

3.  Marosi Jd Pinheirinho – Curitiba PR Sim Sim Sim   23 

4.  Angelina Miranda Capão Redondo SP Sim  Sim Sim   21 

5.  Juliana Portella Nova Iguaçu RJ Sim   Sim   20 
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6.  Bruno Almeida Magé RJ Sim Sim   Sim 19 

7.  Rosalinabrito Cidade de Deus RJ Sim Sim Sim   19 

8.  Dinha Parque Bristol SP Sim   Sim   18 

9.  Fiell Santa Marta RJ Sim Sim   Sim 17 

10.  Any Complexo do Alemão RJ Sim   Sim   17 

11.  Patrick Decrescenzo 

Granja 

Vila Taboinha RJ Sim Sim Sim   17 

12.  Bruno Itan  Complexo do Alemão RJ     Sim   16 

13.  Guilherme Junior Vila Kennedy RJ Sim   Sim   16 

14.  Luiz Baltar Bonsucesso RJ Sim   Sim   15 

15.  Ivan Luiz  Subúrbio Ferroviário – 

Salvador 

BA Sim Sim   Sim 14 

16.  Fabio da Silva 

Barbosa 

Niterói RJ Sim Sim   Sim 14 

17.  Zé Mendonça São Paulo SP Sim       13 

18.  Antonio Carlos de 

Oliveira  

Cangulo  RJ Sim  Sim Sim Sim 13 

19.  Vander Lara Jardim São Savério SP Sim   Sim   12 

20.  Cleber Araujo Rocinha RJ Sim       12 

21.  Jéssica Andrade  Nova Holanda RJ Sim Sim Sim Sim 11 

22.  Tâmara do Cerrado Santa Teresa RJ Sim Sim     11 

23.  Bruno Lima Vila Norma - São João 

de Meriti  

RJ Sim Sim Sim   10 

24.  Bertame Maré RJ Sim Sim     10 

25.  Faby Oliveira Olaria RJ Sim       9 

26.  Karine Carvalho Abaeté – Curitiba PR Sim   Sim   9 

27.  Sfigalo Rio de Janeiro RJ   Sim Sim   9 

28.  Cacau Ras Itaim Paulista SP Sim Sim Sim Sim 9 

29.  George Fernando 

Coelho 

Lagartixa RJ Sim Sim   Sim 9 

30.  Johnnyrl Morro do Tuiuti  RJ Sim Sim Sim Sim 9 

31.  Ronielfelipe Vila Castelo Branco – 

Campinas 

SP Sim Sim Sim   8 
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32.  Francisco Valdean Baixa do Sapateiro RJ Sim   Sim   8 

33.  Lucadeoli Santa Teresa RJ Sim Sim     8 

34.  Daniella Vieira Terreirão  RJ Sim Sim     8 

35.  Bárbara Rodrigues Cachambi RJ   Sim     7 

36.  Paulo Rogerio Paralela – Salvador BA   Sim Sim   7 

37.  Saulo Nicolai  Fogueteiro RJ     Sim   7 

38.  Landa Araújo Rocinha RJ Sim Sim     6 

39.  Fernanda Lima  Cubatão SP Sim   Sim   6 

40.  Cristiano Silva Rato Vila Primavera - Ibirité  MG Sim       6 

41.  vivian barbara 

Camargo 

Carvoeira – 

Florianópolis 

SC Sim       6 

42.  Duppr Parque Bristol SP Sim   Sim   6 

43.  Edd Wheeler Nilópolis RJ Sim     Sim 6 

44.  Michel Nascimento Chacrinha RJ     Sim   6 

45.  gustavo Alves Gardênia Azul RJ Sim Sim Sim   6 

46.  William de Oliveira Rocinha RJ Sim   Sim   6 

47.  Sandro Mendes Vila Kennedy RJ Sim       6 

48.  Rodrigues Moura Complexo do Alemão RJ   Sim Sim   5 

49.  Claudina Oliveira Nova Iguaçu RJ Sim     Sim 5 

50.  Peu Pereira Jardim São Luís SP   Sim Sim   5 

51.  Siljornalismo Ponta Grossa PR   Sim Sim   5 

52.  David Amen Complexo do Alemão RJ Sim Sim     5 

53.  Frederico Araujo São Gonçalo RJ Sim Sim     5 

54.  Djlabo Caixa d'Água – Penha RJ   Sim Sim Sim 5 

55.  Yarssan Lapa RJ Sim       5 

56.  Gabriel Santos 

Abreu 

Pavão Pavãozinho 

Cantagalo 

RJ     Sim   5 

57.  Renan Schuindt Costa Barros RJ Sim       5 

 
Figura 30: Tabela 2. Lista dos 57 produtores individuais de conteúdo que mais colaboraram 

com o site. Fonte: Viva Favela. (Planilha elaborada por Daniella Guedes). 
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Se observarmos os tipos de conteúdo (texto, vídeo, imagem, áudio), 

publicados pelos 57 produtores frequentes, veremos que a maioria se utilizou 

de mais de uma forma de expressão ou suporte midiático. Enquanto 13 se 

restringiram a um único formato, 44 produziram em dois ou mais. Destes, 26 

publicaram conteúdo de dois tipos diferentes, 13 variaram entre três tipos e 

cinco publicaram nas quatro linguagens.  

Texto, fotografia e vídeo são as linguagens mais utilizadas, sendo que o 

texto se destaca como a principal forma de expressão (37%), fotografia e vídeo 

estão próximos entre si (27% e 26%, respectivamente), e o áudio é a menos 

utilizada (10%). 

 

 

Figura 31: Fonte: Viva Favela.  

 

Podemos concluir que uma parcela importante dos produtores 

frequentes não apenas se relaciona com a comunicação profissionalmente, 

tendo a escrita como principal meio de produção, como também se apropriam 

de diferentes linguagens midiáticas, podendo ser classificados como 

comunicadores multimídia.  

Este dado leva a reflexões acerca do acesso aos meios de produção em 

variados suportes, tanto em termos de recursos materiais e tecnológicos, como 

hardwares e softwares, quanto em termos de referências conceituais de obras 

Texto 
37% 

Fotografia 
27% 

Video 
26% 

Audio 
10% 

Produtores frequentes (57) quanto ao  
tipo de conteúdo publicado 



134 
 

em diferentes linguagens midiáticas. Neste sentido, a coincidência temporal 

entre o Viva Favela 2.0, bem como diversos projetos culturais baseados em 

favelas e voltados para expressões midiáticas, artísticas e culturais, e as 

políticas públicas no campo da Cultura Digital do Ministério da Cultura na 

gestão de Gilberto Gil, através do Programa Cultura Viva, ganha relevância. 

Eliane Costa destaca a convergência entre tais políticas públicas e movimentos 

culturais de periferia, principalmente na primeira década do século XXI: 

Na medida em que você tem grupos periféricos trabalhando projetos 
socioculturais com tecnologias sociais super inovadoras, [...] uma série de 
projetos se instalando em territórios periféricos buscando, a partir da cultura, 
desenvolver esse sentimento de pertencimento, inclusão, mas ao mesmo 
tempo desenvolver novas expressões artísticas e verbais, né, ao mesmo tempo  
em que isso acontece, está acontecendo também uma infraestrutura 
tecnológica que reconfigura os formatos midiáticos, sociais, reconfigura 
inclusive muito mais que isso, a própria noção de espaço, tempo, comunicação, 
imprensa, de relação social, mas que tem como um dos grandes eixos 
exatamente a descentralização do polo de emissão. [...] Essa sincronia entre 
cultura digital e cultura da periferia já vinha sendo sinalizada também pelo 
próprio Ministério da Cultura, através do Cultura Viva e dos Pontos de Cultura, 
com os estúdios digitais em comunidades em situação de vulnerabilidade 
social, em territórios com baixa oferta de serviços públicos e equipamentos 
culturais (comunidades indígenas, favelas, quilombolas, etc). O próprio 
Ministério já tinha sinalizado também a apropriação cultural desse cenário. 

 

Segundo o site do Ministério da Cultura, o público alvo do Programa 

Cultura Viva é formado por:  

Populações de baixa renda, habitantes de áreas com precária 
oferta de serviços públicos, tanto nos grandes centros urbanos como 
nos pequenos municípios; adolescentes e jovens adultos em situação 
de vulnerabilidade social; estudantes da rede básica de ensino público; 
professores e coordenadores pedagógicos da educação básica; 
habitantes de regiões e municípios com grande relevância para a 
preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental brasileiro; 
comunidades indígenas, rurais e remanescentes de quilombos; agentes 
culturais, artistas e produtores, pesquisadores, acadêmicos e militantes 
sociais que desenvolvem ações de combate à exclusão social e cultural.  
 

Se recordarmos os perfis traçados anteriormente da audiência e dos 

cadastrados do site Viva Favela 2.0, veremos que boa parte dos critérios de 

seleção de público do programa se aplicam a usuários do site, bem como 

favelas e periferias estão entre os territórios prioritários para os investimentos 

do programa. 
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O vínculo territorial dos produtores frequentes com favelas e/ou 

periferias mais uma vez se destaca quando observamos a coluna 

“Comunidade” da tabela 3. Enquanto a grande maioria indica os nomes de 

favelas, bairros populares ou municípios periféricos – em geral em regiões 

metropolitanas -, apenas nove entre os 57 indicam localidades que não 

esclarecem o enquadramento nestas categorias. Destes, seis apontam nomes 

de municípios que não são reconhecidamente parte de uma região de periferia 

metropolitana, sem especificar o bairro ou comunidade: Poços de Caldas (MG); 

Niterói (RJ); São Paulo (SP); Rio de Janeiro (RJ); Cubatão (SP); Ponta Grossa 

(PR). E três indicaram bairros centrais da capital carioca onde se encontram 

tanto comunidades de baixa renda e favelas quanto residências de classe 

média: Santa Teresa (2 citações) e Lapa.  

Assim como verificado entre os dois primeiros níveis de usuários do Viva 

Favela 2.0 analisados, a grande maioria dos produtores frequentes residia no 

Rio de Janeiro (39), enquanto os demais (18) estavam distribuídos por outros 

cinco estados (São Paulo -10, Paraná -3, Minas Gerais -2, Bahia -2 e Santa 

Catarina -1).  

Curiosamente, porém, entre os cinco produtores frequentes que mais 

publicaram no site, quatro são de outros estados, e apenas o quinto da lista 

estava no estado do Rio de Janeiro, em um município da Baixada Fluminense, 

região metropolitana da capital carioca. Nenhum dos quatro fizeram parte da 

rede nacional de correspondentes criada em 2009 para a produção das 

primeiras colaborações do site. Apesar de metade dos 24 integrantes daquela 

rede figurar entre os 57 produtores frequentes, eles não são os “campeões” de 

colaborações.  

Para termos uma base de referência quanto ao volume de produção 

destes correspondentes, ao somarmos a produção dos 57 membros desta lista, 

chegaremos a um total de 637 colaborações publicadas. Os cinco produtores 

destacados, juntos, produziram 23% deste total. Enquanto eles teriam 

produzido, em média, cerca de 29 colaborações cada, a média de produção 

para o grupo como um todo (os 57) seria de 11 publicações por produtor.  
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Se compararmos o volume de contribuições dos cinco em relação ao 

dos membros da equipe que mais publicaram conteúdo no site (ver tabela 1), 

veremos que o correspondente Liu MR. publicou exatamente a mesma 

quantidade de colaborações que o editor de fotografia Walter Mesquita, que 

exerceu a função durante todo o período em que a versão 2.0 esteve ativa e foi 

o colaborador interno ao projeto que mais contribuiu com conteúdo. Estas 

comparações mostram, por um lado, que a produção dos membros da equipe 

do site não era tão maior que aquela registrada por alguns correspondentes 

que produziam de maneira voluntária. Por outro lado, indica que um grupo 

relativamente pequeno de correspondentes voluntários mantinha uma 

produção destacada em relação aos demais.  

Ainda tomando por base o cálculo da média de produção por 

colaborador frequente, (de 11 colaborações por produtor), teríamos, entre os 

57, um grupo de 22 correspondentes cuja produção atingiu ou superou a 

média. Destes, quatorze eram do Rio de Janeiro e oito de outros estados. 

Neste recorte, a distribuição regional fica mais equilibrada do que em todos os 

anteriores. A lista da tabela 4 (figura 30) aponta, portanto, que a diversidade 

regional encontrada entre os produtores frequentes é marcadamente maior do 

que a verificada entre a audiência ou o conjunto de cadastrados. O que nos 

permite concluir que o conteúdo do Viva Favela 2.0, assim como sua rede de 

usuários, porém de forma mais marcante, possui a característica nacional 

vislumbrada pelos seus fundadores. 

Como citado por José Marcelo Zacchi, é natural que um grupo muito 

menor que o conjunto dos membros da comunidade de colaboradores de um 

site deste tipo acabe promovendo uma “ancoragem editorial”. Apesar de já 

conhecermos as diretrizes institucionais que determinam o projeto editorial do 

Viva Favela 2.0, a dinâmica da produção do site colaborativo se dá, de fato, na 

medida em que o conteúdo é inserido e se torna “âncora” para todo um 

processo de construção coletiva, do qual deverá emergir um conceito editorial 

adquirido a posteriori. Na ausência de uma estrutura hierárquica onde um 

editor ou equipe determine o que é e o que não é publicado, e como o que é 

publicado pode/deve ser produzido, o conhecimento ou o reconhecimento da 

linha editorial assumida pelo site, na prática, torna-se uma questão.  
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Ao traçarmos um perfil quantitativo dos três níveis de participantes da 

rede de usuários do Viva Favela 2.0, introduzimos os atores sociais cujas 

interações ocorrem dentro deste território específico (o site). Mas não seria 

possível mapear completamente a rede sem analisarmos também tais 

interações, uma vez que são elas que fazem desta plataforma/território uma 

rede social na internet. Na segunda parte deste capítulo, tentaremos 

compreender de que maneira os cadastrados e os produtores se relacionavam 

na rede do Viva Favela 2.0, entre si e com a plataforma.  

 

3.2 Interações sociais  

 

Uma vez reconhecidos pelo sistema como membros cadastrados do 

Viva Favela 2.0, os usuários podiam inserir comentários diretamente a partir 

das páginas de conteúdo, e votar em colaborações bastando apenas um clique 

sobre a palavra “Gostei”, que aparecia abaixo do número de votos já 

conquistados61. Os votos teriam peso no algoritmo responsável pela hierarquia 

do conteúdo nas listagens e na primeira página do site. Este recurso tinha o 

objetivo de destacar publicações mais populares (mais votadas), e funcionava 

como um estímulo para que os autores mobilizassem seus contatos através de 

e-mails e redes sociais online como Facebook, Twitter e Orkut, visando receber 

o maior número possível de votos. O resultado indireto desta mobilização seria 

a divulgação do site para outros indivíduos potencialmente interessados, e a 

captação de novos membros para a rede de colaboradores.  

 

                                                           
61

 Para o usuário que não estivesse “logado” no site, abaixo do número de votos aparecia a palavra “Entrar”, no 
lugar da palavra “Gostei” que era exibida apenas aos cadastrados já “logados”. 
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Figura 32: Detalhe da listagem de matérias. Além da quantidade de votos, a data de publicação também 
influenciava a posição do conteúdo na lista. Dentro dos balões, ao lado do título, um número indica a 
quantidade de comentários recebidos pela colaboração. A imagem foi gravada quando já não era possível 
“fazer login” no site, por isso, no ligar de “Gostei” abaixo dos Votos, aparece “Entrar”, em referência à 
necessidade de se cadastrar para votar. 

 

Apesar de não termos acesso a informações do banco de dados do site 

referentes à votação, é possível avaliar, através de uma navegação sistemática 

pelo site, que a quantidade de colaborações votadas e a quantidade de votos 

conquistados não são numericamente impactantes. Cada colaboração votada 

recebia, em geral, menos de uma dezena de votos. Uma publicação com 

votação muito expressiva no site tinha entre 12 e 20 votos.  

A pesquisa teve acesso, no entanto, a uma tabela extraída do banco de 

dados do site contendo todos os comentários inseridos, num total de 2.869 

textos62, e a relação de autores, que somava 476 cadastrados. Nota-se uma 

relativa proximidade entre o número de cadastrados que comentavam as 

publicações e o número de produtores de conteúdo (350) da rede. Pode-se 

concluir, deste dado, que a maioria dos 2.335 cadastrados não chegou a 

                                                           
62

 Fonte: Viva Favela (banco de dados do site 2.0). A tabela foi gentilmente gerada em julho de 2014, a pedido da 
pesquisa, pelo webmaster Paulo André Vieira. 



139 
 

interagir na plataforma com a publicação de comentários ou conteúdo, 

dividindo-se entre cadastrados que apenas votaram em publicações ou que 

criaram uma “conta” no site porém jamais fizeram uso dela.  

 Ainda assim, é possível afirmar que uma parcela dos cadastrados 

ingressou na rede a partir da divulgação de produções de conhecidos que já 

eram membros ativos. Ao navegar por diversas páginas de conteúdo 

comentado, observando atentamente os textos dos comentários, pudemos 

confirmar que os correspondentes frequentemente mobilizavam pessoas 

conhecidas para a divulgação de suas produções, e concluir que parte delas de 

fato ingressavam na plataforma como membros e interagiam. As imagens a 

seguir trazem exemplos de comentários que confirmam este tipo de 

relacionamentos estabelecido a partir do site. 

 

 

Figura 33: Detalhe de comentário. Fonte: Viva Favela 2.0. 

 

 

Figura 34. Detalhe de comentário. Fonte: Viva Favela 2.0. 
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O autor do primeiro comentário acima encerra seu texto com a saudação 

“Beijo do tio!”, indicando o parentesco com o Correspondente. Já a segunda 

imagem, extraída da mesma página de conteúdo, traz a frase “Costa Barros 

precisa de pessoas que se unam pra mudar a história do nosso lugar!!!!” 

deixando claro que o autor do comentário mora na mesma comunidade (Costa 

Barros) que o Correspondente. Ainda que a vizinhança não signifique que 

ambos de fato se conheçam, não deixa de ser um tipo de vínculo, e a 

probabilidade do comentário ter derivado de uma “convocação” feita pelo 

próprio Correspondente não deve ser desprezada. A identificação do autor do 

comentário não com o Correspondente, mas com o local ou com o tema do 

conteúdo poderia, entretanto, ser suficiente para justificar a interação. O 

exemplo abaixo, extraído da mesma colaboração que “ancora” os comentários 

anteriores, ilustra esta motivação vinculada ao assunto abordado: 

 

 

Figura 35. Detalhe de comentário. Fonte: Viva Favela 2.0. 

 

Vale refletir sobre o fato de que, mesmo havendo diversos exemplos de 

comentários claramente publicados por conhecidos, amigos ou parentes dos 

autores, confirmando a ação dos mesmos como divulgadores e captadores de 

audiência e de cadastrados, o conteúdo dos comentários invariavelmente se 

refere ao conteúdo da colaboração publicada. Ao contrário do voto, o 

comentário exige que o usuário conheça o contexto da publicação antes de 
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interagir com ela. Por isso, independentemente da existência e do tipo de 

vínculo entre o Correspondente e sua audiência, para que o conteúdo 

recebesse comentários era necessário que alguma identificação fosse 

estabelecida entre o conteúdo e o leitor, inclusive aquele que o acessou a 

pedido do correspondente.  

A autora do comentário na imagem abaixo usa a expressão “amigo” no 

título do texto, dirigindo-se ao Correspondente, e atualiza a informação 

divulgada sobre o local onde se passa o evento narrado. É possível que ambos 

fossem conhecidos, mas o que realmente podemos afirmar com segurança é 

que ambos compartilham de algum tipo de vínculo com a favela abordada. 

 

 

Figura 36. Detalhe de comentário. Fonte: Viva Favela 2.0. 

 

A partir da observação de diversos comentários em páginas de conteúdo 

diferentes foi possível classificar a maioria dos autores, dentro do conjunto de 

usuários cadastrados ativos (produtores ou não), conforme as seguintes 

categorias: 

(i.) Conhecidos (amigos, parentes, etc) do Correspondente autor da 

colaboração comentada;  

(ii.) Interessados no local ou tema abordado no conteúdo;  

(iii.) Assíduos colaboradores que procuram fortalecer suas conexões 

sociais na rede reconhecendo as produções de seus pares;  

(iv.) Editores de conteúdo do próprio site ou das revistas temáticas 

(editores convidados), e membros da equipe em outras funções 
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cujas atribuições envolviam a prática de comentar e estimular as 

colaborações; 

(v.) Correspondentes respondendo aos autores de comentários 

anteriores em suas próprias colaborações, ou oferecendo 

informações complementares. 

 

Enquanto parte destes cadastrados foram mobilizados diretamente pelos 

Correspondentes em busca de visibilidade para as suas colaborações (i.), 

outros foram atraídos pelo próprio conteúdo, inclusive direcionados por 

ferramentas de busca como o Google, a partir de pesquisas por palavras chave 

(ii.). Já um terceiro grupo é formado por colaboradores que já iniciaram seu 

vínculo com a plataforma há mais tempo, inclusive tendo feito parte das 

categorias anteriores, mas que aprofundaram seu relacionamento com a 

mesma, tornando-se frequentadores e/ou colaboradores assíduos do site. A 

atividade frequente se torna um estímulo em si, uma vez que estando “logado” 

na plataforma se torna mais ágil o processo de interação e que o 

acompanhamento da produção no cotidiano gera novos fluxos de conexões, 

como, por exemplo, a troca de informações técnicas entre produtores de 

conteúdo em vídeo. Este grupo eventualmente abrange atores pertencentes a 

outras categorias além da (iii.), como a (iv.) – equipe e editores convidados, e a 

(v.) – Correspondentes autores de conteúdo comentado. Nas próximas figuras, 

reunimos alguns exemplos destas categorias. 
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Figura 37: Enquanto o primeiro comentário se refere ao conteúdo do vídeo publicado destacando a 
comunidade e o tema, o segundo destaca a forma e a técnica empregada. Fonte: Viva Favela 2.0. 

 

Figura 38: usuários frequentes interagem socialmente trocando comentários elogiosos e motivadores, 
fortalecendo vínculos entre pares. Fonte: Viva Favela 2.0. 
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Figura 39: o primeiro comentário é da então editora do Viva Favela, Daniella Guedes. O segundo, de uma 
colaboradora identificada com a linguagem e técnica do autor. Fonte: Viva Favela 2.0. 

 

 

Figura 40: A produção de um Correspondente é elogiada em conjunto por Mariana Cavalcanti, 
antropóloga do Laboratório de Estudos Urbanos do CPDOC/FGV, editora convidada da revista sobre o 
tema Moradia, em setembro de 2011. Fonte: Viva Favela 2.0. 

 

 

Figura 41: Detalhe de comentário onde correspondente agradece comentário recebido. Fonte: 
Viva Favela 2.0. 
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Os comentários constituem uma forma de interação típica de redes 

sociais na internet. Em seu estudo sobre o tema, Recuero (2009) remonta à 

definição de redes sociais como estruturas compostas de atores (os “nós” da 

rede) e das conexões estabelecidas entre eles, baseadas em interações 

comunicacionais, e destaca que os sites de redes sociais (SRSs) não são 

redes sociais em si, mas sim espaços utilizados para a manutenção de redes 

sociais na internet. Na medida em que os sites são apenas sistemas, é na 

apropriação que os atores sociais fazem destes sistemas e no conteúdo de 

suas interações que se constituem as redes sociais de fato. Ela destaca ainda 

a importância da comunicação mediada pelo computador como geradora de 

relações sociais que, por sua vez, refletem ou geram laços sociais que não se 

restringem ao ciberespaço. 

Ao analisar as trocas de mensagens, ainda que assíncronas63, 

realizadas através de comentários nas páginas de conteúdo do Viva Favela 

2.0, é possível identificar um tipo de rede social classificada como emergente, 

baseada na interação de um grupo de atores sociais. O termo “emergente” se 

refere ao fato de que a rede é “constantemente construída e reconstruída 

através das trocas sociais”.  

 

Essas redes são mantidas pelo interesse dos atores em fazer 
amigos e dividir suporte social, confiança e reciprocidade. Esse capital é 
o principal investimento desses atores, embora posteriormente, outros 
tipos de capital possam também surgir. (RECUERO 2009, p. 95) 

 

O fato de uma página de conteúdo “ancorar” uma interação, um tipo de 

troca social entre atores da rede de cadastrados, torna o Viva Favela 2.0 um 

“site de rede social apropriado”, também seguindo uma classificação de 

Recuero (2009) para sites de redes sociais. A autora os define desta forma por 

se tratarem de “sistemas que não eram, originalmente, voltados para mostrar 

redes sociais, mas que são apropriados pelos atores com este fim. Ela dá os 

weblogs (ou blogs) como exemplo, pois são sites criados para a exposição de 

conteúdo produzido por um indivíduo ou grupo, mas que podem se tornar 

espaços de trocas sociais através dos comentários. 
                                                           
63

 Mensagens assíncronas são aquelas em que os atores não dialogam “em tempo real” e, ao contrário de uma 
conversa face a face, cada “fala” acontece em um tempo diferente. (RECUERO, 2009). 
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3.3 “Sobre mim”: um campo para as autorrepresentações 

Além da interação através dos comentários, há um segundo elemento 

considerado essencial para a caracterização de um site de rede social que 

pode ser encontrado no Viva Favela 2.0. Trata-se da possibilidade de 

construção, por parte de um ator ou membro da rede, “de uma persona através 

de um perfil ou página pessoal”. (Boyd & Ellison, 2007 apud Recuero, 2009, 

p.102).  

Da mesma forma que, numa rede social na internet, os atores sociais 

interagem, primeiramente, com um software, do qual se apropriam para através 

dele realizarem interações com outros atores, é igualmente importante ter-se 

clareza de que estes atores não estão presentes no espaço da interação, mas 

sim uma representação construída por eles, ou uma autorrepresentação, 

responsável por apresentar aos demais membros da rede a identidade que se 

quer dar a perceber. 

Como Döring, Lemos e Sibilia perceberam, há um processo 
permanente de construção e expressão de identidade por parte dos 
atores no ciberespaço. Um processo que perpassa não apenas as 
páginas pessoais, como fotologs e weblogs, nicknames em chats e a 
apropriação de espaços como os perfis em softwares como o Orkut e o 
MySpace. Essas apropriações funcionam como uma presença do “eu” 
no ciberespaço, um espaço privado e, ao mesmo tempo, público. Essa 
individualização dessa expressão, de alguém “que fala” através desse 
espaço é que permite que as redes sociais sejam expressas na Internet. 
(RECUERO, 2009 p. 26/27) 
 

No Viva Favela 2.0, após preencher a primeira etapa do cadastro com 

campos obrigatórios, o usuário já estaria apto a “postar” comentários, votar e 

publicar colaborações. Porém, o sistema indicaria que, para concluir seu 

“perfil”, ele deveria, além de inserir uma fotografia, preencher um segundo nível 

de cadastro, um formulário intitulado “Sobre mim”, do qual constava um campo 

de texto livre para uma apresentação pessoal, cujo preenchimento não era 

obrigatório. Tanto os comentários quanto os as colaborações publicadas em 

seções de conteúdo traziam a assinatura com um hiperlink que levava à página 

do “perfil” do autor, onde era possível encontrar sua apresentação pessoal em 
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texto, sua fotografia e outros dados, como endereço de suas contas em outras 

redes sociais.  

 

 

Figura 42 Na página do perfil do usuário, o nome e a comunidade continuam associados, e o 
texto da biografia apareceria no campo "Sobre mim". 

 

 Do ponto de vista de um portal de conteúdo, a principal motivação para o 

preenchimento do campo “Sobre mim” era permitir que o autor se apresentasse 

diante da audiência, associando informações pessoais, profissionais, e 

institucionais, em alguns casos, ao conteúdo produzido. A partir do 

entendimento do Viva Favela 2.0 como um tipo de rede social, para além de 

um portal de conteúdo, é possível acrescentar o ponto de vista do ator social 

desta rede cujo interesse está na interação, nas trocas sociais que derivam das 

conexões com outros atores. Para estes, o campo “Sobre mim” é um pré-

requisito capaz de humanizar e emprestar carisma à “fala” dentro do 

sistema/plataforma.  
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O campo “Sobre mim” foi preenchido por 1.071 usuários64, o equivalente 

a cerca de 45% do total de 2.335 cadastrados, porém um número bem maior 

que os 476 cadastrados autores de comentários ou que os 350 produtores de 

conteúdo, equivalendo a quase o triplo destes. Pelo interesse desta pesquisa 

no tema da autorrepresentação, decidimos enfatizar estes textos como objeto 

de uma análise qualitativa da rede de atores sociais articulada em torno do 

Viva Favela 2.0. 

Entre todos os campos “Sobre mim” preenchidos, foi preciso eliminar 

alguns criados em duplicidade por falha do sistema ou do usuário; outros 

criados para a realização de testes por parte da equipe do projeto, e aqueles 

cujos dados não ofereciam qualquer informação consistente sobre o autor. 

Caracteres aleatórios, algarismos, textos sem sentido ou fora de contexto, bem 

como os campos preenchidos com citações de terceiros (letras de música, 

passagens da Bíblia, frases atribuídas a celebridades, autores clássicos, 

ditados populares etc65), foram invalidados.  

Também consideramos inválidos os campos cujos dados eram 

insuficientes para compor uma apresentação condizente com a proposta do 

site, como as que não apresentavam quaisquer características pessoais 

(“Demais para caber aqui”; “Odeio falar de mim mesma”; “Eu quero dominar o 

mundo!”). O critério de validação foi, portanto, que os textos trouxessem 

necessariamente informações elaboradas pelo próprio autor do cadastro, e 

redigidos com a intenção de apresentar-se enquanto membros de uma rede 

social de compartilhamento de conteúdo sobre favelas. Reconhecendo que há 

uma dose inevitável de subjetividade neste critério, adotamos o princípio 

segundo o qual, sempre que houvesse dúvida, o texto em questão seria 

considerado válido.  

 

                                                           
64A lista dos textos inseridos no campo “Biografia” do formulário “Sobre mim” foi extraída diretamente 
do banco de dados do Viva Favela pelo webmaster do site, Paulo André Vieira, em 19 de março de 2014. 
65

Entre os campos invalidados por este critério foram encontrados textos de Nelson Mandela, Mahatma 
Gandhi, Bob Marley ou Charles Chaplin, que poderiam ser interpretados como uma maneira válida e até 
interessante de se apresentar. Porém, para os fins desta pesquisa, tomei a decisão de privilegiar textos 
de autoria própria e individualizados.  
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Cabe ressaltar que houve um cuidado especial para que a validação dos 

textos fosse efetuada sem que se atribuísse qualquer peso/valor à forma 

(correção ortográfica e gramatical, uso de gírias, abreviações, tamanho do 

texto, etc). Por exemplo, o fato de uma apresentação ter apenas duas palavras 

não foi considerado como critério. Enquanto o texto “Sou legal” foi considerado 

inválido pela inconsistência, o texto “Futura jornalista”, também formado por 

apenas duas palavras, foi validado, por trazer um dado extremamente 

relevante para o contexto do Viva Favela 2.0. 

Nos exemplos citados ao longo desta seção, serão mantidas as grafias 

originais, sem qualquer tipo de correção, por considerarmos que trata-se de 

uma fonte primária de pesquisa que poderá ser futuramente utilizada para fins 

diversos e cuja intervenção poderia comprometer sua autenticidade. A 

manutenção da grafia das palavras, ressaltamos, não deve ser compreendida 

como um recurso que vise destacar os eventuais erros como falhas de seus 

autores. Não seria possível precisar, por exemplo, qual parcela desses erros 

seriam “tropeços” decorrentes de digitação apressada ou em teclados 

diferentes do usual, e quais deles decorreriam de deficiências no uso da língua. 

Cabe lembrar, ainda, que é corriqueira a redação evitando acentos na internet, 

por conta de problemas de configuração de teclado e de bugs66 dos próprios 

editores de texto dos websites.  

Entre os 890 campos válidos, 51 traziam apresentações institucionais, 

relativas a cadastros feitos em nome de uma entidade e não de um indivíduo. 

Considerei este grupo como uma categoria específica67. Restaram, portanto, 

839 campos preenchidos válidos, cujos textos são individuais. A partir deste 

ponto estes textos serão identificados como “perfis”, apenas para simplificar a 

nomenclatura dos “textos individuais inseridos no campo ‘Sobre mim’”. 

 

                                                           
66

Bug, inseto em inglês, também designa ‘erro’ neste idioma, e se tornou popular no vocabulário da tecnologia 
como sinônimo de defeito em softwares. 
67

 Ver, no anexo X, a lista completa de instituições cadastradas cujo campo “Sobre mim” foi preenchido com dados 
da entidade. 
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Figura 43 Do total de 890 campos válidos, 51 eram apresentações institucionais, enquanto 839 
eram pessoais. Fonte: Viva Favela. Cálculos da autora. 

  

 

A primeira leitura dos 839 perfis mostra que, enquanto uma minoria 

(163) optou por informar apenas dados relativos à sua personalidade, estrutura 

familiar e interesses mais restritos à vida privada, a maioria dos atores da rede 

(676) escolheu se apresentar no Viva Favela 2.0 indicando atividades 

profissionais, educacionais, culturais ou sociais. Iremos chama-los, apenas 

para encurtar sua identificação no decorrer do texto, de perfis pessoais ou 

profissionais, ou perfis pertencentes às categorias Pessoal e Profissional. De 

fato, na maioria dos casos, as atividades educacionais, culturais ou de cunho 

social indicadas estão associadas ao trabalho, seja no passado, presente ou 

futuro; remunerado ou voluntário, formal ou não, fixo ou eventual, vinculado a 

uma instituição/empresa ou autônomo. 

94% 

6% 

Campos "Sobre mim" válidos 

Individuais (839)

Institucionais (51)



151 
 

 

Figura 44 Dos 839 perfis individuais, 163 eram pessoais e 676, profissionais. Fonte: Viva 
Favela. Cálculos da autora. 

 

Ainda que os respondentes do questionário analisado no início deste 

capítulo fossem, em sua maioria, adultos, é possível inferir que a categoria 

“Pessoal” concentre uma parcela de adolescentes, cujas experiências 

profissionais ou extraescolares e extrafamiliares são ainda incipientes. As 

informações e a própria linguagem expressa nos textos constatam que há, de 

fato, uma parcela identificada com o universo escolar/infanto-juvenil, como 

ilustra o exemplo a seguir. 

 

Figura 45:  No site, o texto "Sobre mim" era exibido na página de "perfil" do cadastrado. 

19% 

81% 

Perfis individuais quanto ao foco central do texto 

Pessoal (163)

Profissional (676)
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É interessante observar a tendência a destacar “hobbies”, “paixões”, 

“alegrias”, demonstrando uma priorização da subjetividade em relação aos 

dados pessoais mais objetivos como idade, local de moradia, etc. Neste 

sentido, perfis com estrutura centrada em dados concretos, como “Meu nome é 

Gabriel Fabricio De Sousa tenho 14 anos estudo na escola Mario Piragibe no 

Rio de Janeiro RJ”, são exceções, principalmente na categoria “Pessoal”. A 

recorrência de indicações de gostos pessoais não se restringe aos perfis de 

pessoas supostamente mais jovens. Trata-se de uma constante entre todos os 

grupos etários, como mostra este exemplo: “Sou aposentado adoro fotografar e 

pesca esportiva, viajar”.  

Informações sobre a família também sobressaem na categoria 

“Pessoal”, muitas vezes acompanhadas de referências à religiosidade do 

cadastrado: 

 

Sou casada á 31 anos, tenho 1 casal de filhos, sou evangélica, amo tirar fotos, 
amo o bairro em que moro, reeniciei meus estudos depois de 35 anos estou muito feliz 
por isso, e agora mais esta felicidade em poder participar deste concurso68, deixo aqui 
um grande e forte abraço para todos e fiquem com Deus. 
 

Sou uma pessoa ativa, nunca estou d papu pro ar. Além d trabalhar no salão, 
cuido d casa e faço a obra do Sr. amo minha vida. Tenho duas filhas e um genrro, 
mais o netinho lindo. Sou casada a doze anos, e muito feliz, um dia d cada vez. 

 

Sou pai e esposo de uma família maravilhosa, doca, wellinghton, rodrigo, 
maicon, emanoel, gabriela, ester e netos. 

 

A grande maioria dos perfis desta categoria possui uma estrutura 

comparável à de perfis de redes sociais na internet, e que lembra 

especialmente o perfil do Orkut, com dados subjetivos sobre a personalidade e 

o “estilo” pessoal. Além da idade e do local de moradia, profissão, locais onde 

trabalhou e estudou, como se encontra também no cadastro de perfil do 

                                                           
68

 A referência ao concurso se deve à realização, pelo Viva Favela, do concurso de fotografias “Encantos da Favela”, 
em 2011, o que estimulou cadastros para o upload de imagens concorrentes. 
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Facebook, por exemplo, o cadastro de usuários do Orkut traz campos que 

indagam o “tipo de relacionamento” (equivale a indagar o estado civil, mas 

incluindo as opções namorando, casamento aberto e relacionamento aberto); 

“com quem mora”; “humor” (extrovertido; extravagante; seco/sarcástico; 

inteligente/sagaz; simpático; pateta/palhaço; misterioso; grosseiro); “paixões”, 

“estilo”, etc.  

Os dados profissionais, no caso do Orkut, são indagados em um 

formulário separado da página de cadastro pessoal. Acreditamos que este tipo 

de cadastro tenha influenciado parte dos perfis no Viva Favela 2.0, como 

demonstram mais alguns exemplos de perfis “pessoais” reproduzidos a seguir. 

 

Nasci em Curitiba PR,moro no Pinheirinho bairro da capital paranaense, gosto 
de ouvir música, principalmente de rock anos 80/90. 

 
Gosto muito de jogar futebol, natação, ler, ir à igreja e cantar. 

 

Eu sou daquela pessoa curiosa que sempre tá fazendo algo diferente que seja 
interessante. Gosto de ficar ligado com tudo que acontece na atualidade, 
principalmente em comunidades. Sou uma pessoa muito tranquila. Se ouver 
problemas procuro me manter afastado deles. Sou muito brincalhão rs adoro rir. 

 

 Recuero (2009) cita a página de perfil do Orkut como um espaço para 

“construções plurais de um sujeito, representando múltiplas facetas de sua 

identidade”, e que seria um exemplo de “formas de expressão complexas 

desse ‘eu’ que representa os atores sociais”. 

 

É clara a individualização e a construção pessoal de cada 
página. Ali são expostos os gostos, as paixões e os ódios dos atores 
sociais. (RECUERO 2004 p. 28) 

 

Alguns textos de perfis pessoais ilustram ainda melhor o desejo de criar 

uma representação individual capaz de dar conta da expressão de uma 

identidade subjetiva, para além de “expressar gostos, paixões, e ódios”, 
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humanizando e emprestando uma personalidade singular ao ator social cuja 

“fala” não pode transmitir informações para além do verbal. Neste grupo, 

encontram-se perfis cuja construção busca transmitir personalidade não 

apenas por meio do conteúdo, mas também através da linguagem, na forma 

como o discurso é elaborado: 

 
 Eu tenho amigos por td a parte. Na praia, nos botecos, no trabalho, na favela... 
Amigo artista, garçom, play-boy, vagabundo. Meu negócio não é somar.... é 
multiplicar! Sozinha eu não dou conta! Ando em bando, camuflada, descarada fazendo 
festa! Me sinto em casa no meio da rua, na madrugada, na multidão. Eu sou da tribo 
do ABRAÇO!! Assim sou EU! 

 

Quem sou eu? Essa daí da fotinho ao lado... kkkk Solteira por opção? Claro 
que não! Solteira por falta de opção mesmo, opção que preste, não quero qualquer 
um, porque não sou mais uma. Minha fila não voa, porque minha catraca é seletiva. 

 

Carioca, mas com um pezinho no Nordeste, mareense, amarrado em arte 
(todas elas), na minha mãe, na qual enxergo uma verdadeira lição de vida, e nos meus 
amigos. Tenho sonhos diversos, desde ""egoístas"" até coletivos. Aproveito a vida 
como acho que tem que ser aproveitada, tento me desprender de preconceitos, pré-
conceitos ou ""desconceitos"". Não vou dizer se sou legal ou não, seria muito 
presunçoso. É melhor que constatem se sou. 

 

Vários perfis profissionais se destacam, também, pela construção de um 

“eu” subjetivo que sobressai, como que emprestando uma “alma” à 

apresentação, e aproximando-a da linguagem poética. Um exemplo 

interessante é o do(a) cadastrado(a) que escreve apenas: “Midialivrista, 

sonhalista”. Em apenas duas palavras, dois neologismos, ele/ela aponta sua 

área de atuação, seu perfil de ativista dentro de um segmento político vinculado 

à sua classe profissional, e uma característica mais subjetiva de sua 

personalidade. Trata-se de alguém que “milita” no movimento em defesa da 

Mídia Livre, portanto vinculado ao campo da Comunicação, e que faz do sonho 

uma espécie de ideologia. Há vários outros perfis que ilustram esta mesma 

linha: 
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Jornalista e arteira, com as palavras e com as ações nos entrelaços da 
comunicação social e da cultura. 

 

Aviso aos navegantes. Cidadão do mundo. Habita atualmente a Ruína II, em 
Ibirité, periferia metropolitana da capital mineira, BH, e passa a maior parte das horas 
no caos. É estudante de Comunicação, co-fundador da Associação D-vEr.CidaDe 
CuLturaL – rede de agentes culturais, estagiário na ONG Favela é Isso Aí. Além de 
rabiscar poesias e riscar contos. Agente cultural e educador social. Contradições. 
Amante de fanzine, desde sempre. Adora ler quadrinhos, Cruz e Souza, Rimbaud e 
Baudelaire, os velhos cemitérios, enquanto ouve musicas fúnebres, como Radiohead, 
Joy Division e Bob Dilan, por isso, não se espantem, pelo clube e pelo perfume que 
lhes são apresentados. Os dias sempre são agosto. Que as idéias sejam sempre 
noturnas. Amém! Contato: e-mailcristpsilva@gmail.com/ revista literária online Caos & 
Letras (http://caoseletras.com) 

 

Há, porém, textos da categoria “Profissional” cuja estrutura é similar à de 

um curriculum vitae, na qual são listadas as informações relativas à formação 

educacional, experiências profissionais e obras realizadas. Nestes, a 

caracterização subjetiva é evitada, sobressaindo a trajetória e as qualidades do 

trabalhador sobre as do sujeito. Alguns, inclusive, narram suas atividades na 

terceira pessoa:  

Atualmente é videomaker e membro da diretoria do Centro Integrado de Estudo 
do Movimento HIp Hop, intérprete, professor e assistente de direção da Companhia e 
Escola de Formação em Dança Membros. Tem experiência na área de Artes, com 
ênfase em Edição e Direção Cinematográficas. 

Há também os perfis que se limitam mesmo a indicar hiperlinks para 

suas produções, como um portfólio: 

Alguns dos materiais espalhados pela internet:-
http://www.slideshare.net/ARITANA-http://www.youtube.com/user/fabiodasilvabarbosa-
http://impressodascomunidades.blogspot.com/-http://umanodeberro.blogspot.com/-
http://www.rebococaido.blogspot.com/-http://twitter.com/RebocoCaido-
http://comunidadeeditoria.blogspot.com/-http://www.slideshare.net/ComunidadEditoria 

 

Entretanto, a maioria dos perfis da categoria “Profissional” parece evitar 

formatos padronizados, buscando acrescentar, por menor que seja, algum 

toque que individualize e humanize a apresentação.  

Comunicóloga por formação: técnica em Publicidade, graduada em Jornalismo, 
especialista em Assessoria de Comunicação e Mestre em Comunicação e Cultura. É 



156 
 

professora universitária em Volta Redonda. Mãe do Caio. :) 

 

Dados extraídos da vida privada aparecem eventualmente em meio a 

descrições curriculares, assim como narrativas sobre experiências de vida se 

misturam a descrições de experiências profissionais. 

Moro na Cidade de Deus desde os 4 anos. Já vi de tudo e já vivi coisas 
escabrosas. Aos 16 anos comecei a estudar teatro e essa seria minha profissão se 
não fosse a dificuldade em criar filho e sustentar mulher. Fiquei tentando viver da arte 
até os 29 anos, prazo que estipulei comigo mesmo como limite para a carreira. 
Comecei a estudar direito em 2007, o que deveria ter feito assim que conclui o ensino 
médio em 1995. Hoje estou no 7° período e seguirei a carreira pública, talvez como 
procurador da República ou Juiz de Direito. O que gosto mesmo de fazer é viajar. Meu 
sonho é conhecer o Brasil de carro, ou quem sabe motohome. Depois quero conhecer 
Portugal, entender as origens e compreender por que o brasileiro é tão pacífico. Isso 
me incomoda a ponto de me deixar frustrado em certas ocasiões. Sempre acreditei 
que a época atual não era a minha. Meu impeto revolucionário me diz que eu deveria 
ter vivido a época de 1968. Já me chamaram várias vezes de Che guevara. Já me 
arrependi de ser assim várias ocasiões. Hoje sou tranquilo; pai de família e marido 
dedicado, esperando fazer algo de bom pelo meu país, assim que for possível. 

 

Tive músicas censurada na década de setenta e participei do MASG -
Movimento Artístico de São Gonçalo. Fui Secretário da Associação de Moradores de 
Japuiba em 1983/4, da Campanha da Anistia, Diretas já, Sou um militante ligado nos 
acontecimentos políticos no Brasil e no mundo. desde aquela época. Ganho a minha 
vida como Artesão Autônomo. Fui Sub Secretário de Cultura de São Gonçalo ano 
2004/5 Sou Coordenador da TV Comunitária de São Gonçalo , participei da 1ª 
Confecom como Delegado pela Sociedade Civil em Dezembro de 2009 em Brasília. 
Atualmente exerço a função de repórter comunitário e faço Roteiro para Cine/Vídeos. 
Sou jornalista por vocação. 

 

Tanto no grupo de perfis “pessoais” quanto nos “profissionais” 

sobressaem textos de cadastrados que indicam a prática do - ou motivações 

para o -, ativismo social ou a ação comunitária. Entre os primeiros, aparece 

mais o desejo e a disponibilidade para “colaborar em ações comunitárias”, 

“ajudar o próximo”, “fazer sua parte”, “lutar por uma sociedade mais justa” ou 

“trazer melhorias para a comunidade”. Alguns parecem querer promover uma 

consciência social, enquanto outros aparentemente esperam ter, através do 

site, o acesso a uma oportunidade concreta de ação voluntária ou de 

engajamento em projetos sociais.  
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Nasci em vitória ES, tenho 22 anos, luto por uma sociedade melhor e menos 
egoista. 

 

Moro no caju, com minha mãe atualmente com 23 anos trabalho, estagio e 
estudo. Eu gosto muito de assuntos relacionados ao bem estar da sociedade 
principalmente quando o assunto é segurança pública e ações sociais. 

 

Tenho 50 anos, trabalho desde pequeno. Muito dedicado ao trabalho, 
responsável, respeitador, honesto, procuro ajudar sem interesse, naquilo que estiver 
ao meu alcanse. Solteiro, morando com minha mãe e um sobrinho, sou muirto família. 
Sempre procurando ajudar aqueles que estão à minha volta. 

 

 Gosto de trabalhar com as pessoas e com as artes, procuro fazer o melhor, 
naquilo que me proponho a fazer, que está sempre ligado ao bem estar comum, mas 
principalmente, dos menos favorecidos. 

 

 Sou interessada, alegre, instigante, antenada, gosto de conhecer, aprender, ir 
ao encontro, olho no olho...gosto do relacionamento inter pessoal...e amo ações 
comunitárias e defendo a ética e a cidadania!!!... 

 

Já nos perfis da categoria “profissionais”, esta motivação se transforma 

em dados sobre realizações concretas: 

 

 Sou morador do Complexo do Alemão há 29 anos, onde atuo socialmente há 
oito desenvolvendo trabalhos pela ONG (que ajudei a fundar) Raízes em Movimento. 
Me formei em jornalismo no fim de 2009 pela Facha, já passei, como estagiário, pelo 
Ibase, Observatório de Favelas e antes mesmo de me formar fui convidado para 
trabalhar na comunicação do Trabalho Social do PAC – Alemão. Hoje tenho 
aproveitado, qualquer tempo vago, para desenvolver e aperfeiçoar minhas técnicas na 
área audiovisual, como poderão ver no meu blog. 

 

Comunicólogo, diretor executivo do Instituto Mídia Étnica 
(www.midiaetnica.org), uma organização com sede em Salvador (BA) que realiza 
projetos para difusão das ferramentas comunicação na comunidade negra. É um dos 
editores do portalwww.correionago.com.br, uma rede social voltada para o combate ao 
racismo e promoção da igualdade. 
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Entre os 676 cadastrados que criaram perfis profissionais, 399 (59%) 

indicam ser comunicadores, realizando atividades jornalísticas ou ligadas a 

mídias e comunicação de modo mais abrangente69. Destes, 161 indicam ser 

jornalistas ou estudantes de jornalismo ou realizam atividades jornalísticas 

(assessores de imprensa, repórteres, editores de sites etc), como nos dois 

exemplos acima e em grande parte dos perfis reproduzidos ao longo desta 

seção. 

Ainda entre os perfis profissionais, 43,2% citam o nome do local de 

moradia do cadastrado, ou termos como “favela”, “comunidade”, “periferia”, ou 

ainda “jornalismo comunitário”, “mídias comunitárias” e similares. Já se 

observarmos apenas os perfis de comunicadores, as citações aparecem em 

cerca de 50% dos perfis (200 em 399). A identificação deste grupo com o 

território mantém o equilíbrio verificado entre pessoas que moram ou nasceram 

em favelas e as que não indicam tal vínculo, registrado através das respostas 

dos cadastrados ao questionário analisado no início deste capítulo. 

As referências às dificuldades enfrentadas ao longo da vida por razões 

como pobreza, violência (doméstica, urbana, do tráfico de drogas), e outras 

questões comumente destacadas nas representações da vida nas favelas, 

surgem bem mais em perfis pessoais do que naqueles que abordam atividades 

profissionais. É possível identificar em alguns destes textos a reprodução de 

representações negativas consolidadas pela mídia convencional ao longo do 

século XX, conforme abordado no capítulo 1. É o caso dos perfis reproduzidos 

abaixo: 

 

 Tenho 18 anos, sou negra, sou pobre, tenho uma sobrinha deficiente, perdi 
meu irmão por violencia e corrupção, uma parte da minha familia mora em favelas, 
ajudo crianças que sofrem de miseria. Sou revoltada e acredito que posso mudar, nem 
que seje um pouco, a história desse País falso democratico. 

 

Sou sobrevivente das enchentes, sou sobreviente das drogas, sou 
sobrevivente da fome, sou sobrevivente de abandono do poder publico, sou 
sobrevivente da cidade de deus. autor: rosalina. 

                                                           
69

 Dados do Viva Favela tratados pela autora. 
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 Não moro em comunidade, mas rola uma identificação. Sou mulher, negra, 
lésbica e oriunda das classes mais humildes. Moro no asfalto sim, mas divido o apê 
com mais 3 brothers, incluindo minha esposa, pq rola uma afinidade e a grana tá curta. 
Ano que vem começo minha facul, Comunicação Social... E segue assim... 

  

Cabe ressaltar, no entanto, que muitos perfis trazem referências a 

dificuldades deste tipo ao lado de expressões que demonstram também 

representações positivas, perspectivas otimistas, esperanças de dias melhores.  

Me chamo marcia tenho 2 irmas fui criada so por minha mae. Sou mineira 
viemos fugidas da fome e do meu pai q usuario de droga queria nos matar. Minha mae 
e domestica, moro na fzd, alemao a 22 anos parei de estudar pra trabalhar agora vou 
tentar voltar tenho depressao. mas acredito muito na vida tenho pensado em 
desenvolver um projeto social aqui na comu ..to enviando algums emails, correndo 
atras espero q deus abençoe a desenvolver este luagr lindooooooooooooo e q o povo 
merece muito essa mudança. 

 

 Esta perspectiva positiva, o desejo de mudança e principalmente o 

envolvimento em projetos e ações concretas visando trazer benefícios sociais 

para uma comunidade ou para a sociedade como um todo, aparece de forma 

contundente nos textos de perfis profissionais, o que também pode ser 

verificado na maioria das reproduções selecionadas. 

Outra característica marcante dos perfis profissionais é a recorrência de 

experiências, habilidades e talentos relacionados à arte e à cultura, 

destacando-se a produção cultural e midiática, mas não só. Frequentemente o 

cadastrado combina mais de um tipo de atividade profissional, chegando a 

quatro ou cinco em muitos casos, sendo que, entre elas, ao menos uma pode 

ser considerada uma forma de expressão artística ou cultural. Se atentarmos 

especificamente para os que indicam atividades de produção no campo 

midiático, a diversidade de ferramentas, linguagens e mídias que os 

cadastrados dominam também impressiona. 

Embora uma quantidade expressiva de cadastrados que criaram perfis 

profissionais indique ser fotógrafos, produtores de vídeos, músicos, entre 

outras formas de expressão, a ferramenta de linguagem dominante é, sem 
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dúvida, a expressão escrita. A capacidade de expressar-se, não apenas 

seguindo as normas gramaticais etc, mas com criatividade e “autoridade”, é 

evidente na maioria dos textos. A larga proporção de profissionais de 

comunicação na rede certamente tem peso, uma vez que o bom uso da palavra 

é parte essencial do ofício desses cadastrados. Mas a opção pela carreira 

jornalística não justifica completamente esta diferença. Muitas outras áreas 

estão representadas entre os perfis profissionais. A escolaridade alta, já 

identificada a partir dos resultados do questionário aplicado à audiência do site, 

é elemento decisivo. Se 75% da audiência em geral, e 71% dos cadastrados 

em particular, possuíam ensino superior completo ou incompleto quando 

responderam ao questionário, entre os cadastrados que informaram sua 

escolaridade no campo Sobre mim (371), a proporção chega a 95% (71% 

expressam ser formados e 24%, universitários70). 

A análise de perfis de cadastrados que pertencem a outros campos 

profissionais além da Comunicação, como Educação e Ciências Sociais, que 

possuem representatividade expressiva no conjunto da rede, nos ajuda a 

perceber algumas diferenças interessantes. Entre os cientistas sociais, por 

exemplo, alguns procuram deixar claro que seu cadastro está diretamente 

associado aos seus interesses acadêmicos: 

Sou graduada em ciências sociais pela Universidade Estadual de Montes 
Claros- MG (UNIMONTES). Atualmente estou me preparando para tentar mestrado na 
área de comunicação, inclusão digital ou cursos afins. Visto que como projeto de 
conclusão de curso discuti sobre relações virtuais. 
 

Estou fazendo doutorado em Sociologia sobre desmarginalização digital da 
juventude das favelas. 

 

Sou estudante de Ciências Sociais e me interessei pelas temáticas do portal 
VivaFavela porque focam principalmente juventude. Através do meu cadastro pretendo 
saber das notícias e conhecer um pouco mais sobre a atividade de vocês. 

 

                                                           
70

 Foram contabilizadas expressões como “sou formado”, “me formei”, “me graduei”, “fiz/faço faculdade”, “sou 
universitário”, e seus similares, dentro do contexto de cada perfil. 
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Outros, no entanto, são cientistas sociais que se identificam com 

territórios populares por razões pessoais e procuram expor, em suas 

autorrepresentações, esta relação dupla com o site: 

 

Faço Ciências Sociais na Universidade federal Fluminense e moro desde que 
nasci no bairro do Caju, zona Portuária esquecida. 

 

Carioca. Suburbana. Antropóloga. Cientista Social. Autora roteirista. 
Interessada pela história de vida das pessoas. 

 

Sou estudante do curso de ciências sociais, estou cursando 8º semestre na 
Universidade Federal de Santa Maria. Tenho o interesse de obter acesso as matérias 
e discussões apresentadas nessa rede, por interesses pessoais e acadêmicos. 

 

Na área da Educação há, também, pesquisadores de campos diversos 

das Ciências Humanas que justificam o interesse no site por razões 

acadêmicas, bem como professores que são “nascidos e criados” em favelas e 

áreas periféricas, mantendo-se entre estes a tendência a destacar tanto o 

vínculo com o território quanto informações profissionais. Ao grupo somam-se, 

ainda, os educadores que exercem sua profissão dentro destes locais, seja em 

escolas públicas ou em projetos sociais diversos, muitos dos quais empregam 

expressões como “educador(a) popular”, “educador(a) social”, ou “agente 

cultural/de cultura popular”. Cabe destacar, por fim, os cadastrados que são 

empreendedores sociais da área da Educação, como os que relatam ter criado 

bibliotecas comunitárias ou projetos educacionais, inclusive com recursos 

próprios. Os perfis a seguir exemplificam esta variedade de situações: 

 

Professora da Pós-Graduação da UFRJ, bolsista da FAPERJ (Cientista do 
Nosso Estado) e pesquisadora nivel I do CNPq. Atualmente pesquisando moda e 
periferia. 

 

Professora, moradora do Parque Bristol, autora do livro De passagem mas não 
a passeio (Global Editora, 2006) 
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Leciono Língua Portuguesa e Literatura, desde 1999. Comecei minha carreira 
em um Pré-vestibular comunitário, no Morro do Pau da Bandeira. Trabalhei como 
Alfabetizadora, na Maré. Hoje, leciono no Ciep 326 Professor César Pernetta, no 
Parque União. Talvez por isso sinto-me moradora da Maré. 

 

Sou escritora e educadora, contadora de historias infantis, estou montando em 
minha comunidade a primeira biblioteca comunitaria de vila kennedy, nao ganhei 
nenhum edital, mas o que posso fazer, numa rede de coletividade entre amigos, se 
nao devolver aquilo que aprendi nas escolas de minha comunidade, tenho quase 
6.000 livros, estamos nos organizando para esta biblioteca nascer! obrigado. 

 

Podemos concluir que os cadastrados que formavam a rede social do 

Viva Favela 2.0 apropriavam-se da plataforma não só para a inserção de 

conteúdo, mas também como um espaço de interações e trocas sociais. Essas 

interações se estruturavam a partir o compartilhamento de dois tipos de 

“conteúdo”: (1) produções midiáticas e/ou de obras culturais que refletiam 

representações dos ou sobre os territórios de favela e periferia abordados; e (2) 

representações de si, ou autorrepresentações, focadas em características 

individuais subjetivas, na divulgação de suas qualidades humanas e 

profissionais, e na revelação de seus desejos e expectativas.  
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4. Produtores de conteúdo: uma rede dentro da rede 

4.1 Evidências rastreadas na plataforma: três comunicadores e suas 

pegadas 

4.1.1 LIU MR 

Entre 30 de junho de 2010 e 21 de outubro de 2012, Liu MR. publicou 48 

colaborações no Viva Favela 2.0, distribuídas entre as quatro seções de 

conteúdo: Matérias, Vídeos, Imagens e Áudios, tornando-se assim o produtor 

frequente que mais inseriu materiais na plataforma. Correspondente de 

Heliópolis, considerada uma das maiores favelas da cidade de São Paulo, sua 

entrada na rede de usuários do site se deveu a uma parceria institucional 

realizada entre o projeto do Viva Rio e o festival de cinema Cine Favela, 

“atualmente o maior festival de cinema periférico do mundo”, segundo o 

website do evento71, realizado desde 2005 em Heliópolis, mas hoje ocupando 

diversas comunidades da cidade, como Capão Redondo, Brasilândia e 

Paraisópolis. Um dos organizadores do festival contatou o Viva Favela em 

busca de apoio para a divulgação, e o resultado foi a cobertura exclusiva feita 

pelo rapper, que participava da produção do festival e também apresentava um 

programa na rádio comunitária de Heliópolis. Um banner publicado na home do 

site destacava o conteúdo, e Liu recebeu, pelo correio, um kit com material 

promocional do Viva Favela contendo camiseta, boné, bolsa e caneta, tudo 

com a logomarca do projeto impressa. Ele era estudante de jornalismo, 

conforme escreveu em seu perfil: 

Morador de Heliópolis, estudante de jornalismo e Rapper. Apresentador do 
programa MISTURA FINA, na Rádio Heliópilis (FM 87.5 – SP), além de atuar nas 
produções do projeto CINE FAVELA. Gosta de futebol e de se envolver com projetos 
sociais e educativos, pois acredita que é possível a transformação e a inclusão por 
meio da arte. Suas referencias: Martin Luter King, Zumbi dos Palmares, Marvin Gaye, 
Zaap, entre outros.72 

 

A primeira colaboração de Liu foi anterior ao festival que o apresentara 

ao site, e sem qualquer relação com ele. Em um ensaio fotográfico composto 

de 20 imagens, ele exibe uma construção aparentemente abandonada e em 
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 http://www.cinefavela.org.br/ 
72

 http://acervo2.vivafavela.com.br/usuarios/liu-mr 
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ruínas. Na legenda, explica que estava de passagem pela área enquanto ouvia 

a música Construção, de Chico Buarque, o que o inspirou a produzir as fotos. 

O título dado pelo autor é descritivo: “Construção inspiração Chico Buarque”73, 

enquanto o texto da legenda começa em tom poético: 

Parece que sinto o amor ia dor, alegria ia tristeza, o calor eo frio o sorriso eo 
choro de cada uma dessas vigas de concreto, hoje quando passava em uma parte do 
Heliópolis estava ouvindo Chico Buarque a canção construção, me deparei com este 
cenário e lembrei que estava com a maquina fotográfica da minha irmã na mochila e 
resolvi registrar estas imagens...."Ergueu no patamar quatro paredes sólidas,Tijolo 
com tijolo num desenho magico" (grifo do correspondente) 

 

 

Figura 46 Fonte: Viva Favela 2.0. 

Desde então, Liu se tornou produtor assíduo de conteúdo para o site. A 

cobertura anual do festival Cine Favela, que teve mais duas edições (em 2011 
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 http://acervo2.vivafavela.com.br/imagens/constru%C3%A7%C3%A3o-inspira%C3%A7%C3%A3o-chico-buarque 
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e 2012) enquanto o Viva Favela 2.0 esteve no ar, rendeu entrevistas em vídeo 

com cineastas e moradores da favela que participavam dos eventos, registros 

fotográficos de oficinas vinculadas ao festival, bastidores da produção e 

momentos marcantes como as exibições na comunidade e as premiações, 

entre outras formas de cobertura. Além do festival, ele compartilhou coberturas 

fotográficas e audiovisuais de diversos eventos em Heliópolis, entre 

mobilizações da comunidade pela paz, shows musicais (muitos dos quais 

contaram com sua participação como rapper), bastidores de produções 

cinematográficas das quais ele chega a participar como ator, e divulgou 

também diversas músicas de sua autoria, tanto em arquivos de áudio como na 

forma de vídeo clipes. 

Liu MR., assim como a maioria dos produtores frequentes do Viva 

Favela 2.0, também participava ativamente das atividades da rede social do 

site, comentando a produção de outros produtores e usando o espaço dos 

comentários para gerar novas interações. Um exemplo desta prática é o 

comentário publicado por ele em sua própria colaboração, uma música para a 

qual ele solicita sugestões de nome aos demais membros da rede, como ilustra 

a imagem abaixo. 

 

 

Figura 47. Fonte: Viva Favela 2.0 

 

Vários dos vídeos de Liu eram iniciados com um tipo de cumprimento ou 

saudação como este: “Salve rapaziada do Viva Favela! Hoje nós estamos no 

Cine Favela!", demonstrando sua forte noção de pertencimento à comunidade 

de usuários do site. Vale ressaltar que estas introduções e outras referências 

ao Viva Favela são encontradas em conteúdo produzido voluntariamente e de 

forma independente do projeto, sem remuneração, ao contrário de produções 
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dirigidas à Revista Viva Favela, por exemplo, da qual Liu participou em duas 

das 14 edições lançadas no site 2.0. Em um vídeo em particular74, realizado 

por ocasião do festival Cine Favela, ele aparece falando no megafone que usa 

com frequência em suas produções (presente também na foto de seu perfil) e 

“orquestrando” um coro de crianças que aparecem ao fundo, gritando a palavra 

“Favela” em resposta ao “Cine”. Em seguida, após um corte para outra cena, 

ele surge caminhando de um ponto distante, no fundo do quadro, em direção à 

câmera, por uma rua da comunidade. Ao se aproximar da lente, faz a saudação 

que introduz a reportagem: “Salve pessoal do Viva Favela, hoje estamos 

aqui...”. As cenas nos levam a intuir que tais produções atraíam a atenção dos 

que estivessem no entorno, com o megafone projetando a voz do produtor para 

uma área bem maior que aquela que aparece para o espectador, fazendo do 

ato da filmagem uma atividade um tanto quanto performática. 

O kit promocional do Viva Favela fora criado para fortalecer o sentimento 

de pertencimento, principalmente entre os correspondentes que não estavam 

no Rio de Janeiro, e para facilitar sua movimentação enquanto produtores de 

conteúdo em regiões onde o site não era conhecido. Havia sido enviado aos 24 

membros da rede nacional inicial de colabores e Liu fora o primeiro 

correspondente externo à rede a recebe-lo. A análise de suas produções deixa 

claro que o material surtiu o efeito esperado, como o próprio correspondente 

informa no texto de legenda de outra publicação compartilhada na seção 

Imagens, em 9 de setembro de 2010, cujas fotografias trazem o próprio se 

apresentando no palco de um evento musical, vestindo a camisa do Viva 

Favela. 

 

No último dia 29 de agosto, cantei na festa Hip Hop Ipiranga, no Parque Bristol 

(SP), com a camiseta do Viva Favela. Porque fazer mídia não é só postar conteúdos 

na internet. Eu levo o VF estampado no peito e canto pela transformação social. 

Cantei oito músicas, dentre as quais “Somente eu quero” e “Minha alegria”, publicadas 

aqui no site. E também comentei da importância do Viva Favela para as periferias de 

todo o Brasil, me apresentando como correspondente comunitário de Heliópolis. 
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Também participaram desta festa, que é mensal e gratuita, os artistas Lewis Barbosa, 

Grilo 13, Vinão Alô Brasil e Ronald Rap. Rapaziada firmeza. Tamo junto!75 

 

Figura 48. Fonte Viva Favela 2.0. 

Nesta colaboração, as referências ao Viva Favela revelam a intensão de 

dialogar com os demais membros da rede e de fortalecer seus laços com o 

próprio projeto, estreitando seu relacionamento com a instituição através dos 

membros da equipe, mostrando ser um colaborador que “veste a camisa” e que 

se dedica a promover o site e a filosofia percebida como valor central do 

mesmo. Os próprios comentários publicados na página ilustram o tipo de 

interação resultante. Três membros da equipe fazem saudações: Walter 

Mesquita - “Bonita camisa!!!”; Renato Oliveira - “Po, gostei de ver o "merchã!" 

rsrs! Camisa do Viva Favela! VLW!”; e Viviane Oliveira - “Liu, muito bom saber 

que o trabalho do Viva Favela está chegando, através de você, para a galera 

de São Paulo. Muito legal!!!!”.  

Ao participar de duas edições da Revista Viva Favela, cujos temas foram 

Hip Hop e Moradia, Liu interagiu com a equipe seguindo padrões similares aos 
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do jornalismo tradicional, com reuniões de pauta virtuais por web conferência, 

trocas de e-mails e eventualmente contatos por outros canais, como telefone e 

Facebook. No caso de Liu, houve ainda oportunidades de interação presencial, 

em três ocasiões diferentes. Na primeira, ele foi selecionado, através de 

processo público divulgado no site, para participar, no Rio de Janeiro, da 

semana de comemoração dos 10 anos do Viva Favela, em julho de 2011. Na 

segunda, em julho de 2012, ele fez parte de um grupo selecionado, desta vez 

em uma escolha direta feita pela equipe, para participar da cobertura 

colaborativa da Cúpula dos Povos, durante a Rio +20, dentro do escopo de 

uma parceria do Viva Favela com a Secretaria Nacional de Juventude e a 

Escola de Comunicação da UFRJ, que possibilitou o custeio da viagem de três 

produtores de conteúdo de fora do Rio de Janeiro. A terceira interação 

presencial se deu em Heliópolis, durante o Cine Favela de 2012, no qual o 

documentário produzido pela equipe do Viva Favela em comemoração aos 10 

anos do site foi selecionado para exibição e um membro da equipe foi 

representar o projeto.  

Em 20 de dezembro de 2010, o produtor publicou na seção Matérias um 

texto contendo seu currículo em prosa, intitulado “Conheça o trabalho do 

rapper e ator Liu Mr”. Ao longo de dez parágrafos, ele cita experiências como a 

formação de ator cursada na Fundação das Artes de São Caetano do Sul e o 

curso de graduação em jornalismo (desta vez a instituição não é indicada), 

“que fortaleceram suas rimas e sua maneira de ver o mundo”. A maior parte do 

texto destaca, sempre na terceira pessoa, as conquistas obtidas em sua 

carreira musical. 

O primeiro conato de Liu MR com a música aconteceu em 1997, com o grupo 
Motivo Real, formado com seu irmão, e do qual herdou o a.k.a Mr. Dois anos depois, 
em 1999, foi premiado no Festival de Música Brasileira, promovido pela Universidade 
de São Caetano Sul (USCS). Em 2000, a convite da USCS, foi ao Rio de Janeiro 
participar do Congresso, que reuniu estudantes de dezenas de faculdades 
brasileiras.76 

 

Com este texto, o correspondente esclarece que sua verdadeira escolha 

profissional é a música, e dá a entender que sua atuação como produtor de 

conteúdo no Viva Favela 2.0 visa, mais do que difundir informações sobre a 
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sua comunidade ou mostrar suas qualidades de comunicador, o que ele sem 

dúvida faz conscientemente, projetar seu trabalho e seu nome como rapper 

dentro da rede formada em torno do site. 

 

4.1.2 JESSICA BALBINO 

 

 O texto do perfil de Jessica Balbino, correspondente de Jardim Kennedy, 

Zona Sul de Poços de Caldas, MG, deve estar entre os mais longos inseridos 

no campo “Sobre mim”. Contém 1.171 palavras, que aparecem na página em 

uma longa coluna sem quebra de parágrafos (talvez por escolha da autora, 

talvez por bug do software de edição de texto). Nele, ela apresenta sua 

trajetória profissional com dados como as instituições com as quais já se 

envolveu, as obras que produziu, e as personalidades que a referenciam. 

Reproduzimos abaixo um trecho que equivale à primeira metade do conteúdo 

do perfil, mantendo a apresentação sem parágrafos como se vê no site77.  

 

Jéssica escreve para a massa. E por não conseguir largar mão desse vício 
tornou-se jornalista. Já acreditou na utopia de mudar o mundo. Hoje tenta mudar o 
local onde vive. Porque ler Jéssica Balbino? Vamos por partes, primeiro quem é 
Jéssica Balbino?, esta é a pergunta do escritor e cineasta Alessandro Buzo, que a 
convidou para fazer parte do primeiro volume do livro Suburbano Convicto – Pelas 
Periferias do Brasil. Ele mesmo responde. “Ela é uma jovem sonhadora, formada em 
jornalismo e que trabalha na imprensa de sua cidade. Até ai tudo bem, uma pessoa 
normal, o que diferencia é a sua inquietação cultural e seu amor pelo Hip-Hop”. É 
apaixonada por cultura periférica. Não sabe cantar rap, riscar discos, dançar break ou 
mesmo graffitar. É eclética e aliou-se ao 5º elemento: conhecimento ainda adolescente 
e nunca mais conseguiu deixar. A paixão transformou-se em pesquisa de campo, 
acadêmica e resultou no livro-reportagem Hip-Hop – A Cultura Marginal, escrito junto 
com Anita Motta (já falecida) em 2006 .“Tenho mania de falar que o hip-hop salvou a 
minha vida e tento passar isso adiante, fazendo tudo que posso para salvar também a 
cultura”, conta. A postura é mantida há mais de 10 anos, quando teve o primeiro 
contato com a cultura hip-hop e passou por diversos eventos, tanto em Poços como 
em cidades do sudeste. Mantém o blog Cultura Marginal e perfis em várias redes 
sociais, por onde compartilha conhecimento. É colunista do blog Literatura Periférica e 
se dedica a participar de saraus online. Esse trabalho rendeu ainda o convite para 
escrever o livro Traficando Conhecimento, para a coleção Tramas Urbanas, da editora 
Aeroplano. Para a coordenadora da editora, Heloísa Buarque de Hollanda, o convite 
para Jéssica surgiu quando tomou conhecimento do trabalho desenvolvido por ela. “É 
um importante trabalho com a literatura e a cultura em geral em Poços de Caldas. 
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Jéssica é uma excelente escritora e seu trabalho como ativista e agregadora vem 
realmente influenciando a cultura e a literatura hip-hop no país. Seu livro Traficando 
Conhecimento, a ser lançado agora vai se tornar uma referência sobre a produção 
cultural das comunidades brasileiras neste século XXI”, pontua. Pela internet, além do 
blog, envia, regularmente, reportagens especiais para o portal Central Hip-Hop/ 
Bocada Forte, que tem mais de 11 anos na cena do hip-hop e desempenha importante 
papel na informação sobre o movimento e formação de opinião dos adeptos da 
cultura. Prepara-se para assumir, ainda este ano, a edição da sessão de Literatura 
Marginal/Periférica do portal. No Jornal Mais Poços, é colunista de literatura e resenha 
as obras que lê. A experiência e conhecimento da literatura lhe renderam convites 
para ser mediadora das palestras e debates dos escritores Ferréz e Sérgio Vaz 
durante a V Flipoços – Feira Nacional do Livro em Poços de Caldas em maio de 2010. 
Para Ferréz “A Jéssica é o que a gente fala que é célula, o muro que conseguimos 
construir, e essas pessoas que militam nos lugares e trazendo a gente, sabe? Então 
ela é uma pessoa importante para a literatura marginal que não tem essa coisa de 
bairrismo, de separatismo”, dispara. A militância no movimento, por meio do 5º 
elemento – conhecimento lhe rendeu também o convite para representar Poços de 
Caldas no 2º Encontro Hip-Hop Mulher, organizado pela Associação Mulher e 
Movimento Hip-Hop. No campo do jornalismo, é repórter do Jornal Mantiqueira e cobre 
as editorias de geral, cidades e variedades. Atua também como debatedora do 
programa Jornal do Meio Dia na TV Plan, onde discute temas voltados ao cotidiano da 
cidade e realiza entrevistas com personalidades brasileiras.  

 

O texto de apresentação de Jessica não chama atenção pelo tamanho, 

simplesmente, mas pelo conteúdo, que contribui integralmente para a 

percepção do papel de protagonismo que ela desempenha enquanto 

comunicadora e escritora “periférica”. Na segunda metade do texto, ainda 

aparecem experiências em assessoria de imprensa; a concepção de um 

projeto de distribuição de poesias em caixinhas produzidas pela própria com 

material reciclado (Caixinhas Poéticas); a articulação dos movimentos do hip hop 

e da cultura periférica na região do Sul de Minas; a criação da grife de roupas 

“Interiô”; a ação como educadora em workshops sobre temas diversos; e as 

facetas de poetisa e letrista de músicas. Reproduzimos abaixo o trecho final do 

mesmo material, sem a lista de prêmios e sites que encerra o conteúdo de fato: 

 

É também colunista de literatura no Jornal Enraizados, feito em Morro Agudo 
no Rio de Janeiro e distribuído em todo país. Tem envolvimento com grupos e artistas 
do hip-hop de todo país e já produziu releases e integra assessoria de imprensa para 
MCs e grupos como Leopac, Lindomar 3L, Japão Viela, China_Trindad e Inquérito. Na 
periferia da zona sul, onde vive, distribui livros, poemas e sorrisos para os mais 
carentes de cultura através do projeto Leia – Literatura Amplificada. Faz isso porque 
acredita em algo melhor. “Quero um dia menos ruim na vida destas pessoas. Acredito 
que doar cultura pode mudar a vida dos que estão recebendo”, finaliza. 
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O currículo de Jessica Balbino demonstra sua atuação em circuitos 

diversos, que se entrecruzam: a literatura (na categoria “periférica” ou 

“marginal”); o movimento hip hop; o jornalismo de Poços de Caldas, a cultura 

digital dos blogs, portais colaborativos e mídias sociais (entre outras formas de 

sociabilidade e ação cultural no ciberespaço); a ação educativa e a militância 

na defesa e promoção da cultura periférica, no Sul de Minas e no Brasil. 

Jessica ingressou na rede do Viva Favela 2.0 por volta de novembro de 

2010, quando estava sendo produzida a quarta edição da Revista Viva Favela, 

cujo tema era Literatura na Periferia. O editor convidado era o escritor e 

cineasta paulista Alessandro Buzo, citado pela correspondente tanto em sua 

apresentação pessoal quanto na própria matéria que ela publicaria na revista, 

intitulada “Encontro musical de palavras”78, sobre os saraus de poesia 

(“declamada ou cantada”) que acontecem na periferia de São Paulo, também 

apelidados de “quilombos modernos”, e seus frequentadores.  

 

[...] Para ele, a grande sacada do envolvimento da literatura com o rap é o 
mercado próprio que a união cria. “Os MCs compram livros e os escritores compram 
discos. Criamos uma economia dentro do hip-hop que faz isso girar. É bem bacana, 
existe muito respeito”. 

E é por encontrar esse respeito no ambiente dos saraus, que o taxista Jairo 
Rodrigues Barbosa, conhecido como Jairo Periafricania denomina o sarau da 
Cooperifa como a sua faculdade. “Foi ali onde tudo começou e me mostrou que a vida 
é possível. Antes era só eu e meu táxi. Hoje tem a poesia e o rap”, conta. [...] 

 

Encerrando o texto, a autora insere uma assinatura que seria 

reproduzida em muitos dos seus textos no site, seguida do endereço de seu 

blog pessoal: “Jéssica Balbino é jornalista, escritora, pesquisadora e blogueira”.  

Na edição seguinte da Revista, sobre Hip Hop, Jessica se destacaria 

como uma das mais ativas participantes do fórum dedicado às sugestões de 

pauta, colaborando tanto com ideias próprias quanto com sugestões de fontes 

e personagens para pautas de outros produtores. A matéria inserida na quinta 

edição foi “Hip hop como ferramenta de aprendizagem”79, sobre professores 
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que “fazem do hip hop uma ferramenta de ensino e incorporam a cultura das 

ruas às salas de aula”. A mesma assinatura da matéria anterior aparece ao 

final do texto.  

Sua próxima publicação seria o vídeo clipe da música “Um brinde”80, do 

grupo Inquérito, cuja letra aborda os problemas causados pelo álcool: 

 

O etanol move os carros né / mas só que o seu Zé / foi quem cortou a cana, 
ainda anda a pé / a lida no sol é quente / amarga tipo água ardente / mas faz açúcar 
que adoça o café de muito cliente / e chega em casa do trampo / acabado, moído, um 
bagaço / só uma dose de pinga pra esquecer do cansaço / esquecer do filho em cana / 
por que não quis cortar cana / dá mulher que foi embora / cansou do marido 
alcoólatra / no balcão do buteco ele ouve o comentário / morreu tiozinho na rua 
debaixo atropelado / pai de família, nem bebia, tava parado / só que o cara do Audi 
tava a milhão e chapado / (álcool) no tanque do carro na veia do motorista  
(álcool) pra limpar o sangue grudado no parabrisa 

 

No espaço da legenda, um texto divulga o lançamento do clipe em “mais 

de 170 pontos em todo Brasil e cinco pontos no exterior: Guiné Bissau, Cuba, 

Portugal, Londres e Nova York”. No release, Jessica explica que a música se 

tornou parte de uma campanha internacional de saúde vinculada à Semana 

Nacional de Combate ao Alcoolismo. Usando dados da Organização Mundial 

de Saúde e declarações de pessoas envolvidas no trabalho, ela aproveita para 

divulgar a causa da campanha juntamente ao grupo, à música e ao clipe. 

 

Quando o professor de geografia Renan Lélis se dirigia para mais uma manhã 
de aulas em Arthur Nogueira, não imaginava que as plantações de cana-de-açúcar, 
paisagens comuns do cotidiano, se tornariam a inspiração para uma campanha 
mundial contra o alcoolismo. 

Naquela mesma manhã, não mais como o professor e sim como o MC e 
compositor, ao pensar no quanto pode ser amarga a vida de quem produz o açúcar, 
Renan Inquérito compôs os primeiros versos da canção “Um Brinde”, que estreia hoje 
o videoclipe. 

O que seria apenas um material de entretenimento e cultura transformou-se 
num objeto de saúde a partir do momento em que a canção ganha tons de 
conscientização sobre os problemas e a degradação social provocada pelo álcool. 
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[...]Para se ter uma idéia da gravidade da situação, a Organização Mundial da 
Saúde considera que o álcool mata mais que a AIDS e a violência. Por conta disso, a 
ação, que também leva o nome de “Um Brinde”, leva informação a todos os locais em 
que consegue. Gratuitamente, o grupo distribui os DVDs em pontos que se interessam 
por exibições coletivas, como escolas, Ongs, associações e coletivos. 
 

Desta vez, a jornalista finaliza o texto divulgando um e-mail para quem 

quiser “organizar uma exibição do clipe no seu município, coletivo, associação 

ou cineclube”, e o link para o site da banda. Este se tornaria um padrão nas 

colaborações de Jéssica: matérias produzidas para a Revista Viva Favela ou 

reproduções de artigos criados para o seu blog, trariam a assinatura pessoal 

com o endereço do mesmo. Releases e materiais diversos de divulgação de 

grupos de rap, eventos, músicas, etc, trariam no rodapé as principais 

referências disponíveis na internet para o assunto abordado. Na imagem 

abaixo, uma matéria é finalizada com a divulgação de quatro links: um 

videoclipe no Youtube, o blog do grupo e as respectivas contas em duas redes 

sociais online: o Twitter e o Facebook. 

 

Figura 49: reprodução parcial da tela da matéria “Videoclipe ressalta lado romântico do grupo Máfia”
81

 

 

A intensa produção de conteúdo de Jessica Balbino no Viva Favela 2.0 

se manteve até 30 de maio de 2013, poucas semanas antes de a plataforma 
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ser desativada, o que certamente rendeu mais do que as 34 colaborações que 

a colocaram como segunda maior produtora de conteúdos da planilha de 

Daniella Guedes. Ela participou, no período, de mais quatro edições temáticas 

da Revista Viva Favela, além das duas já citadas (Moradia, Pacificação, Clima, 

Empresários da Favela), e também publicou inúmeras notas na seção Agenda 

e serviços.  

Como Jéssica já acessara ou criara outros espaços para veicular sua 

produção e se expressar individual e socialmente, como seu blog e mídias 

sociais tais quais o Facebook, o Twitter, o Myspace e o Flickr, seu vínculo com 

o Viva Favela cumpria papéis específicos e não havia a noção explícita de 

pertencimento à rede, como percebido entre outros produtores. O fato de se 

tratar de uma jornalista profissional inserida no mercado, com experiências 

tanto vinculadas a veículos da mídia tradicional de sua cidade quanto (e 

principalmente) em canais diversos de mídia alternativa, justifica uma relação 

mais utilitária com o Viva Favela 2.0, seja produzindo conteúdo para as revistas 

cuja participação era remunerada (o que representaria um diferencial do Viva 

Favela em relação a outros espaços colaborativos de compartilhamento de 

conteúdo), seja difundindo conteúdo fruto de seu trabalho como assessora de 

imprensa (neste caso as publicações no Viva Favela constariam do clipping).  

No caso das suas contribuições voluntárias não vinculadas a relações 

profissionais, Jessica estaria, provavelmente, atuando como militante das 

diversas causas que a mobilizavam. Neste sentido, o Viva Favela era 

apropriado não como um canal específico de expressão individual, mas como 

mais um canal em meio a um universo já dominado de plataformas para 

interação e difusão de conteúdo. Ainda assim, nota-se que a correspondente 

fazia um uso consciente da rede social do Viva Favela 2.0, ao inserir, em sua 

página de perfil, um texto extenso e rico em dados sobre suas experiências 

profissionais, e ao interagir com outros membros através dos comentários ou 

do fórum de sugestões de pauta da revista. 

   

4.1.3 JULIANA PORTELLA 
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Figura 50 Fonte Viva Favela 2.0 

  

 

Em 26 de junho de 2010, menos de três meses depois do lançamento do 

Viva Favela 2.0, Juliana Portella82, “repórter, educadora, estudante de 

jornalismo da UFRRJ83” e moradora de Nova Iguaçu, município da Baixada 

Fluminense, publicou sua primeira colaboração no site, na seção Matérias. 

Contava um “causo” sobre uma família que convocara amigos, vizinhos e 

parentes a participar de um mutirão para “bater uma laje”84, prometendo ao 

final da empreitada oferecer uma feijoada, cuja cozinheira era famosa pelos 

dotes culinários. O desfecho é inesperado: um menino da família, com fome, 

vai até a panela tentar se servir antes dos demais e a feijoada vai ao chão, sem 

machucar ou queimar o autor da travessura, mas condenando os convidados a 

um prosaico macarrão ao final do trabalho. 

 

Mas a história que hoje eu conto pra vocês foi um episódio inusitado, que 

aconteceu na casa da Márcia Cristina dos Santos, moradora do bairro de Cabuçu, 

Nova iguaçu.  

           Num momento de dificuldades financeiras, o telhado da casa começou a 

apresentar problemas e a família resolveu colocar laje. O padrasto de Márcia fez um 

malabarismo econômico e comprou o material na loja de construção na vizinhança, 

antes de chamar os amigos que ajudariam a virar o concreto. No dia de bater a laje, 
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83

 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
84

 Termo popular para o trabalho de construir uma laje de concreto sobre uma casa. 



176 
 

sua irmã mais velha fez uma feijoada para a rapaziada que iria trabalhar o dia inteiro. 

Eram cerca de 10 homens. O grupo era animado e trabalhador, mas a fama da 

feijoada da irmã dava mais disposição a eles. Todos sonhavam com aquela suculenta 

feijoada no final de um duro dia de trabalho85.  

 

No mesmo dia, Juliana publicaria também uma fotografia, em cuja 

legenda ela apenas informaria que a paisagem pertence a sua cidade natal, 

Belford Roxo, outro município da Baixada Fluminense, indicado em seu perfil 

como local de moradia. Dois dias depois, uma nova matéria em texto, ilustrada 

por uma foto também de sua autoria, trazia dados sobre a história do bairro 

Cabuçu, em Nova Iguaçu, o mesmo onde se passara o episódio narrado no 

texto anterior, e mais um “causo”, desta vez sobre uma senhora que, numa 

noite, em uma rua sem iluminação, confunde o som do caminhar de um padre, 

cujo salto do sapato se quebrara, com o andar de um saci-pererê, e lança, 

sobre o vulto, seus chinelos. O título era “Coisas e Causos em um bairro de 

Nova Iguaçu”86. 

 

[...] Pois, voltando um pouco o tempo e focando-se em um conjunto 
habitacional que faz parte da paisagem urbana (visto que Cabuçu também é zona 
rural), encontraremos, nele, as casas em meio a multicores. É o conjunto habitacional 
Mário Andreazza (aquele mesmo senhor das grandes obras públicas, como a rodovia 
Transamazônica, nos tempos da ditadura militar), conhecido popularmente como 
“conjunto inferninho colorido”. [...] 

 Keilla diz que o conjunto foi palco de muitas confusões, dentre elas uma em 
que um padre foi vítima de umas chineladas! Tal fato ocorreu no final da década de 
80, na mesma rua Vera Lúcia que, na época, não era iluminada. Por conseguinte, os 
moradores viviam receosos, principalmente pelo crescimento alarmante de um boato 
de que um saci-pererê rondava aquela região. No conjunto, à noite, as ruas ficavam 
praticamente desertas. Criança alguma se atrevia a brincar fora de casa e adulto 
nenhum ficava “dando sopa”, pois acreditando ou não no Saci, era melhor não 
provocar tal imagem.  

 

Estas produções evidenciam o interesse da correspondente sobre o 

passado da comunidade e histórias que são contadas e recontadas por 

vizinhos, em ocasiões informais, mas que contribuem para a construção de 

uma representação do lugar e de seus moradores, sob a perspectiva dos 

mesmos.  
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Pouco mais de um mês depois, ela publicaria a matéria “Primeiro 

FotoClube da Baixada Fluminense realiza palestra com Marizilda Cruppe”87, 

onde faz a cobertura do evento destacando a palestra da fotojornalista 

convidada, que havia morado em Nova Iguaçu, como ela. No segundo e 

terceiro parágrafos do texto, a motivação de dois personagens da reportagem, 

fundadores do FotoClube, nos fornece algumas pistas sobre a motivação da 

própria produtora ao colaborar voluntariamente com o site, cuja missão e 

estratégia se assemelham de certa forma aos argumentos apresentados por 

um deles: 

 

Mazé Mixo, idealizador do fotoclube e  um dos fotojornalistas mais renomados 
da região,  deu início a essa edição especial do encontro mensal do fotoclube 
explicando um pouco do que é o projeto e o que a noite aguardava. Mazé evitou o 
previsível ao dizer que não iria falar das dificuldades, e sim do que de fato estimulou 
esse grupo de fotógrafos a dar início aos trabalhos do fotoclube.  “A Baixada 
Fluminense é vista como um  lugar de carências, onde a cultura não acontece, o 
projeto apresenta um contraponto, começamos a pensar que é possível, e desde 
então, estamos aqui.”  disse Mazé. 

Marcelo França, também um idealizador  e fotógrafo profissional, afirmou que o 
fotoclube está em  processo de associação à Confederação Brasileira de Fotografia 
(Confoto), que reúne mais de 60 fotoclubes  em todo o Brasil. “Queremos estimular a 
arte e a prática fotográfica na região. Não discriminamos profissionais de amadores, 
mesmo que  você possua uma câmera compacta como a de um celular, você pode 
juntar-se a nós” disse Marcelo França.88     

 Ao citar trechos da palestra da fotógrafa, Juliana nos revela mais 

algumas pistas de seu interesse como produtora de conteúdo no site, além de 

mostrar que a Baixada não é apenas um “lugar de carências, onde a cultura 

não acontece”: 

 

  Marizilda diz que já morou em Nova Iguaçu e abandonou a  faculdade de 
engenharia para dedicar-se a fotografia. Amante e especialista em fotografia factual, 
ela nos conta que foi preciso se livrar do ‘complexo vira-lata’ que é comum a artistas 
da Baixada Fluminense. “Assim que conclui meu curso no Senac, alguns amigos que 
estudaram comigo começaram a fazer freelancers para jornais, e foi então que um 
amigo pediu para que eu apresentasse meu portfólio – que até então eu não tinha 
(risos) – e foi aí que eu passei a trabalhar para o jornal O Globo” diz Marizilda. 
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Naquele primeiro mês como correspondente do Viva Favela 2.0, Juliana 

publicaria, ao todo, sete colaborações. E manteria a alta frequência, variando 

entre diária e mensal, até a penúltima semana de funcionamento do site, 

publicando sobretudo textos, mas também fotografias e, em período posterior à 

nossa planilha do capítulo 3, vídeos. Sua última matéria publicada na 

plataforma 2.0 é datada de 20 de junho de 2013, seis dias antes da sua 

transformação em acervo. Por isso, sua assinatura ainda aparece em uma das 

colunas da home page do acervo do site, como uma das últimas contribuições 

inseridas na plataforma.  

Como a planilha que utilizamos para a contagem de conteúdo no 

capítulo 3 parou de ser atualizada em princípios de 2012 (e nela Juliana aprece 

como a quinta produtora que mais publicou, com 20 produções), há grandes 

chances de que, ao final do período de atividade do site, Juliana estivesse 

ocupando o primeiro lugar em termos de volume de colaborações. 

 A produção de Juliana, no conjunto, aponta para uma forma de utilização 

do site que se repete entre muitos produtores, para quem o Viva Favela 2.0 

funciona como um laboratório para o exercício da prática jornalística (ou 

midiática, em sentido mais amplo), e como portfólio online, um espaço cuja 

visibilidade é maior do que a de um weblog (ou blog), e que possui uma 

credibilidade institucional conferida pelo vínculo com o Viva Rio. 

Em um dos muitos textos onde a produtora cobriu eventos realizados na 

Baixada Fluminense, mais uma vez seus personagens expressam reflexões 

que parecem dialogar com a própria experiência de Juliana enquanto autora, e 

com seus questionamentos em relação à prática da redação (no caso dos 

personagens, literária, e no de Juliana, jornalística). Publicada em 16 de 

outubro de 2010, a matéria de título “Intrusão literária” registra um debate cujo 

tema teria sido “a nova classe C dentro do mundo literário”, realizado em Nova 

Iguaçu, cujos trechos mais relevantes para esta análise transcrevemos a 

seguir: 

 

O primeiro dia de ações e discussões sobre livros para a classe C terminou 

com uma roda de conversa com Bráulio Tavares – poeta, escritor e compositor  – e 

Marcus Vinicius Faustini – escritor, cineasta e ex-secretário de Cultura e Turismo de 

Nova Iguaçu  – no Espaço Cultural Sylvio Monteiro.  O atual secretário de Cultura e 
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Turismo da Cidade de Nova Iguaçu, Écio Salles, deu início ao poupe-ficha iguaçuano 

explicando o movimento Livro Livre e suas expectativas para democratizar a leitura e a 

criação literária na classe C. O acesso à palavra e à produção literária foram os 

principais temas do debate.  

[...] Faustini contou também como concebeu o bem-sucedido “Guia afetivo da 

periferia”, que já está na segunda edição. “Estava cansado do modo como o pobre é 

representado na literatura brasileira, sempre seguindo o modelo da superação”, conta 

ele, que se inspirou no “Guia prático, histórico e sentimental da cidade do Recife”, de 

Gilberto Freyre, e no “Um guia de Lisboa”, de Fernando Pessoa. 

Bráulio Tavares defendeu a ideia de que ao escrever o escritor cria uma 

identidade. “Quando você escreve o que nasceu para escrever, liberta uma criatura 

que existe dentro de si” diz ele, para quem há muitos pontos em comum entre a 

literatura e a psicanálise. Assim como o analista escava o inconsciente, a literatura 

puxa o que não se vê em cada um de nós. Imaginemos um iceberg, o que se pode ver 

superficialmente é só a ponta. É preciso enxergar o que está submerso. A revelação 

de quem somos vem junto com a literatura. 

Ao final da  discussão da nova classe C dentro do mundo literário, percebe-se 

que ler é decisivo para a vontade de escrever, e a arte da escritura que antes era 

restrita à classe média da  Zona Sul está se democratizando. Um exemplo disso é a 

internet onde temos vários escritores de 140 caracteres. Uma twitada faz parte de um 

novo repertório literário onde se escreve em um momento de emoção89. 

  

As citações dos palestrantes selecionadas por Juliana dialogam também 

com as questões essenciais deste estudo. O Viva Favela 2.0 pode ter sido 

apropriado como um espaço “amigável” para receber a produção – não apenas 

textual, seja literária ou não, mas em outros suportes também -, de uma 

categoria de comunicadores “periféricos”, cuja “fala” tem sido mais e mais 

valorizada. Mais do que dar projeção a estas vozes e apoiá-las em seu 

processo de reconhecimento, o Viva Favela colaborativo talvez tenha tido 

impacto no “autorreconhecimento” desse grupo, no reconhecimento mútuo de 

seus membros como atores sociais de uma rede cujas referências 

socioculturais e escolhas profissionais guardam certa especificidade, embora 

não se possa projetá-la como uma rede ou categoria homogênea.  

Na medida em que o Viva Favela 2.0 possibilitou a interação entre vários 

destes comunicadores dispersos em favelas e periferias do Rio de Janeiro e do 

Brasil, valorizando justamente este vínculo territorial e oferecendo-lhes um 
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espaço onde haveria uma escuta, em princípio, atenta e “desarmada” para 

suas “vozes”, deixou-os à vontade para compartilharem representações das 

realidades vivenciadas – dentro e fora das comunidades – e, para além disso, 

suas autorrepresentações, seja enquanto indivíduos que sentem e desejam, e 

gostariam de trazer à tona este conteúdo “submerso”, na palavra de Bráulio 

Tavares, seja enquanto profissionais que necessitam de uma vitrine para dar 

visibilidade a suas qualidades e exibir seus portfólios, vencendo o “complexo 

de vira lata”, nas palavras de Marizilda Cruppe transcritas por Juliana. 

 

4.2 Histórias de vida 

 

Privilegiaremos aqui informações e citações extraídas de duas 

entrevistas de história de vida realizadas com produtores de conteúdo 

frequentes, antes da transformação da plataforma em acervo e de sua 

substituição por outra versão. Suas produções publicadas no site e seus textos 

do campo “Sobre mim” também serão aproveitados como ilustrações e 

elementos complementares da composição de seu perfil. 

A seleção dos entrevistados não se deu de maneira aleatória. Primeiro, 

não deveriam ser exceções em relação ao perfil traçado na análise sobre a 

rede de colaboradores do site. Ou seja, eles deveriam seguir os padrões 

majoritários de faixa etária, escolaridade, etnia autodeclarada, renda, campo 

profissional, cidade/estado de procedência, e vínculo com o território que 

representam. Por outro lado, deveriam, dentro do possível, apresentar 

características que os distinguissem entre si, evitando-se muitas redundâncias. 

Outro critério utilizado foi a análise qualitativa do conteúdo publicado pelos 

produtores, visando enriquecer a composição de seus perfis e contribuir para 

uma ilustração parcial do próprio acervo constituído pelo conjunto de 

colaborações compartilhadas no site. Buscamos, ainda, produtores que 

utilizaram a linguagem escrita, mas que não se limitaram a ela, tendo inserido 

também materiais em outras mídias, de acordo com outra tendência verificada, 

a da diversidade de suportes midiáticos utilizados. Por fim, a viabilidade de se 
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realizar um encontro presencial, a disponibilidade e a coincidência de agendas, 

tiveram peso na escolha. 

 

4.2.1 GUILHERME JR. 

 

 Guilherme Junior, correspondente da favela Vila Kennedy, na Zona 

Oeste do Rio de Janeiro, nasceu em 1981 no bairro de Realengo, também na 

Zona Oeste, e ainda criança se mudou para a comunidade onde vive até hoje. 

Sua mãe viera de Fortaleza, Ceará, e conhecera seu pai no Rio de Janeiro. 

Ele, caminhoneiro, ela, dona de casa, tiveram quatro filhos, Guilherme é o 

terceiro. Ele conta que apesar da família humilde e das dificuldades financeiras 

que enfrentaram, seus pais sempre valorizaram a educação e tentaram 

incentivar os filhos a estudarem como forma de obter uma vida melhor. 

A gente sempre teve muito contato com pessoas que viviam de forma ilícita, 
vamos dizer assim, né, a gente teve aproximação com... Ou se não eram amigos, 
eram pessoas que a gente conhecia, que eram do tráfico de drogas, ou que saíam do 
bairro pra ir assaltar, fazer assaltos em outros lugares, cometer crimes, essas coisas 
assim, e os meus pais sempre mostravam: “Ó, não é essa realidade que vocês 
querem, né, então, vocês estudem pra isso”. Apesar de eu ser o único dos filhos da 
minha mãe formado, mas eu sei que eles fizeram o máximo pra dar uma boa 
educação pros quatro.  

 

Guilherme conta que, por ser “o único que gostava de estudar”, 

enquanto seus irmãos “não se importavam muito”, foi “tirado como a esperança 

da família”, o que equivale a ter sido o único matriculado em um colégio 

particular, onde concluiu os estudos antes de cursar um pré-vestibular 

comunitário, disposto a ingressar na faculdade de Belas Artes da UFRJ, o que 

de fato aconteceu, em 2005.  

Gostava muito de desenhar, na escola, assim, o pessoal sempre me chamava 
pra fazer parte dos trabalhos porque eu sabia desenhar, entendeu, sempre foi algo 
muito presente na minha vida, não somente na escola, como na casa dos meus 
primos. [...] Eu gostava muito de desenho animado, eu ficava muito vidrado vendo 
aqueles desenhos da Disney, sempre fui muito vidrado com os desenhos que eu via 
na televisão, e eu sempre achava que eu tinha que trabalhar nessa área, entendeu? 
Então, quando eu vi que eu tinha oportunidade de fazer uma faculdade, eu pensei: 
“Ah, vou fazer algo que estivesse relacionado ao meu dom mesmo”. 
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Destacando sua autodeterminação, ele conta que sua mãe preferia que 

seguisse carreira militar, mas que ele “conseguiu escapar”, mas que quando 

ele passou para a universidade, ela ficou feliz.  

Eu não me via pertencendo a uma entidade que tinha uma disciplina muito 
rígida, de ter que acordar muito cedo, e de ter que fazer aquilo dali, de ter que ficar 
batendo continência, né? [...] Era muito aquém da minha realidade”. 

 

 Trabalhando antes e durante o período da faculdade, em empresa de 

telemarketing e escritório de restaurante, por exemplo, Guilherme juntou 

dinheiro para realizar uma viagem à Europa em 2010, no contexto de um 

intercâmbio entre a UFRJ e a Universidade do Porto, em Portugal, o que fez 

com que “esticasse” seu prazo de conclusão da graduação de 2009 para 2011. 

 

Eu sempre lutei muito pelas minhas vontades, entendeu, tanto é que quando 
chegou num período da faculdade, que aí eu já estava trabalhando na faculdade, 
recebendo bolsa, trabalhando já na minha área, eu falei assim: “Cara, eu quero muito 
ter uma experiência fora”, porque, nas aulas de Artes, nas aulas de História da Arte, 
pelo menos, os professores falavam muito desses movimentos artísticos que 
praticamente construíram a história do mundo, de uma certa forma, né, e as coisas 
aconteciam muito pra Europa; então, eu falava: “Então, eu tenho que ir pra Europa, um 
dia; eu tenho que estudar lá, eu tenho que ver aquelas coisas que acontecem lá, eu 
tenho que tocar na Torre Eiffel, e eu tenho que entrar no Museu do Louvre”, tipo, 
observar aqueles centros históricos de lá, da Europa, das principais cidades assim, e 
foi interessante, que aí eu comecei a guardar dinheiro, entendeu, e consegui ir, 
consegui fazer um ano de intercâmbio, em Portugal, e foi muito bom, muito 
enriquecedor.  

 

Na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, estudou “um 

pouco” de Psicologia da Educação e dedicou-se a “questões artísticas dentro 

do audiovisual”. Realizou projetos de videoarte, se envolveu em pesquisas a 

convite de alguns professores, trabalhou em uma bienal de arte em Lisboa e 

conseguiu viajar pelos países da Europa que desejava conhecer, como França, 

Espanha, Itália e Inglaterra.   

Gostava de fotografar os lugares por onde passava, mesmo dentro da 

própria cidade ou da comunidade onde vivia. Pouco antes da partida para 

Portugal, enviou fotografias para um concurso em Cannes, na França. Na 
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véspera do embarque, foi informado de que havia sido o vencedor, e que 

receberia o prêmio na cidade francesa. 

Foi muito engraçado, que eu mesmo não sabia o que estava incluído nesse 
prêmio, e depois eu fiquei sabendo que eu ia pra África do Sul, para a Copa do Mundo 
de 2010, e que eu ia ganhar uma câmera fotográfica nova, e que eu poderia levar um 
acompanhante comigo, e foi... enfim, foi uma fotografia que eu fiz aqui, no Rio de 
Janeiro, no Maracanã, entendeu? [...] E foi muito engraçado, porque quando saiu o 
resultado desse festival, aí, pronto, os meios de comunicação começaram a me 
telefonar pra dar entrevista, essas coisas todas, aí a menina que aparecia na foto não 
me conhecia, eu não a conhecia também, aí ela foi, entrou em contato comigo, a gente 
começou a conversar, a gente ficou meio que amigo assim, e eu resolvi levá-la pra 
Copa do Mundo. Assim, foi a primeira vez que ela saiu do Brasil também... 

 

Se apenas o fato de ter cursado faculdade já faria de Guilherme um 

personagem destacado na comunidade, sua temporada na Europa e, 

principalmente, o prêmio em Cannes e sua repercussão fizeram dele uma 

espécie de celebridade ao voltar para casa, no início de 2011.  

No período que eu fiquei na Europa, e no período que eu ganhei esse prêmio, 
eu acabei... Assim, tipo aparecia na internet reportagem sobre mim, entendeu, essas 
coisas assim, então... No O Globo também apareceu alguma coisa, no G1, então, eu 
acabei sendo meio que referência a partir de lá, e minha mãe também era tipo mãe 
coruja, então ela falava pra Deus e o mundo que eu tinha ganhado um prêmio na 
Europa, que eu vivi em Portugal, essas coisas. Então, quando eu voltei, aí o pessoal 
começou a me procurar, pra trabalhar essas questões sociais também, entendeu, tipo, 
de somar. Os líderes lá, da Vila, líderes políticos, vamos dizer [...] que tivessem essa 
preocupação de querer melhorar a imagem da favela, e querer melhorar também a 
vida das pessoas, né, de alguma forma, entendeu? Presidente... (de associação de 
moradores) Lá tem bastante associações, e tem também... Tipo, a Igreja Católica, ela 
influencia muito, né. [...]  

Então, pessoas da igreja mesmo me chamaram pra dar palestras, falar das 
minhas experiências, aí pronto, aí uma pessoa me convidava pra ir pra um lado, aí 
tinha outra pessoa que era de uma outra organização lá que me chamava também, e o 
pessoal começou a me convidar pra participar de... [...] Era pra falar mesmo de 
autoestima, eram questões relacionadas à autoestima, tipo quando eu chegava em 
algum lugar... até hoje, geralmente, quando chego em algum lugar, falam assim: “Ah, 
esse aqui é o Guilherme, ele estudou fora, ganhou um prêmio lá, na Europa, e blá, blá, 
blá”.  

 

Apesar de afirmar ter conhecido o Viva Favela antes da viagem a 

Portugal, foi após o retorno que ele passou a colaborar. Guilherme consta entre 

os produtores de conteúdo frequentes da plataforma 2.0 com 16 colaborações 

na planilha analisada, das quais seis são textos e dez são imagens, entre elas 

algumas inseridas na ocasião do concurso de fotografias “Encantos da favela” 
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(em julho de 2011), alguns ensaios sobre o cotidiano da Vila Kennedy e 

diversas coberturas de eventos na comunidade. Dos 57 produtores frequentes 

listados no capítulo 3, ele é um dos poucos que não são jornalistas, nem 

estudantes de Comunicação, nem colaboraram com veículos de mídia – 

excetuando-se o Viva Favela.  

Em seu texto no campo “Sobre mim”, informa, além da formação de 

artista plástico e arte-educador, que entende “de tudo um pouco: artes visuais, 

cinema, fotografia, performance, crônicas e reciclagem.”90  

 

 

Figura 51: perfil de Guilherme Junior. Fonte: Viva Favela 2.0. 

 

 Suas produções misturam elementos jornalísticos - quando noticia 

eventos, divulga coberturas fotográficas e audiovisuais ou compõe reportagens 

para a Revista Viva Favela; artísticos – quando publica suas obras (os vídeos 

foram inseridos na plataforma posteriormente ao período monitorado pela 

nossa planilha); depoimentos pessoais e artigos opinativos. Em sua primeira 

colaboração, a matéria “Sobre o Metrô Rio”91 de 30 de março de 2011, ao 

mesmo tempo em que critica o aumento das passagens de metrô, traz dados 
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sobre sua trajetória de vida e reflexões pessoais sobre o tema: 

 

Essa atitude seria cabível, caso o metrô funcionasse da forma que deveria. É 
uma afronta ao direito que o passageiro tem de usar o transporte público com 
qualidade. Ultimamente, tenho lido inúmeras reportagens sobre os problemas que 
afetam esse transporte, como superlotação, atraso, problemas nas conexões, e etc. 
Admito que não sou usuário, embora quando eu presencio essas atitudes tomadas 
pelos órgãos públicos não consiga aceitar e ficar calado como se isso não me 
atingisse. 

Já tive oportunidade de estudar na Europa. Morei em Portugal por um ano, 
visitei alguns países vizinhos e tive noção de como é importante ter transporte de 
qualidade para que tudo em torno dos centros urbanos funcione. Pra começar, posso 
falar das linhas. Enquanto o Metrô Rio junto com o Governo do Estado se desdobram 
para fazerem a linha 3 sair do papel, Madri, que foi concorrente direta do Rio de 
Janeiro à cidade sede das Olimpíadas de 2016, tem suas 12 linhas, enquanto que 
o tube, nome dado ao metrô de Londres, tem 13, e em Paris as linhas chegam a um 
total de 16 que ligam a capital da França às zonas periféricas. 

No texto “O pestinha”92, publicado na seção Matérias em junho de 2012, 

Guilherme conta um episódio vivido na escola onde trabalha, permitindo que se 

penetre em seu universo profissional, ainda que em poucas linhas: 

 

O aluno mais levado, que me dá mais trabalho, que me deixa sem voz, que me 
causa mais transtorno e cultiva meus cabelos brancos, que quebra, machuca, derruba. 
Aquele que me faz passar todo mês na farmácia e me faz gastar boa parte do 
miserável salário com remédios para amidalite. Aquele que eu sempre tive vontade de 
pegar pela orelha e puxar até arrancar. Enfim, o desastre em forma de gente pára na 
minha frente e diz: 

- Tio, eu tava com saudade de você. A saudade era tanta que eu achava que meu 
coração ia parar de bater. 

Torturou minhas pernas com um abraço forte - era tudo que ele conseguia 
abraçar já que seu tamanho é igual ou um pouco maior que um alfinete. Eu que já 
estava fraco, sem fôlego de viver, recobrei por alguns segundos minha felicidade. 
Felicidade instantânea é como a maré, vem numa força lasciva, mas se vai quando 
menos esperamos. 

Agora que a felicidade passou, voltou minha dor de cabeça, mas o sorriso desdentado 
daquela adorável criatura ainda viaja pelo meu inconsciente. 

  

 Ao mesmo tempo em que Guilherme frisa, em sua entrevista à pesquisa, 

o interesse em colaborar com o Viva Favela no campo cultural e 
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compartilhando seus trabalhos de arte, ele deixa claro, através do material 

publicado, o objetivo de atrair atenção e tentar gerar melhorias para sua 

comunidade. Isso aparece também em sua atitude empreendedora, por 

exemplo, ao criar e produzir duas edições do festival de cinema “Curta VK”, em 

Vila Kennedy, e também em alguns trechos de seu depoimento: 

 

Logo que eu cheguei no Rio, né, teve a morte um menino, ele foi vítima de uma 
bala perdida, ele estava dormindo na casa dele, entendeu, depois de uma dessas 
guerras aí, aí ele foi atingido na cabeça, e morreu na hora assim, e foi meio que o 
estopim assim, pro que estava acontecendo; então, a gente começou a se organizar, e 
a gente fez uma passeata na Vila Kennedy, entendeu, uma passeata que pudesse 
chamar muitas mídias e tal. Então eu trabalhei fazendo as fotografias e divulgando na 
internet o que estava acontecendo. A partir daí, eu comecei a me preocupar também 
com essa questão de buscar melhorar a minha comunidade, mas eu nunca fui muito 
de mostrar a violência, eu sempre fui muito de mostrar o que havia de legal lá, até 
porque eu sou algo de legal lá, entendeu, então, eu sempre fui muito de mostrar as 
pessoas, o que elas gostam de fazer, o que elas fazem... 

 

 Guilherme mantém dois blogs, um pessoal e o outro exclusivamente 

para a divulgação do festival Curta VK. Em seu canal do Youtube93, publicou 

cerca de 15 vídeos. Possui contas no Facebook e no Tweeter, e fez uso 

frequente também do Viva Favela 2.0 como rede social, comentando 

produções de outros correspondentes, participando de eventos e propostas 

lançadas pela equipe, como a cobertura colaborativa da Cúpula dos Povos, 

durante a Rio +20, além de ter participado de edições da Revista Viva Favela. 

O produtor tem consciência dos benefícios objetivos que o pertencimento a 

esta rede (entre outras) pode trazer.  

 

Boto a camisa do Viva Favela, porque é interessante que as pessoas veem: 
“Ah, você é do Viva Favela. Legal”, “Ah, já postei alguma coisa”; as pessoas, 
geralmente, conhecem o site, entendeu, e é bem legal, porque se torna também uma 
profissão sua, entendeu, é uma outra empresa, uma empresa alternativa, vamos dizer 
assim, né, pra qual você trabalha. Por exemplo, pro Cantagalo, particularmente, [...] eu 
cheguei lá e falei: “Não, eu sou do Viva Favela e tal”, “Ah, esse daqui...” Quando a 
menina me apresentou ao José Júnior (Diretor Executivo do AfroReggae), ela falou: 
“Ah, o Guilherme do Viva Favela”, aí ele falou: “Ah, você é do Viva Favela? Legal”, 
tipo, ele já conhecia, entendeu? Então, é uma identidade legal que a gente tem assim; 
e eu falo mesmo: “Ah, eu sou do Viva Favela, escrevo lá. Dá uma olhada lá, no site, 
volta e meia escrevo algumas coisas lá”. Às vezes as pessoas perguntam também: 
“Ah, como faz pra escrever isso?” [...] “Se você quiser, é só se inscrever lá também”, 
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falo mais ou menos. Geralmente, logo que eu chego em casa, já mando o link do site, 
pras pessoas entenderem mais ou menos o que é o Viva Favela.  

 

Se o Viva Favela pode ser um instrumento útil na aproximação e no 

diálogo com potenciais contatos profissionais ou amizades no mundo “físico”, 

gerando inclusive justificativas para um contato posterior via e-mail ou outros 

canais virtuais, o site também pode exercer a função inversa. A interação 

virtual na plataforma pode gerar interações fora do ciberespaço. Guilherme nos 

oferece também um exemplo de tal processo: 

 

 Eu sempre tive esse gosto de ler o que as outras pessoas escreviam, inclusive, 

eu conheci um outro correspondente, que era do meu bairro, entendeu, através do que 

eu lia dele, assim, porque eu falava: “Cara, tem alguém da Vila Kennedy que está 

divulgando a Vila Kennedy também. Eu tenho que saber quem é essa pessoa”. E, 

depois, a gente foi, se esbarrou, entendeu, e a gente descobriu que éramos 

correspondentes do Viva Favela, e o que tinha de comum era justamente morar na 

Vila Kennedy; hoje em dia [...] é um grande amigo, a gente troca muito, também, a 

gente tem formas parecidas de pensar, entendeu?  

 

O pertencimento à rede pode gerar outros tipos de retornos “tangíveis”, 

como no episódio em que Guilherme solicitou apoio ao Viva Rio, através da 

equipe do Viva Favela, na ocasião do segundo festival Curta VK. Ele 

apresentou uma lista de demandas, dentre as quais o empréstimo de um 

projetor, que foi concedido.  

Esta noção de que uma rede social, tanto na internet quanto fora dela, 

pode viabilizar conquistas de diferentes níveis, inclusive materiais, é citada por 

Recuero (2009) em referência à ideia de Castells e Wellman sobre o 

“individualismo em rede”, metáfora para uma relação comunitária baseada em 

escolhas individuais, nas quais os atores constroem laços sociais a partir de 

seus próprios interesses, valores, afinidades e projetos. A autora destaca 

ainda, na mesma reflexão sobre a metáfora das “comunidades individuais”, o 

conceito de “capital de rede” segundo Wellman: 

Wellman et. al (2003) explicam que a metáfora é mais eficiente para que se 
perceba que, na comunicação mediada por computador, as pessoas trocam não 
apenas informações mas bens, suporte emocional e companheirismo. Para o autor, a 
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comunicação mediada por computador é capaz de suportar laços especializados e 
multiplexos, que são essenciais para o surgimento de laços fortes. Além disso, 
Wellman também chama a atenção para o capital social da rede, que, para ele, é um 
elemento fundamental para o estudo de uma rede social. Ele explica que esse “capital 
de rede” consiste na capacidade da rede de prover recursos, tangíveis ou intangíveis 
(por exemplo, suporte e apoio ou dinheiro, informação, sentimento de estar conectado, 
etc.). 

  Seguindo esta linha de raciocínio, o Viva Favela 2.0 pode ter atraído 

seus cadastrados e produtores de conteúdo por conta do capital de rede que 

oferecia. Ao interagirem e compartilharem produções na plataforma, eles 

estariam fazendo uma espécie de investimento, cujos dividendos poderiam 

variar desde a titularidade conferida pelo projeto enquanto vínculo institucional, 

como “uma empresa em que se trabalha” e cuja associação confere 

determinado status, passando pela conquista de novas amizades ou contatos 

profissionais.  

 

4.2.2 RENAN SCHUINDT 

 

Renan da Silva Schuindt Brás (“eu adoto só Renan Schuindt, porque é 

um nome muito grande”) nasceu em 1984, no município de São João de Meriti, 

Baixada Fluminense, mas morou a vida toda em Costa Barros, uma 

comunidade formada por diversas favelas vizinhas. Morou primeiro na 

comunidade Final Feliz, depois se mudou para a comunidade da Pedreira, e 

depois Quitanda. A família materna é do Rio Grande do Norte e tem forte 

ascendência indígena. Da materna, ele só sabe que a avó é descendente de 

alemães, e daí vem o sobrenome “Schuindt”. 

Quando ele nasceu, sua mãe ainda não completara 18 anos, e precisou 

interromper os estudos para cuidar do filho e trabalhar. Assim que ele alcançou 

idade suficiente para ficar em casa com os avós e ir e voltar sozinho da escola, 

a mãe retomou os estudos, conseguindo, com algumas interrupções no 

percurso, se formar em enfermagem. Seu pai saíra de casa quando ele ainda 

era um bebê, o que dificultara a economia familiar e deixara uma mágoa que 

Renan só resolveria na adolescência.  
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Sua vida escolar teve início em uma escola particular onde a mãe 

trabalhava como faxineira e por isso conseguira bolsa, mas no ano seguinte, 

quando ela conseguiu mudar para um emprego melhor, de cuidadora de idosos 

em Copacabana, ele passaria para outra escola privada, melhor que a primeira, 

desta vez sem bolsa. Por conta de um acontecimento inesperado, pouco tempo 

depois sua família aumentaria consideravelmente, de maneira repentina, o que 

o levaria a mudar de escola novamente. Ele narra o episódio: 

[...] Nesse mesmo tempo, chegaram pra morar na nossa casa mais três primos, 
um menino e duas meninas, sobrinhos da minha mãe, que eram filhos de um tio meu 
que havia morrido, há cerca de uns três anos, assassinado, e a mãe desapareceu, 
deixou eles lá em casa pra... Pra tomar conta, deixou aquela tarde eles lá em casa, 
falando que ia em algum lugar, que, agora, eu não me recordo qual, e nunca mais 
voltou, e as crianças... [...] Eles moravam do lado da minha casa, assim, a casa deles 
era do lado da minha, no lugar que eu moro até hoje, que é Quitanda, né. E daí foi um 
ano difícil, porque mesmo a minha mãe tendo um trabalho melhor, que ela ganhava 
mais, e eu estudando em escola particular, ela tentava dar o mesmo pros meus 
primos, e aí eu tive que... Nesse ano, aí ela segurou as pontas como deu, e, no outro, 
eu fui pra uma escola pública, um CIEP, na Fazenda Botafogo, que é o CIEP Zumbi 
dos Palmares. 

 

 Renan ainda mudaria, pouco tempo depois, para outra escola pública, 

em Costa Barros, o CIEP Anton Makarenko, onde seu bom desempenho o faria 

ser escolhido o melhor aluno da escola por dois anos consecutivos (e, como 

prêmio, ser o responsável por carregar a bandeira nacional nas festividades do 

dia 7 de setembro). Esta teria sido a escola que “marcou” sua trajetória rumo à 

universidade, segundo ele, que foi o único entre as quatro crianças a concluir o 

ensino médio (ainda que sua mãe tenha assumido os três sobrinhos como 

filhos, dando a todos as mesmas oportunidades). 

 
 Era uma época que era horário integral, então, eu pegava às 7h, ou 7h30, e só 
largava 4h30, 5h da tarde, e isso ajudava muito porque a gente passava um bom 
tempo na biblioteca, todo dia a gente tinha que ir à biblioteca, lia os livros, levava pra 
casa... Acho que isso ajudou muito, e também a questão das escolas anteriores, que 
foram formadoras com uma base legal, me deram uma base boa, e aí eu já cheguei 
um pouquinho mais adiantado. 
 

Entre os amigos e vizinhos de Renan, a maioria também preferiu 

trabalhar a continuar os estudos rumo ao terceiro grau. Muitos ingressavam, 

segundo ele, num programa “tipo primeiro emprego” que oferecia estágio 

remunerado aos alunos que estavam finalizando o segundo grau, e 
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conseguiam se empregar a partir desta oportunidade. Um dos postos 

oferecidos era o de atendente de lanchonete, para o qual ele chegou a se 

candidatar. 

 

 Eu mesmo busquei, tentei assim, umas três vezes, e não fiquei, não fui aceito – 
graças a Deus. Não sei, assim, também... Acho que não tinha que ser mesmo. Eu 
lembro, na primeira que eu fui, era pra uma pizzaria num shopping, em Madureira, aí 
eu fui e tal, naquela época, eu namorava uma menina na turma, né, na escola, aí ela 
deu a maior força pra eu ir e tal, não sei o quê, porque ela também estava trabalhando 
[...] aí eu fui, mas chegou lá, na hora assim, quando eu vi o ambiente de trabalho, aí 
eu fiquei meio assustado assim, aí voltei... parei no balcão, aí o rapaz perguntou: 
“Posso ajudar?”, “Ah, eu vim pra entrevista de emprego e tal”, “Ah, veio da agência?”, 
“É”, “Péra aí que eu vou chamar o gerente”, aí nisso que ele foi lá dentro chamar o 
gerente, eu pensei, e saí fora, não fiquei, porque eu vi as pessoas trabalhando com 
aquele chapeuzinho, aquelas roupas coloridas, engraçadas, aí eu falei: “Pô, não é isso 
que eu quero pra mim; não vou ficar”; foi exatamente isso que eu pensei. Aí depois as 
outras duas, eu fui, fiz as entrevistas, mas não me chamaram, não sei porquê. [...] 

Minha família sempre falou isso de “Ah, tem que ter a carteira assinada, tem 
que ter a carteira assinada”; e aí como eu não ligava muito pra isso, eu trabalhava de 
camelô, nessa época, desde criança, então, eu não ligava, não esquentava, eu achava 
que eu ganhava muito mais, e era verdade, com toda a instabilidade que a rua 
oferece, eu ganhava muito mais do que se eu fosse trabalhar de carteira assinada, 
mas a minha família queria, meu avô, minha avó, minha mãe, sempre falavam que, pô, 
ter uma carteira assinada era melhor, mas eu mesmo não tinha a mínima vontade de 
ter um emprego assim, pelo menos não em lanchonete pra... enfim. 

 

Renan trabalhava, com carteira assinada, numa loja da Casa & Vídeo 

(mas mantinha a atividade de camelô nos dias de folga), quando ouviu uma 

conversa entre um colega de trabalho e uma cliente, que seria decisiva para 

sua entrada na faculdade, em 2009, através de um programa da prefeitura 

chamado Banco Carioca. 

 

 Aí eu estava trabalhando, arrumando a minha seção, até que chegou uma 

senhora, [...] só que ela estava falando muito alto, e a minha seção era muito perto de 

onde ela estava, então, eu comecei a ficar prestando atenção mesmo, assim, mal 

educado mesmo. [...] Acho que ela tinha se aborrecido no caixa, e aí ela começou a 

falar: “Vocês têm que estudar pra sair daqui, porque isso aqui não é vida, que não sei 

o quê”. Aí eu falei: “Poxa, é mesmo, ela está certa”. Aí ela falou: “Ó, onde eu trabalho 

está dando bolsa de estudo pra faculdade. Meu nome é tal, toma aqui o meu telefone, 

e liga pra mim, que a gente vê o que a gente consegue fazer”; aí ela foi embora. Aí o 

meu colega pegou o número dela, só que ele nem ligou, ele botou no bolso, e saiu; aí 

eu falei: “Diego, o que é que é isso, negócio de faculdade que ela falou?” Aí o Diego: 
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“Ah, é lá perto da minha casa, eu moro pertinho de onde é isso aqui; é o CRAS – que 

era da Secretaria de Assistência Social, se eu não me engano –, e está dando bolsa”. 

Eu falei: “Pô, cara, não tem como você me dar o telefone, se não for incômodo e tal?” 

[...]  

Aí eu fui com ele, e aí acabou que o Diego não conseguiu, porque é uma série 
de documentos que você precisa entregar pra se inscrever, tem uns requisitos que 
precisa preencher, [...] e o Diego não atendia; aí eu consegui, entreguei os 
documentos tudo a tempo e tal; aí a moça falou assim: “Qual o curso que você quer 
fazer?”, “Ah, eu gosto de Comunicação”(já no 2° Grau, eu conheci um amigo que era 
grafiteiro, e a gente saía pra pintar junto, eu também pintava e tal, aí a gente queria 
muito fazer Publicidade por isso, por conta das artes visuais e tal).  

Aí eu falei: “Ah, eu queria fazer Comunicação, Publicidade...” Aí ela: “Pô, você 
escolheu o mais difícil”. Eu falei: “Ah, não importa; se tiver que ser, vai ser”. Aí ela: 
“Pô, escolhe outra. Até Direito tem um menor número de pessoas inscritas do que 
Publicidade – e, realmente, Publicidade é o mais concorrido – Tem certeza?” Eu falei: 
“Tenho, tenho certeza”. [...] Aí ela falou: “É, mas acontece que são duzentas e poucas 
pessoas pra duas vagas só desse curso que você quer. Por isso que eu estou falando 
que é muito concorrido”. Eu falei: “Caramba!” Já desanimei um pouquinho, mas falei: 
“Ah, mas eu não tenho nada a ver com Direito, ou os outros cursos que estavam 
oferecendo”. Aí fiz essa inscrição pra Comunicação.  

 

Na época em que fez e passou na prova para o curso de Publicidade e 

Propaganda da FACHA – Faculdades Integradas Hélio Alonso, Renan já era 

pai de um filho e sua esposa morava com ele, sua mãe e a avó. Os irmãos 

adotivos já tinham se mudado, e o avô havia falecido. Ele acha que o que mais 

o ajudou a passar foi a parte de conhecimentos gerais, pois ele lia muito jornal 

e assistia muito a telejornais, e se lembra de terem caído vários assuntos na 

prova que ele reconheceu e soube responder.  

Renan se enquadra em diversas categorias entre as identificadas como 

tendências através do questionário aplicado à audiência do Viva Favela 2.0: é 

adulto, morador de favela, trabalhador e estudante, comunicador e educador, 

vinculado a ONGs e projetos sociais. Cursar faculdade de Comunicação 

aparece como mero detalhe no texto de sua apresentação pessoal dentro do 

site94.  
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Figura 52. Perfil de Renan Schuindt. Fonte: Viva Favela 

 

A atividade informada em primeiro lugar no campo “Sobre mim”, 

documentarista, deriva de uma paixão desenvolvida enquanto assistia a filmes 

do gênero pela televisão, como ele conta em sua entrevista: 

Na antiga TVE, passava alguns documentários, assim, até tarde da noite, e eu 

ficava vendo às vezes. E aí eu tinha um caderninho que eu ia anotando todo filme que 

eu via, todo documentário, e ia dando de uma a cinco estrelas, de acordo com o meu 

gosto sobre o filme. Só documentário, ficção, não. Eu gostava de documentário, vivia 

tendo altas ideias nessa época... Pô, teve um que me marcou, do Eduardo Coutinho, 

Cabra Marcado Para Morrer, acho que é esse o nome... é esse? É esse. [...] Esse 

filme me marcou muito porque eu conhecia o lugar, o lugar que ele volta lá, é o lugar 

onde o meu tio tinha esse sítio que eu falei, do pé de manga e tal, então, eu conhecia 

o lugar. Aquilo me marcou muito, era legal, aquele filme é muito bom.  

 

A oportunidade de se tornar um realizador de documentários veio a partir 

de seu envolvimento com a ONG local Luz, Câmera e Ação, fundada por um 

morador de Costa Barros, ex-aluno da Fábrica da Esperança95. A história de 

como Renan ouviu falar da escola pela primeira vez e como chegou a ela é 

contada numa de suas primeiras colaborações na plataforma. A matéria 
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 A Fábrica da Esperança foi um projeto social de proporções industriais, encampado pelo pastor Caio Fábio nos 
anos 90, que depois de transformar uma antiga fábrica abandonada na região de Costa Barros em um complexo 
educacional para crianças e jovens das comunidades vizinhas, e de alcançar enorme reconhecimento (chegou a ser 
visitado por Fernando Henrique Cardoso, então Presidente da República), foi dramaticamente encerrado, sob 
acusações de corrupção dirigidas ao pastor, e com a impactante implosão do prédio da fábrica. 
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intitulada “Um Leão em Costa Barros”96, cujo conteúdo reproduzimos abaixo, 

recebeu 18 votos, o triplo da média, e diversos comentários. 

 

Costa-Barros (Zona Norte RJ) é o segundo colocado no ranking de menor IDH 
da Cidade Maravilhosa. Um lugar que assombra qualquer um que passe por ele. Até 
mesmo em ouvir falar as pessoas se aterrorizam... Verdadeiras guerras urbanas 
acontecem aqui, minha casa mesmo já foi alvejada dezenas de vezes. Sentiu 
arrepios? Pois bem, esse é o lugar que moro, e o pior, é onde crio meu filho. 

Um dia eu estava em casa deitado no sofá, assistindo a um programa de 
culinária, e bem na hora da receita passou um carro de som, pensei... Só pode ser o 
carro velho do peixeiro ou coisa parecida. De uma coisa tinha certeza, não era o carro 
do circo... Acredite, já passou aqui em Costa-Barros, e muitas vezes, no início da 
década de 90. Era um Maverick branco caindo aos pedaços anunciando o Circo Três 
Poderes, com um leão na jaula sendo rebocado para promover ainda mais o circo, um 
leão com idade avançada para exercer atividades num circo, era magrinho, cheio de 
sono, parecia esperar sua partida para um local sem grades. 

De uma forma ou de outra, era um leão. Toda vez que ele passava eu ia 
correndo atrás, a troco de nada, era o encanto pela arte florescendo. O ingresso 
custava R$ 1,00 e mesmo assim às vezes eu e meus amigos não tínhamos essa 
grana pra assistir ao espetáculo. Pela manhã, o motorista do Maverick trocava um 
gato por dois ingressos... Os bichanos serviam de petisco para o Rei da Selva, então 
por amor à arte lá íamos nós para o velho mercado da troca, mas isso era mantido em 
sigilo. 

Lembro-me que por duas vezes o circo recebeu atrações ilustríssimas, sério 
mesmo, Rony Cócegas, com seu personagem Lindeza e seu famoso bordão "Calma 
Cocada!" e o Astro-Rei: Papai Noel, já pensou? Até o bom velhinho passou por aqui, 
de verdade, eu mesmo vi. No dia em que o Rony se apresentou notei que o motorista 
do Maverick também exercia os papéis de acrobata (na temida corda bamba de 2 
metros de altura), mágico (ele tirava moedas de nossas orelhas e narizes, truque que 
até hoje faço com meu filho Ramon, ele adora) e domador (de cães, já que o leão só 
dormia e comia gatos) e falavam que ele também era o dono do circo. 

Perdoe-me, propositalmente tive que viajar, mas se fazia necessário. 
Retomando... Estava eu deitado no sofá, era início de 2007, e um carro de som passa 
na hora da receita. Levantei e fui até o portão, avistei um carro branco, aquela cena 
me remetia ao passado, ao circo e sobretudo à arte. Claro que não pude ver meus 
olhos naquele momento, mas sei que foram talvez não os mais brilhantes do mundo, 
porém, os mais brilhantes de Costa-Barros. Você deve estar achando que era o carro 
do circo... Seria lindo. 

Mas arte é arte de qualquer forma, e foi lindo, não foi a magia do circo que fez 
meus olhos brilharem, foi a magia do cinema, isso mesmo era o carro do cinema... 
Abri o portão e ouvi o anúncio de uma escola de cinema em Costa-Barros, saí 
correndo e bati na porta da escola como se estivesse levando um gato para trocar por 
um ingresso. Só que isso era coisa de moleque e agora eu estava velho para estudar 
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cinema no meu bairro, tinha ultrapassado dois anos da idade limite para estudar na 
escola. 

Toda a minha vontade, todos os gatos que juntei para trocar por um futuro em 
que sempre sonhei não serviriam de nada? Meu sonho seria como o circo? Tão perto 
de mim, aqui em Costa-Barros, e ao mesmo tempo... Tão irreal. Claro que não, o 
diretor da escola Luz, Câmera e Ação me viu como o motorista via aquele leão... 
Velho, sonolento e faminto por algo que nem sabia se daria certo... Mas que tinha a 
sua luz, seu brilho e seu valor. 

Ele me deu uma chance, abriu as portas para que eu pudesse me descobrir e 
descobrir o cinema. Hoje entendo que aquele leão era a peça fundamental para atrair 
a molecada para dentro do circo pra que o motorista pudesse mostrar um mundo de 
possibilidades. Sou professor dessa mesma escola e de outras. Somos como o 
motorista e o leão, levamos esperança a todos que precisam dela. 

 

Assim, aos 20 anos, Renan iniciava em sua própria comunidade uma 

formação na área do audiovisual, com um curso de documentário. Depois de 

fazer vários outros cursos, na mesma ONG e em outras instituições como o 

SATED (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões) e a 

Universidade Estácio de Sá, ele se tornaria professor de fotografia na mesma 

ONG Luz Câmera e Ação, substituindo o profissional que lhe dera aulas, por 

indicação do próprio. De professor, chegaria a vice-presidente da instituição, 

envolvendo-se em vários projetos, como o do filme que o levou, junto ao diretor 

da escola, a participar do Festival de Cinema de Havana, em Cuba.  

Como produtor de conteúdo do Viva Favela 2.0, entretanto, Renan se 

destacou por sua produção textual, exercendo voluntariamente a função de 

cronista. Fez crônicas sobre passagens marcantes de sua própria vida, 

lembranças da sua infância, e também sobre temas do cotidiano da cidade que 

o mobilizavam. No texto “Funk, Pagode e Louvor... Pra desespero dos 

passageiros!97”, por exemplo, ele comenta sobre os passageiros de trem que 

ouvem música nos vagões em caixas de som com volume altíssimo: 

 

Você dormiu pouco essa noite? Acordou bem cedo pra ir ao trabalho, estudar 

ou até mesmo bater perna? Está pensando em caminhar dezoito pontos antes do seu 

ou voltar dez estações  justamente para ir sentado e aproveitar para tirar aquela 

soneca? É um ótimo plano, desde que você não tenha em seu caminho, ou melhor, 
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em seu transporte, um “funkeiro” insaciável, um pagodeiro apaixonado ou um cristão 

muito abençoado. 

O fone de ouvido foi extinto, pelo menos para esses três grupos, e deu lugar às 

caixas de som portáteis (que já chegam ao tamanho da caixa de som habitual em 

nossos lares), algumas agora têm até luzes de neon e quando ligadas transformam os 

meios de transporte em verdadeiras baladas. Em alguns casos é até ariscado atender 

ao telefonema da “dona encrenca”. 

Gostava, sobretudo, de narrar detalhes da vida cotidiana nas favelas, 

gerando identificação por parte de outros moradores, com quem parecia 

dialogar diretamente em algumas de suas crônicas. É o caso de dois textos 

publicados, com um ano de intervalo, por ocasião do “Dia da Favela”. O 

primeiro, “Dia da Favela é todo dia!”, de 5 de novembro de 2011, trazia uma 

série de críticas: à própria lei que decretara tal data; ao governo; à mídia; a 

algumas ONGs; ao programa das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora), no 

campo da Segurança Pública; e ao das UPAs (Unidades de Pronto 

Atendimento), na Saúde. Já o segundo, publicado em 06 de novembro de 

2012, apesar de fazer referência ao primeiro, opta por valorizar passagens 

felizes de sua vida na favela. Na crônica “Dia da Favela – O que você 

lembra?”98, reproduzida abaixo, sobressai o orgulho do pertencimento à favela 

como um lugar que “é sempre diferente”. 

 

Como não temos melhorias e nada o que comemorar, prefiro escrever sobre 
coisas que marcaram minha vida na favela, nesse mundo que continua sendo objeto 
de pesquisa valioso para antropólogos, para a mídia e para tantos outros grupos que 
veem nosso território como uma grande promessa... Sei!  Analisando o passar dos 
anos me bate aquela saudade. Saudade de quando o grupo Racionais Mc’s me 
representava. Saudade de quando a bandidagem escondia a arma e o “boldin”, aliás, 
o “preto”, “boldin” é uma gíria contemporânea demais. Me bate saudade de pegar 
carona nos caminhões, andar no trem com a porta aberta sentindo aquele vento na 
cara. Saudade de criar coelhos, galinhas, porcos e cabras. Eu tinha aquele amor por 
vira-latas. Tive o Dick (homenagem ao Dick-Vigarista), tive o Ríntim (homenagem ao 
Rim-tim-tim), o Ponny (homenagem à marca de tênis mesmo) e o Will (ainda vivo, 
homenagem ao ator Will Smith). 

Nossa, que saudade! Bons companheiros caninos que se foram, assim como 
outros amigos, Daniel Negão, assassinado covardemente enquanto ligava para sua 
mãe de um telefone público. Cléber, morto pela polícia no seu segundo dia como 
traficante. Berg, morto em um confronto com outros bandidos, era conhecido pela 
polícia como o cara mais sanguinário da minha favela por cortar com uma espada de 
Samurai a cabeça daqueles que se opunham. Foi um dos caras mais inteligentes que 
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conheci, uma facilidade incrível para compor e não... Não cortou nenhuma cabeça, 
nem mesmo das rãs que pegávamos nas valas. Tenho saudade de vizinhos da velha-
guarda que se foram eternamente, saudade dos vizinhos que partiram para uma nova 
tentativa em outro lugar. Seu Mário (seu nome é Amaro, mas meu avô sempre o 
chamou assim, então pegou) grande homem, que conhece tudo sobre roça. Saudade 
da minha vó Maria. Faleceu deitada com a cabeça nos meus braços enquanto 
conversávamos sobre uma ida à Bahia, uma pescaria em Niterói e o nascimento do 
meu filho que estava bem próximo. De verdade, ser criado por vó é ótimo, acho que 
quem criou o mito de ser uma coisa ruim deve ser alguém que infelizmente conheceu 
isso de uma forma negativa. Tenho saudade do meu avó José, sinto a presença dele 
sempre que utilizo uma de suas ferramentas de pedreiro, quando acabo de usar me 
vem aquela voz. “Acabou? Agora lava bem e guarda direito”. Uma vez eu pedi que me 
ajudasse a colocar o piso da sala e do quarto, no outro dia às cinco da manhã ele me 
chamou e me fez preparar o chão, virar a massa e fazer as medições. Mandou que eu 
pegasse a primeira placa de piso e colocasse, o mesmo aconteceu com a segunda, e 
encerrou sua ajuda dizendo “Pronto, você não precisa de mim aqui, já sabe fazer” e 
saiu, simples assim! Amigo, se eu soubesse que colocar um piso contém todo um 
aprendizado que você carrega por toda sua vida eu teria pedido essa ajuda a muito 
tempo. Saudade do tempo de escola, CIEP Anton Makarenko, carreguei a Bandeira 
Nacional por dois anos no desfile de 7 de Setembro. Foi muito legal. Saudade de 
correr, jogar um futebol no campo do Leleco, soltar pipa, brincar com bolinhas de 
gude. Sabe aquelas coisas que em qualquer lugar tem? Porém, aqui na favela é 
diferente. É sempre diferente. 

Eu queria ser crítico novamente, mas hoje não! Só por hoje! Vamos comemorar 
o que? Não tem o que comemorar? Claro que tem. Celebre a sua vida, muitos não 
estão por aqui. Mas você está. Comemore pela sua família, seu cachorro que tem te 
aturado. Faça disso um momento único. Leia o texto anterior (Dia da Favela 2011), 
você vai descobrir ou relembrar uma forma que nós moradores de favela temos de 
celebrar. Estamos vivos e isso por si só já é um motivo, imagina estarmos vivos 
morando em favelas e sem se envolver nos caminhos que não são legais. , se divirta, 
ame, ofereça, agradeça, agradeça... Tudo que você é, tudo que você deseja está 
sempre ligado aquilo que plantou. Seus dois cômodos não te fazem pior que ninguém. 
Somos desfavorecidos, porém, não somos incapazes. Mude seu vocabulário, mude 
seu dicionário. O "abecedário" da Xuxa já era, crie o seu próprio, assim como eu criei 
o meu. Duvida?  

Atreva-se. Brinque. Crie. Dedique-se. Entenda. Festeje. Ganhe. Homenageie. 
Incorpore. Jogue. Lembre. Medite. Norteie-se. Oponha-se. Participe. Questione. 
Respeite. Surpreenda-se. Termine. Una-se. Viva. Xeroque. Zoe. Aqui dentro você 
pode e lá fora você pode ainda mais! 
 

As colaborações de Renan, em geral, eram bem sucedidas em termos 

de comentários e votos. Desde a crônica “Um Leão em Costa Barros”, o 

retorno obtido na forma de interações elogiosas e encorajadoras o estimulou a 

manter a produção, e a decidir mudar do curso de Publicidade e Propaganda 

para o de Jornalismo, uma vez que a sua primeira opção não estava atendendo 

às suas expectativas.  
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No momento da finalização desta dissertação, entretanto, Renan 

continuava inscrito no curso de Publicidade e Propaganda, mas enfrentava a 

ameaça de perder a bolsa por conta de um afastamento não justificado. Por 

outro lado, estava conquistando uma vaga como trainee em uma grande 

empresa jornalística, um dos principais canais de televisão brasileiros, e 

convencido de que este (o jornalismo associado ao audiovisual) deveria ser o 

seu caminho profissional. 

 

As entrevistas de história de vida revelam que a educação é percebida 

como fator relevante e decisivo nas trajetórias dos produtores de conteúdo. A 

valorização do estudo por parte das famílias é destacada, mas sobretudo o 

investimento dos próprios produtores em sua educação é citado como 

diferencial. Guilherme foi escolhido para estudar em uma escola privada por 

ser o único, entre os irmãos, que demonstrava “gosto pelos estudos”. Renan 

buscou se qualificar fazendo diversos cursos que foram custeados com seu 

trabalho de camelô.  

Os entrevistados valorizam, mais do que a conquista do diploma, o 

ensino reconhecido como de qualidade. A escola particular é citada como uma 

referência de “escola boa”, mas também há o reconhecimento de uma boa 

escola pública, ou melhor, de uma boa política de educação identificada em 

determinada escola pública (um CIEP em particular), onde o horário era 

estendido e a leitura era estimulada. Não aparece a visão da instituição como 

fonte de “capital cultural institucionalizado”99, como identificado, por exemplo, 

em importante estudo de Jaílson de Souza e Silva para tese defendida em 

1999 sobre a “caminhada de jovens pobres para a universidade”100. Em sua 

pesquisa, o autor identifica que alguns entrevistados acabavam valorizando o 

certificado de conclusão do curso em detrimento da qualidade do ensino 

recebido. O fato de Renan ter se decepcionado com o curso de Publicidade e 

optado por se afastar, retornando mais tarde com o intuito de migrar para o 
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curso de Jornalismo, mostra que sua perspectiva é diferente, ou mesmo oposta 

à dos casos pesquisados por Souza e Silva. 

A “luta pelas próprias vontades”, sobressai nos depoimentos. Esta 

autodeterminação parece diretamente relacionada aos principais sucessos: a 

realização profissional dentro da área pretendida, o ingresso em uma faculdade 

também na área pretendida, a despeito da alta concorrência, a viagem 

internacional. A negação das opções defendidas por familiares como “o que era 

melhor” corrobora para esta valorização das próprias escolhas, mesmo 

contrariando expectativas e estatísticas. Para Guilherme, o serviço militar 

parecia “muito aquém da sua realidade”, enquanto para Renan, o emprego 

como atendente de lanchonete “não era o que ele queria para si”. Ambos 

preferiram buscar algo que “estivesse relacionado ao seu dom”, e que 

contrariava as referências de profissões compartilhadas ao redor.  

As primeiras referências culturais citadas como marcantes em suas 

escolhas coincidem no sentido de terem sido acessadas através da televisão. 

Guilherme ficava “muito vidrado” em desenhos animados, enquanto Renan 

assistia a documentários “até tarde da noite”. Ambos descobrem seus “dons” 

através da mídia. Renan chega a citar, em uma crônica, o aprendizado extraído 

da experiência de aplicar um piso em sua casa, sob orientações do avô. Aquele 

ensinamento lhe rendeu lições em sentido metafórico, mas a reprodução da 

escolha profissional do avô pedreiro jamais passara pela cabeça do neto. Na 

ausência de pessoas próximas e “de carne e osso” em quem conseguissem se 

espelhar, eles pesquisaram profissões nas quais se sentiriam realizados 

assistindo à televisão. 

É válido destacar o fato de ambos entrevistados possuírem experiências 

internacionais (Renan viajou para Cuba, e Guilherme, para a Europa). A 

viagem de avião funciona como metáfora para uma possibilidade de ir mais 

longe, de chegar onde poucos à sua volta chegaram, mas muitos gostariam de 

chegar. Seja pelo deslocamento físico, concretamente, seja pelo ensino em 

diversos formatos, ou mesmo pela internet, como produtores e não apenas 

consumidores de mídia, eles acessaram uma infinidade de conhecimentos e 

referências que os levaram a “lugares” muito além dos limites de suas 

comunidades, mesmo permanecendo ali como moradores.  
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O desejo de “investir” em suas próprias comunidades, outra 

característica que possuem em comum, é uma pista interessante para a 

interpretação do dado que aponta um alto índice de educadores, numa rede 

cujo alvo original seriam os comunicadores. Ambos entrevistados lecionam em 

espaços frequentados por crianças e/ou jovens com os quais se identificam, ou 

melhor, identificam as crianças e jovens que foram um dia. Guilherme é 

professor de artes em escolas públicas da periferia do Rio de Janeiro, e 

verbaliza a preferência por trabalhar no próprio bairro ou em bairros vizinhos. A 

noção de qualidade de vida o faz preferir o deslocamento diário à pé ou de 

bicicleta, ao enfrentamento de horas em linhas de ônibus e trens lotados e mal 

conservados. Mas há, também, uma militância social que emerge claramente 

da análise das atividades educativas indicadas, algo que ambos elaboram 

voluntariamente em suas entrevistas. Guilherme Junior vê nesta preocupação 

social a natureza de sua vocação para a área educacional: 

 

Acho que o conhecimento, ele sempre foi algo que me chamou muita atenção, 
entendeu, e eu sempre tinha vontade de divulgar pras pessoas esse conhecimento 
que eu tive, durante esse período que eu estive lá, na faculdade, [...] na Europa, 
entendeu, tipo, de divulgar, e falar pras pessoas: “Ah, se eu consegui, todo mundo 
pode conseguir”, entendeu, sempre com essa questão meio de... social mesmo, né? 
De mostrar pras outras pessoas que existe possibilidade pra tudo, entendeu? 

 

No caso de Renan Schuindt, o desejo de “ajudar a transformar vidas” 

teria sido uma das principais razões para que ele percebesse que deveria 

concluir a faculdade e se arrependesse de ter se afastado, o que o levou a 

retornar e dar início ao processo de reabertura da matrícula e reconquista da 

bolsa. 

 

Aí eu: “Pô, eu quero fazer filmes, dou aula, pô, eu tenho que saber falar, eu 
tenho que voltar, tenho que... Eu tenho que ajudar essas crianças a terem as mesmas 
oportunidades que eu tive... Claro que não tenho como mudar a vida das 20 crianças, 
mas se eu transformar a vida de uma... Transformar, não, ajudar a transformar a vida 
de uma, pelo menos pra mim já valeu a pena.” E aconteceu isso, a gente não 
conseguiu só salvar uma vida, ou transformar, mas foram várias lá. Aí eu tive essa 
consciência, que eu podia ir um pouquinho mais além do que eu estava, né, que não 
era abandonando a faculdade que eu ia me dar bem. Poderia ter me dado bem como 
camelô e tal, mas eu falei: “Não, mesmo que eu fique milionário como camelô, eu 
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quero ter o conhecimento, quero aprender alguma coisa de verdade assim, levar até o 
final”.  

[...] Aí eu levei um book, que o Luz, Câmera e Ação tem com várias fotos minhas 
dando aula, tem dos alunos, tem fotos de Cuba; aí eu levei esse material, e tentei falar 
com a responsável do setor financeiro duas vezes, só que ela não estava, aí voltei 
uma terceira vez, aí ela me recebeu, aí demorou à beça, mas me recebeu, aí eu falei 
com ela, expliquei toda a situação, que eu não tinha me adaptado, que eu abandonei, 
que eu joguei a chance fora, mas que eu estava muito arrependido, que eu queria 
voltar porque eu precisava daquilo ali pra ajudar o meu bairro, enfim, e falei a verdade, 
porque é isso que eu faço mesmo lá.  

 

A análise destas duas trajetórias de vida, bem como a observação dos 

perfis e da presença destes e de outros três produtores de conteúdo na 

plataforma do Viva Favela 2.0 ao longo de seu período ativo, somada aos 

resultados da análise de toda a rede de usuários do site, nos permite concluir, 

a partir de um conjunto de características comuns identificadas, que esta rede 

representa uma categoria de atores sociais que exercem um papel relevante 

em seus territórios ao assumirem uma nova forma de representação dos 

mesmos. Sua função de produtores de conteúdo midiático em meios digitais os 

transforma em interlocutores, capazes de promover – e protagonizar – diversos 

níveis de interações e diálogos sociais.  

No papel de interlocutores, realizam uma forma de representação 

comunitária diferente daquela exercida por lideranças comunitárias no sentido 

tradicional, cuja representatividade se dá de forma institucionalizada por meio 

de Associações de Moradores ou outras formas de constituição jurídica, como 

ONGs, ou ainda líderes locais que aderem à estrutura político-partidária e se 

tornam representantes dentro das esferas governamentais, quando eleitos. 

Não se pode classifica-los como lideranças, embora em alguns casos este 

título pudesse ser aplicado. Sua representação também não deve ser 

confundida com uma titularidade, um mandato ou qualquer caracterização que 

implique em uma base que os legitime. As interações que protagonizam são, 

em princípio, individualizadas, mas podem, ou não, ser projetadas para arenas 

públicas, de proporções variadas, por intermédio dos canais mediáticos dos 

quais se apropriam.  

São produtores de conteúdo midiático em um sentido amplo. Suas 

produções visam tanto a esfera pública, no sentido de canalizar questões 
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coletivas e impactar a agenda social e política, como fazem os canais de mídia 

tradicionais, quanto ambientes como as redes sociais na internet, que permitem 

diálogos entre grupos com afinidades específicas. E se apropriam, também, de 

plataformas onde podem exercer a expressão de sua individualidade subjetiva, 

compartilhando uma produção cultural ou artística ainda mais autoral, como 

poesias, músicas, e vídeos de arte.  

A motivação original desta representação está fortemente atrelada a um 

desejo de realização pessoal, a uma necessidade de expressão da 

subjetividade, mas que se manifesta carregado de um sentimento de 

identidade comunitária, territorial. Buscam, ao mesmo tempo, projetar suas 

inquietações intelectuais e dar visibilidade ao que identificam de positivo e 

negativo em seus locais de origem e/ou moradia. 

Tal identidade comunitária pode ser identificada tanto como origem 

quanto como uma das consequências da receptividade que toda a produção 

percebida como “periférica” tem tido por parte dos canais hegemônicos da 

mídia, e da sociedade em sentido amplo, na forma de diversos outros 

segmentos como a academia e o governo. 

São, ao mesmo tempo, “representadores”, “representantes”, e 

“representados”, na medida em que produzem representações de seus 

territórios, e de outros; e autorrepresentações de si mesmos, e dos demais 

habitantes das comunidades por onde transitam, assumindo alternadamente os 

papéis de autores, personagens e divulgadores das obras. 

Ao se apropriarem de plataformas na internet para difundir sua 

produção, tornando-a pública, estão automaticamente se inserindo como 

autores, e, portanto, fontes, no memorial de produções midiáticas que esta 

rede configura.  

 

  



202 
 

Conclusão 

 

 Este estudo nos proporcionou um contato intenso e revelador com as 

autorrepresentações (representações de si) e as representações (de espaços e 

atores sociais diversos) que vem sendo produzidas por comunicadores que 

moram em favelas e periferias, e/ou que se identificam com estes locais, na 

esquina entre a primeira e a segunda década do século XXI. 

 A principal contribuição que dele resulta, para além da apresentação de 

um acervo101 onde se encontram cerca de três mil exemplares desta 

produção102, é a identificação dos autores de tais representações e 

autorrepresentações como atores sociais cujo papel tende a adquirir relevância 

no cenário contemporâneo. 

 Ao longo do século XX, falar em representação de favelas incluía falar 

em representação de moradores de favelas. O “favelado” era parte da 

categoria “favela”, e a representação estigmatizada do território se estendia aos 

seus habitantes: ser favelado era sinônimo de ser pobre, estar envolvido em 

criminalidade e violência, morar em condições precárias etc. Prova disto é o 

fato de o próprio site Viva Favela ter surgido, visando mudar a representação 

das favelas, como um meio para se combater o preconceito contra seus 

moradores. 

Quando as autorrepresentações passam a ter visibilidade, se tornam 

documentos que atestam a heterogeneidade destas populações. A diversidade 

de narrativas emergentes confere a estes autores um novo status. Ao se 

incorporarem ao segmento dos que se autorrepresentam, que são capazes de 

“deixar registros por escrito” de sua própria história, e que também podem 

expressar as suas demandas através de sua produção midiática, esses atores 

passam a ter valorizado o seu “lugar de fala”. Trata-se da desvinculação entre 

os lugares e as pessoas, que antes pareciam colados no imaginário social. 

Por isso, é importante que esteja clara a distinção entre as 

representações e as autorrepresentações a que nos referimos neste trabalho, 
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para que não corramos o risco de reproduzir um erro do passado que 

acreditamos estar em vias de ser superado. Chamamos de “representações” as 

produções midiáticas que abordam temas diversos, inclusive as próprias 

comunidades. E, de “autorrepresentações”, as produções centradas em 

informações pessoais, subjetivas, relativas ao próprio autor. Por certo várias 

vezes estas categorias se mesclam, mas é importante ter clareza do que as 

distingue. 

Ao abrir um espaço demarcado para a produção intelectual de pessoas 

que “representam” territórios de comunidades populares e/ou periféricas, 

lembrando que tal representação era autoatribuída, o Viva Favela 2.0 se tornou 

um destino “adequado” para estas representações, ou, segundo Recuero 

(2009), “apropriado”. Ao mesmo tempo, ao criar um espeço específico para as 

apresentações pessoais, os “perfis” autobiográficos, ofereceu um espaço 

“próprio” para as autorrepresentações destes atores. Está claro, portanto, que 

estes atores sociais não “surgiram” em função do Viva Favela 2.0, nem 

deixaram de existir por conta da desativação do site.  

A importância do Viva Favela 2.0 reside, primeiro, no fato de ser, em si, 

um resultado e um exemplo da renovação e intensificação do interesse da 

sociedade como um todo pela “perspectiva periférica”. E, segundo, no fato de 

ter oportunizado interações entre estes atores sociais – que se apropriaram do 

espaço - e entre eles e outros atores de segmentos sociais diferentes, numa 

mesma plataforma e sob a perspectiva da representação de favelas enquanto 

tema.  

Neste sentido, o projeto exerceu um papel relevante como espaço de 

convivência onde ocorreram diversos níveis de diálogos orientados para a 

questão da representação de favelas em si mesma, o que pode ter contribuído 

para o aumento de uma consciência identitária entre os membros da rede. Esta 

formação de um “espírito de grupo” apontaria para a provável continuidade 

dessas trocas em ambientes diversos, como blogs e o Facebook, por exemplo, 

mas não restritas ao espaço virtual. 

Na medida em que aprofundávamos a análise da rede, percebíamos que 

as expressões que vínhamos empregando para identificar seus membros eram 
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incongruentes. Começando pelo termo “correspondentes”, herdado do Viva 

Favela original, cujo sentido inclui a ideia de distância, evocando 

necessariamente a dimensão espacial, o que não se adequa ao universo da 

internet 2.0, nem ao próprio ciclo de produção, difusão e consumo, uma vez 

que o leitor/espectador/ouvinte pode estar ao lado. 

Já o problema com a expressão “produtor de conteúdo” era o fato de 

que o sujeito está sendo qualificado a partir de seu relacionamento com o site, 

na medida em que o que ele produz só existe enquanto algo que é contido pela 

plataforma, como se esta fosse um recipiente ou embalagem. Mas os textos, 

fotografias, vídeos e gravações sonoras não deixariam de existir em outros 

contextos, fora do Viva Favela.  

O conceito do Jornalismo Cidadão103, utilizado nos programas de 

formação de correspondentes do Viva Favela 2.0, certamente se aplica à 

atividade que este grupo desempenha, inclusive sob a interpretação 

contemporânea disseminada por autores como Gillmor (2004)104, que associa o 

jornalismo cidadão à prática de cidadãos comuns, sem formação jornalística, 

atuando como repórteres na produção de notícias locais para a difusão em 

sites colaborativos, associados às novas possibilidades de difusão de 

conteúdos trazidas pela internet 2.0.  

Porém, enquanto muitos entre os membros da rede de colaboradores do 

Viva Favela 2.0 eram “pessoas comuns”, sem formação em jornalismo, 

produzindo conteúdo midiático, muitos outros eram jornalistas profissionais 

promovendo notícias do interesse de sua comunidade, portanto “jornalistas 

comunitários”. E, para além destes, havia os que se apropriavam da plataforma 

para promover outros tipos de conteúdo, não jornalístico. 

Considerando que a plataforma do Viva Favela 2.0 era, além de um 

veículo informativo, também uma rede social promotora de interações, 

                                                           
103

 Originalmente inspirado nos conceitos norte-americanos de Jornalismo Cívico e Jornalismo Público, o termo 
“Jornalismo Cidadão” aparece no contexto brasileiro a partir do fim da ditadura militar, para destacar a prática 
jornalística como de “utilidade pública”, no sentido de apoiar os cidadãos em suas demandas perante o Estado e, 
nos anos 1990, também em relação à defesa dos direitos de consumidor dos leitores, através do “jornalismo de 
serviços” (ABREU, 2003).  
104

 O autor usa com frequência o termo grassroots journalism, que em inglês significaria “jornalismo de raiz” 
(tradução nossa), e que tem sido traduzido por “jornalismo cidadão”. É importante não confundir com o Jornalismo 
Comunitário, que seria o jornalismo voltado para os interesses dos moradores de determinada comunidade. 
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ancoradas em conteúdo de linguagens diversas e não apenas jornalístico, 

descartamos a qualificação de “jornalistas” e optamos por “comunicadores”, por 

considera-la mais genérica e menos institucionalizada. 

Ao buscarmos qualificar, de maneira apropriada, o papel destes 

comunicadores enquanto atores sociais, percebemos que seria importante 

ressaltar sua identificação com os territórios, pois este elemento se mostrou 

essencial na formação da identidade coletiva da rede. Assim, passamos a 

considerá-los “comunicadores periféricos”. 

 No âmbito deste trabalho, os comunicadores periféricos são produtores 

de conteúdo para mídias diversas cuja produção pode ser considerada uma 

forma de representação social de favelas e periferias urbanas (mas não 

necessariamente se limita a esses temas/territórios).  

 Sob uma perspectiva mais subjetiva, podemos identificar neste grupo 

uma parcela da população habitante de favelas e periferias cuja “voz” se torna 

ativa e traz perspectivas de mobilidade social, contradizendo estudos como o 

de Ventura (2009), por exemplo, que aponta o “constrangimento ao sonho” por 

parte de moradores de favelas em idade escolar.  

Quando Vianna (1995) introduz o conceito de “mediação intercultural” 

em seu debate sobre o samba, está se referindo a mediações proporcionadas 

por trocas individuais, entre atores que representam “papéis sociais” diferentes. 

Não são mediações institucionalizadas como as destacadas por Martín 

Barbero, que, mesmo ao observar a cultura “de bairro” em oposição à “de   

massa”, identifica como mediadores pessoas vinculadas a entidades como 

movimentos sociais ou partidos políticos. 

São ativistas ou ‘quadros’, alguns dos quais filiados ao Partido 
Socialista, mestres-de-obras e também pequenos comerciantes e 
profissionais moradores do bairro, que operam nas instituições locais 
fazendo a conexão entre as experiências dos setores populares e 
outras experiências do mundo intelectual e das esquerdas. (MARTÍN-
BARBERO, 1997 p. 270). 

 

 A internet, por sua característica híbrida de espaço público e privado, 

onde a fala individual pode assumir status de mensagem coletiva, possibilita 
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que diálogos entre atores distintos promovam tais mediações em diferentes 

níveis, podendo até mesmo adquirir dimensões massivas. É neste sentido que 

as mensagens dos comunicadores periféricos não podem ser consideradas 

completamente “desmediadas”, pois mesmo estando mais autônomas em 

relação aos meios de comunicação de massa, por exemplo, e de outras 

esferas institucionais, elas se utilizam (não necessariamente “dependem”) de 

interlocutores capazes de amplifica-las na direção dos diversos segmentos da 

sociedade.  

Ao longo deste trabalho, foram citados exemplos de representações 

produzidas em campos diferentes, entre os quais podemos destacar a mídia, a 

academia e a literatura. Em todos eles, é possível identificar a presença dessas 

novas “vozes periféricas”. Na academia, tais vozes já não são tão novas, e pelo 

impacto e influência conquistado por alguns de seus “donos”, não se ousaria 

reduzi-los a “pesquisadores periféricos”. Valladares (2005) já os saudou como 

os “doutores da favela”, que viriam substituir (ou contribuir com) os “doutores 

em favela”: 

 

 O questionamento dos dogmas [criados por representações de 
favelas principalmente da primeira metade do século XX], passagem 
obrigatória para uma verdadeira renovação dos trabalhos realizados 
não apenas sobre as favelas, mas também sobre a pobreza, a 
segregação urbana e as consequências da urbanização, possivelmente 
será influenciado por um novo tipo de ator: aquele oriundo da favela 
com um diploma superior. (VALLADARES, 2005 p. 163) 

 

 Na literatura, dezenas de autores vêm se destacando, como foi citado na 

introdução deste trabalho. Hollanda (2014), a respeito deste grupo, atesta: 

“Não há mais dúvida, o pobre tomou a palavra e ganhou voz ativa, 

dispensando intermediações e criando dicções próprias”. Mas não só. A autora 

se manifesta sobre o suposto “fenômeno sociológico” e combate “argumentos 

desqualificantes” e “preconceitos linguísticos” segundo os quais estes autores 

“não fazem literatura”. Segundo ela, Manual Prático do Ódio, o segundo livro de 

Ferrez, por exemplo: 

 Antes de mais nada, é muito bem escrito. Quando digo muito 
bem escrito quero dizer que é muito cuidado do ponto de vista do 
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trabalho com a palavra propriamente dita, uma evidente sofisticação no 
trato com a oralidade, tem uma linguagem econômica forte, uma levada 
voraz e uma estrutura narrativa bastante complexa.  

 

A análise da rede de comunicadores periféricos articulada pelo Viva 

Favela 2.0 se insere neste contexto sob uma perspectiva otimista. Suas 

representações midiáticas de favelas, periferias, ou de qualquer parte da 

cidade, bem como suas autorrepresentações, podem não só ter destaque na 

renovação – já em curso – das representações tradicionais, como 

desempenhar um papel bem mais amplo como vozes ativas no diálogo social 

contemporâneo. Por exemplo, o leitor valorizado nos conteúdos publicados no 

Viva Favela 2.0 era o próprio morador das comunidades, para quem as 

referências contidas nas produções eram familiares. A produção analisada não 

mira a elite letrada ou a mídia dominante, mas também não as exclui. O 

comunicador periférico parece falar ao mesmo tempo “para dentro” e “para 

fora”, o que também representa uma novidade.  

Segundo Canevacci (2004), o Brasil é polifônico, e “é exatamente entre 

as polifonias dissonantes e as formas expressivas inovadoras que emerge o 

sentido da contemporaneidade”. O fato de novas vozes emergirem, apontadas 

para novas direções, já pode representar, em si mesmo, um avanço político e 

social, no caminho de conquistas democráticas e cidadãs.  

Mas, para além de significarem novas perspectivas e discursos, há o 

fato de uma parcela considerável deles estar pleiteando espaço justamente no 

mercado de segmentos “formadores de opinião” como a mídia/imprensa. Pode-

se intuir (ou desejar) que estejamos diante de um contingente de jornalistas, 

futuros jornalistas e outros tipos de cronistas (blogueiros, por exemplo) cuja 

experiência de cidade seja muito mais abrangente do que a do profissional 

cujos deslocamentos se restringem às regiões centrais e bairros onde se 

concentra a “elite letrada”, e de onde os cronistas do século XX viram as 

favelas como um mundo distante, e viram a cidade partida. Caberia a esses 

cronistas contemporâneos, com seus olhares “periféricos”, inventarem uma 

cidade onde as favelas não sejam nem mundos, nem pautas, nem temas, nem 

lemas. Apenas lugares. 
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