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RESUMO 

Desde a intenção de candidatura para os Jogos Olímpicos de 2016, o Rio de Janeiro 

vem passando por inúmeras transformações urbanas. Apesar dos megaeventos terem 

trazido diferentes tipos de impactos para os moradores da cidade, as narrativas da mídia 

corporativa se concentraram, principalmente, em destacar tais mudanças de maneira 

bastante positiva. O que, como se sabe, não se concretizou desta forma para todos. O 

objetivo deste trabalho é percorrer e investigar, por meio da etnografia, “territórios 

midiáticos” (Tosoni; Tarantino, 2013) de pessoas que ainda vivenciam impactos de um 

processo de adequação frente às consequências das transformações da cidade após o 

período de realização dos megaevento. Territórios midiáticos são operações discursivas 

realizadas por atores sociais que têm como principal objetivo ganhar posições 

vantajosas dentro de um conflito urbano. Partindo deste princípio, vamos analisar os 

espaços de mídia que moradores do Morro da Providência ocupam para reafirmar a 

própria história e, consequentemente, a da favela neste momento seguinte às remoções. 

Pelo que pode ser observado, com base em duas trajetórias midiáticas que foram 

abordadas em profundidade, a produção de mídia é impulsionada por meio das redes 

sociais e caracteriza exemplo de mídia tática, reforçando laços de moradores com o 

próprio território (físico) da favela.  

 

Palavras-chave: megaeventos; favelas; Morro da Providência; territórios midiáticos; 

mídia e cotidiano.  
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ABSTRACT 

Since the intention to apply for the 2016 Olympic Games, Rio de Janeiro has been 

experiencing numerous urban transformations. Although mega-events have brought 

different kinds of impacts people who already live in places where they have been 

realized, corporate media narratives have focused mainly on highlighting such changes 

in a very positive way. What, as we know, did not materialize in this way for all. The 

objective of this work is to explore and investigate, through ethnography, "media 

territories" (Tosoni; Tarantino, 2013) of people who still experience impacts of a 

process of adaptation to the consequences of the transformations of the city after the 

mega-event. Media territories are discursive operations performed by social actors 

whose main objective is to gain advantageous positions within an urban conflict. Based 

on this principle, we will analyze the media spaces that residents of the Morro da 

Providência occupy to reaffirm their own history and, consequently, that of the favela in 

this moment following the removals. From what can be observed, based on two media 

trajectories that were approached in depth, media production is driven by social 

networks and is an example of tactical media, reinforcing the ties of residents with the 

(space) territory of the favela itself. 

 

Keywords: mega-events; favelas; Morro da Providência; media territories; media and 

everyday life.  
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1. INTRODUÇÃO  

O campo de estudos dos megaeventos se expandiu consideravelmente nas 

últimas duas décadas e tende a ser cada vez mais explorado. Podemos dizer que isso 

acontece por uma razão bastante instigante: grandes eventos trazem consequências 

imprevisíveis para o dia a dia de grandes centros urbanos e variam bastante a cada 

edição. Cada um deles se entremeia de forma única à cultura local das cidades sede, 

proporcionando resultados, que podem ser positivos ou negativos, também únicos e que 

duram para além do tempo de realização do evento em si.  

Ainda não existe um consenso sobre o que, afinal, seria um megaevento. Mas 

não parece tarefa difícil descrevermos algumas características que lhes são comuns. De 

acordo com Strangio (2008), de forma simplificada, megaeventos seriam encontros que 

podem ser de vários tipos (de religião, culturais, esportivos etc), que se tornam eventos 

quando ocorrem em determinados espaços de tempo e, do ponto de vista de tamanho, 

devem atrair um amplo público, real e virtual. 

Na maioria das vezes, grandes eventos são introduzidos
1
 na vida das pessoas, 

sem que elas optem se querem fazer parte daquilo ou não. Uma vez permeados na vida 

cotidiana, os grandes eventos parecem praticamente uma consequência “natural” do 

desenvolvimento dos grandes centros urbanos, como se o megaevento só acontecesse 

naquele local porque determinada cidade se mostrou moderna e bem estruturada para 

recebê-lo. Mas para que um centro urbano alcance tal classificação é preciso fazer 

inúmeros ajustes.  

A questão da alteração da imagem das cidades por onde passam é uma das 

características mais marcantes dos megaeventos. É preciso reconstruir e remodelar os 

espaços urbanos, não só fisicamente, mas também no imaginário social. O problema é 

que, muitas vezes, as alterações estabelecidas pela organização não necessariamente 

coincidem com necessidades dos habitantes que vivem na cidade sede ou, em casos 

mais extremos, podem se sobrepor a diretos. 

Todo megaevento também precisa ser divulgado em escalas mundiais. E tornar 

um megaevento um evento midiático demanda certo esforço. Fazer com que a cidade 

sede se transforme em suporte comunicacional e transmita a ideia de que tudo parece 

conspirar a favor da realização do grande evento não é tarefa simples. Nesse quesito, 

destaca-se a cobertura jornalística feita por grandes empresas que costumam atuar na 

                                                           
1
 Geralmente, são introduzidos por parcerias entre o governo local e órgãos privados que ficam a cargo do 

megaevento.  
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tentativa incansável de promover a cultura e a economia de cada uma das sedes do 

evento. Para isso, na maior parte do tempo, são selecionadas vozes capazes de fazerem 

ecoar o lado positivo dos grandes eventos e, principalmente, o entusiasmo de se tornar 

“o centro do mundo”, enquanto temas mais polêmicos sobre os megaeventos costumam 

ser silenciados.  

Tornar-se sede de um megaevento pode trazer à tona momentos de disputa pelo 

espaço urbano e de reivindicação à cidade. Isso deve bastante ao que mostram os 

pesquisadores Freitas, Lins e Carmo (2016): a partir do momento que determinado local 

se torna sede de um megaevento, a gestão do espaço público pode ser – e é com 

frequência – compartilhada ou entregue a grupos de empresas, que estão completamente 

voltados a fatores que envolvem a realização do evento em si, e não necessariamente às 

necessidades ou manutenção de direitos de pessoas.  

Talvez a Olimpíada seja um dos exemplos mais claros para o que seja um 

megaevento. Se a realização dos Jogos Olímpicos impressiona pelo alcance mundial que 

tem, isso certamente tem a ver com o tipo de planejamento prévio que demanda, o 

espaço que passa a ocupar no noticiário e com as tensões que desperta em territórios 

onde são realizados.  

Os Jogos Olímpicos aconteceram pela primeira vez no Brasil em 2016. Depois 

de trinta cidades de diversos países terem sido sedes do grande evento, foi então a vez 

do Rio de Janeiro ser escolhido para receber as competições. Mas, para que isso se 

tornasse possível, foi preciso remodelar a imagem da cidade a nível mundial, processo 

que se estendeu por mais de uma década, e que trouxe inúmeras consequências – 

positivas e negativas – para os cariocas. 

Pesquisadores destacam que a ideia da construção de uma cidade moderna e 

competitiva não era inédita para o Rio de Janeiro. Desde 1993, é possível notarmos 

ações do poder público que tinham como principal objetivo incluir a cidade nos espaços 

de globalização, fosse pela “implementação de projetos de intervenções prediais e 

urbanísticas e nas „necessárias‟ alterações da legislação urbanística para viabilizá-los, 

ou pela reformas das estruturas institucionais criadas para concretizar uma gestão livre 

das amarras do Estado” (AZEVEDO, Lena; FAULHABER, Lucas; 2015, p. 24).  

Mais especificamente, a preparação do Rio de Janeiro para se tornar cidade sede 

dos Jogos Olímpicos teve início por volta de 2006. O projeto de cidade olímpica 

completava um importante ciclo de outros megaeventos que aconteceram 

consecutivamente: XV Jogos Pan-Americanos (2007), a Conferência das Nações 
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Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20 (2012), a Copa das 

Confederações (2013), a Jornada Mundial da Juventude (2013), edições do Rock in Rio 

(2001, 2011, 2013, 2015) e a Copa do Mundo de Futebol (2014), sem contar carnaval e 

réveillons cariocas anuais.  

Assim como aconteceu antes dos outros eventos, mas em escala bem maior, a 

partir da intenção de candidatura da cidade à Olimpíada, criou-se uma agenda de 

políticas públicas a serem desenvolvidas e executadas pelas três esferas de governos – 

federal, estadual e municipal – e que foi amplamente divulgada pela mídia.  

As intervenções no espaço da cidade se concentraram principalmente nas regiões 

onde as competições aconteceriam – Barra da Tijuca, Copacabana, Deodoro e 

Maracanã. Além delas, também se destacou a reforma para a Zona Portuária. Com 

profundas alterações executadas em diferentes áreas do Rio de Janeiro, é fácil 

imaginarmos que transformações deste porte na estrutura da cidade alterariam 

completamente o cotidiano de quem nelas reside.  

Como não seria possível realizar nesta pesquisa uma análise em profundidade de 

consequências do grande evento em cada região da cidade, a amostra de cotidiano que 

pretendo apreender ao longo desta pesquisa são transformações urbanísticas motivadas 

pelo megaevento que foram destinadas às favelas, com foco para o caso do Morro da 

Providência. 

O anúncio do projeto Porto Maravilha aconteceu em 2009 e marcou o início da 

transformação da região, que, como se sabe, está longe de ter o desfecho aguardado. A 

ação é considerada a maior parceria público-privada do país (PPP), desenvolvida 

durante manobra que entregou 60% dos terrenos da região com potencial de construção 

para a iniciativa privada. Empresas como OAS, Odebrecht e Carioca Christiani Nielsen 

também foram responsáveis pelos editais do Morar Carioca na região e a construção do 

veículo leve sobre trilhos, o VLT
2
. A revelação do esquema, em 2017, culminou na 

prisão do então deputado federal, Eduardo Cunha, acusado de lucrar mais de dezenove 

milhões de reais com o recebimento de propina das empresas citadas
3
.  

O primeiro contato que tive com a situação de remoções no Morro da 

Providência foi entre 2012 e 2013, quando passei a fazer parte da produção da TV 

                                                           
2
 Mais informações podem ser encontradas nesta reportagem especial da Agência Pública: 

https://outraspalavras.net/outrasmidias/destaque-outras-midias/cidades-assim-se-privatizou-o-porto-

maravilha/.   
3
 Outros dados estão disponíveis neste link: https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-

jato/noticia/delator-diz-que-odebrecht-pagou-mesada-de-r-547-mil-a-cunha-por-3-anos.ghtml.  

https://outraspalavras.net/outrasmidias/destaque-outras-midias/cidades-assim-se-privatizou-o-porto-maravilha/
https://outraspalavras.net/outrasmidias/destaque-outras-midias/cidades-assim-se-privatizou-o-porto-maravilha/
https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/delator-diz-que-odebrecht-pagou-mesada-de-r-547-mil-a-cunha-por-3-anos.ghtml
https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/delator-diz-que-odebrecht-pagou-mesada-de-r-547-mil-a-cunha-por-3-anos.ghtml
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Bandeirantes, onde trabalho até hoje como jornalista. Na ocasião, ajudei a produzir uma 

série de entrevistas escolhidas por Fernando Gabeira sobre a nova reforma urbana no 

Rio de Janeiro para séries especiais do Jornal da Band e para o Jornal do Rio. A 

proposta do trabalho era fazermos algumas matérias especiais, com outro olhar sobre 

temas que geralmente escapam a um jornal diário.  

Fernando Gabeira já acompanhava de perto o trabalho do Fórum Comunitário do 

Porto, uma das formas de organização daqueles moradores que lutavam pelo direito de 

permanecer em meio a casas que eram demolidas. Com isso, eu mantive contato, 

principalmente por telefone e mensagens no Facebook, por alguns poucos meses com 

Caroline, uma das representantes do grupo que mediava o contato entre alguns outros 

jornalistas e os moradores.  

Na época, tanto pela falta de informações a respeito do Morar Carioca, quanto 

pela mínima experiência em qualquer nível do trabalho jornalístico, não conseguia 

dimensionar a importância que aquelas entrevistas poderiam ter, caso circulassem com 

maior frequência em uma TV aberta. 

Mesmo assim, o tema me despertou enorme interesse por motivos bastante 

simples: aquelas pessoas lutavam pelo direito de permanência naqueles espaços e pela 

manutenção de referências mínimas para a vida cotidiana. Não se tratava pura e 

simplesmente de uma questão sobre a habitação no Rio de Janeiro, mas sim, algo muito 

mais complexo do que isso para quem estava no Morro da Providência.  

Por isso, esta pesquisa se dedicará a resgatar impressões de quem estava (ou 

ainda está) naqueles espaços, depois do turbilhão promovido pelas reformas urbanas, 

que parecem ter trazido impactos para quase todas as ações cotidianas.  

Quando falamos em cotidiano é importante destacarmos algumas das 

características deste conceito que vamos privilegiar ao longo deste trabalho. A primeira 

delas é trazida por Maria do Carmo Brant de Carvalho e José Paulo Netto (2000), 

quando revisitam estudos de Henri Lefebvre (1981). O cotidiano compreende a própria 

vida “comum”, aquela que é vivida diariamente: 

A vida cotidiana é aquela vida dos mesmos gestos, ritos e ritmos de todos os 

dias: é levantar nas horas certas, dar conta das atividades caseiras, ir para o 

trabalho, para a escola, para a igreja, cuidar das crianças, ir para o trabalho, 

para a escola, para a igreja, cuidar das crianças, fazer o café da manhã, fumar 

o cigarro, almoçar, jantar, tomar a cerveja, a pinga ou o vinho, ver televisão, 

praticar um esporte de sempre, ler o jornal, sair para um “papo” de sempre, 

etc... Nessas atividades é mais o gesto mecânico e automatizado que as dirige 

que a consciência (LEFEBVRE apud CARVALHO; NETTO, 2000, p. 23). 
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 A vida “comum”, apesar de aparentemente banal, é classificada como fonte de 

conhecimento e da prática social. Justamente por isso se torna interesse do Estado 

moderno geri-la. De maneira um tanto quanto pessimista, Lefebvre (1981, p. 17, apud 

CARVALHO; NETTO, 2000, p. 15) aponta que é o Estado moderno quem gere o 

cotidiano: seja por meio “de regulamentos e leis, pelas proibições ou intervenções 

múltiplas, pela fiscalização, pelos aparelhos da Justiça, pela orientação da mídia, pelo 

controle de informações etc” (LEFEBVRE apud CARVALHO; NETTO, 2000, p. 15). 

E, na maioria das vezes, foge ao controle das pessoas o poder de decisão sobre 

interferências do Estado que lhes são destinadas. 

 Só o insignificante escapa ao Estado. De maneira geral, tudo aquilo que 

realmente “importa”, que traz consequências “reais” para a vida social, quase sempre é 

apreendido pelos órgãos de controle. Mas partindo desta ideia de quase totalidade do 

Estado, Lefebvre (1981, p. 126-7, apud CARVALHO; NETTO, 2000, p. 15) admite 

também que há brechas por onde as pessoas conseguem tentar momentos de liberdade, 

onde tentariam tomar decisões pessoais e até mesmo se perguntar sobre decisões que 

lhes influenciaram, mas onde não puderam participar sobre elas. “De um lado, a 

atividade administrativa se dedica a tapar esses buracos, deixando cada vez menos 

esperança e possibilidades ao que podemos chamar de liberdade intersticial. De outro, o 

indivíduo procura alargar estas fissuras e passar pelos vãos” (LEFEBVRE apud 

CARVALHO; NETTO, 2000, p. 15).  

Aqui, a principal propriedade do cotidiano que levarei em consideração será a 

ideia da existência de espaços de questionamentos ou de momentos de busca pela 

liberdade em meio à totalidade que o Estado moderno exerce sobre a vida em sociedade. 

Dentro desta perspectiva, buscarei ao longo deste trabalho identificar e mapear brechas 

por onde moradores de favelas, com destaque para o Morro da Providência, puderam se 

questionar sobre inúmeras mudanças que foram lhes destinadas e impactaram a vida 

“comum” nessas localidades.  

As alterações do Estado no cotidiano de regiões faveladas por conta do 

megaevento, capazes de trazer alterações à vida daqueles moradores, aconteceram por 

meio de dois grandes programas do governo. Um deles foi o projeto de pacificação. 

Desde o final de 2008, as Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) foram adotadas 

como principal estratégia da Secretaria Estadual de Segurança para retomada de 

território de favelas controladas pelo tráfico, por meio da permanência policial nestes 

territórios. As UPPs estão atualmente presentes em 38 favelas do Rio de Janeiro. 
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A outra proposta, mais discutida neste trabalho, foi a criação e desenvolvimento 

do programa habitacional Morar Carioca para colaborar com a candidatura do Rio de 

Janeiro à cidade sede. Nenhuma competição aconteceria especificamente dentro das 

favelas, mas para promover a cidade, como um todo, era preciso interferir também nas 

regiões faveladas.  

O Morar Carioca foi considerado o maior programa habitacional de urbanização 

popular da história do país e o maior legado social olímpico. Ele previa a reurbanização 

de todas as favelas cariocas e retomava o discurso sobre promover “dignidade aos 

moradores das áreas mais carentes”.  

Pela definição mais recente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE) considera que favelas são aglomerados subnormais, ou seja, conjuntos 

constituídos por 51 ou mais unidades habitacionais caracterizadas por ausência de título 

de propriedade e pelo menos por uma das seguintes características: irregularidades de 

vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes, ou carência de serviços públicos 

essenciais, como coleta de lixo, rede de esgoto, iluminação pública ou energia elétrica. 

Segundo dados do último censo, entre 2000 e 2010, o crescimento das favelas foi de 

27,65% no Rio de Janeiro, o que correspondem a 1.020 aglomerados subnormais. Para 

se ter ideia, os números correspondem a quase 1,4 milhões de pessoas, praticamente um 

quarto da população carioca.  

A interpretação utilizada pela Prefeitura sobre o significado da palavra “favela” 

é bastante similar, mas se baseia na constante do Plano Diretor do Desenvolvimento 

Urbano Sustentável de 2011, que considera favela como: 

(...) área predominantemente habitacional, caracterizada por ocupação clandestina e 

de baixa renda, precariedade da infraestrutura urbana e de serviços públicos, vias 

estreitas e alinhamento irregular, ausência de parcelamento formal e vínculos de 

propriedade e construções não licenciadas, em desacordo com os padrões legais 

vigentes (Plano Diretor do Desenvolvimento Urbano Sustentável, 2011).  

 

Beatriz Jaguaribe (2011) aponta que não era por acaso que o plano de 

intervenção urbana se intensificaria nestes espaços (das favelas) durante a preparação 

para o megaevento da Olimpíada. Para a pesquisadora, as favelas cariocas acabaram 

virando trademark da cidade do Rio de Janeiro. Há a mistura entre o fascínio e o horror 

frente à imagem de favelas violentas, degradadas e o fascínio e glamour da favela 

estilizada e autêntica.  

Os programas de urbanização, pacificação e melhoramentos das favelas 

cariocas, portanto, não apenas visam atender a uma urgente agenda social 

como também constituem uma parte estratégica da promoção da imagem do 
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Rio de Janeiro atrelada à favela. Trata-se de uma repaginação da dicotomia 

da “cidade partida” para uma nova reinvenção da cidade integrada. Não 

sabemos qual será o êxito desta repaginação. Mas o crucial é apontar que a 

domesticação da favela ao invés de sua erradicação indica uma mudança no 

ideário sobre a cidade ideal, implica numa valorização democrática e numa 

mudança de parâmetros culturais (JAGUARIBE, 2011, p. 343-344).  

 

A formação do Morro da Providência teve início no final de 1890
4
, muito por 

conta do intenso fluxo migratório em direção ao Rio de Janeiro e o descompasso entre o 

número de moradias disponíveis. Localizada na Zona Portuária, a Providência 

compreende os bairros do Centro, Santo Cristo e Gamboa.  

A favela Providência já passou por outras várias tentativas de urbanização e 

reforma, quase sempre alvo de polêmicas para moradores, que viviam a alternância 

entre ausência do poder público e momentos de intervenção sem muito esclarecimentos. 

Desde sua formação, há mais de cem anos, a Providência incomodava. No primeiro 

momento, muito pela questão estética, como se repetiu nas outras favelas que se 

formaram, foi intensamente combatida por medidas que se diziam sanitaristas 

Praticamente um século depois de sua formação, por volta dos anos de 1990, 

projetos urbanísticos marcantes como Favela Bairro e Cimento Social foram realizados 

na localidade. Às vésperas do megaevento, as transformações se acentuaram com a 

execução do Morar Carioca. Para a localidade, o projeto significava o investimento de 

R$131 milhões e previa o benefício aos 5.500 moradores da região, com a implantação 

de redes de água, esgoto e drenagem. As obras incluíam também a construção de um 

teleférico e um plano inclinado, com a justificativa de tentar facilitar a circulação e 

acessibilidade dos moradores
5
.  

O Morar Carioca no Morro da Providência também era parte de outro programa 

urbanístico: a reforma da Zona Portuária, que depois de décadas de abandono, recebeu 

incentivos da Prefeitura para se transformar em novo ponto turístico da cidade do Rio 

de Janeiro. Entretanto, as consequências positivas da renovação daquele espaço viriam 

só para moradores que conseguissem permanecer na região, já que o projeto 

habitacional também previa a remoção de casas para que as obras fossem realizadas. De 

maneira geral, podemos perceber que, para moradores da Providência, a execução das 

obras trouxe a insatisfação principalmente pela falta de clareza da Prefeitura sobre o quê 

                                                           
4
 Não é consenso entre pesquisadores que a favela da Providência tenha sido a primeira a se formar no 

país. Mas de acordo com registros da Prefeitura do Rio, ela foi a primeira a se formar na cidade  
5
 Os dados são da Secretaria Municipal de Habitação do Rio de Janeiro. 
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seria executado e o porquê de a reforma acontecer tão motivada pelos Jogos de 2016, e 

não baseado “nas necessidades de quem vivia ali”.  

A questão das remoções não foi exclusividade para a região da Providência, nem 

mesmo para o caso das favelas do Rio de Janeiro. Historicamente, o direto a moradias 

adequadas está entre os que mais são violados durante o período de preparação de 

grandes centros urbanos que sediam megaeventos. Os números impressionam. De 

acordo com levantamento do Centro de Direitos de Moradia e Evicções (Centre on 

Housing Rights & Evictons – COHRE), 72 mil pessoas foram retiradas de forma forçada 

para a realização dos Jogos de Seul, em 1998. Em Atlanta, os números chegam a 30 mil 

moradores retirados de onde viviam. E na preparação para os Jogos Olímpicos de 

Pequim, em 2008, mais de 1,25 milhões de pessoas foram desalojadas. Isso sem 

contarmos os impactos da gentrificação
6
.    

No caso do Rio de Janeiro, estima-se que quase 80 mil
7
 pessoas tenham sido 

removidas durante as adequações da cidade para o megaevento. Mesmo sendo um 

número bastante expressivo, relatos dessas pessoas sobre o próprio programa pouco 

circularam pelos meios tradicionais de mídia
8
. Como costuma ser frequente, 

perspectivas e vozes de moradores de favelas e, no caso deste trabalho, da Providência, 

costumam não ganhar espaço nos grandes conglomerados de mídia, e durante o 

megaevento não foi diferente.  

Afinal, se a intenção dos grandes meios de comunicação era remar a favor dos 

Jogos Olímpicos, não é de se estranhar que essas pessoas afetadas (negativamente) pelas 

obras, não sejam escolhidas com frequência para falar a respeito dos impactos da 

Olimpíada. Minha hipótese é de que estas pessoas precisaram buscar em outros espaços 

um lugar para relatar suas experiências de cidade, principalmente em um momento de 

opressão como o dos preparativos para os megaeventos. 

O objetivo principal deste trabalho será analisar territórios midiáticos (media 

territories), de pessoas do Morro da Providência que foram atingidas, de alguma 

maneira, pelo contexto de preparação para o megaevento. Como um dos resultados 

finais, tal abordagem traz a impressão dessas pessoas sobre impactos do grande evento 

para tentar promover uma visão de cidade um pouco mais humanizada.  

                                                           
6
 De acordo com Raquel Ronik (2012), o termo gentrificação foi desenvolvido pelo professor de 

Antropologia e Geograf, Neil Smith, na década de 1970. O conceito designa processos de valorização 

imobiliária e expulsão dos moradores originais nas experiências de renovação das áreas centrais.  
7
 Os dados são da ONG Justiça Global.  

8
 Chegamos a essa conclusão durante trabalho de conclusão de curso em Jornalismo apresentado ao 

Instituto de Artes e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, em 2014.  
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De acordo com os autores Simone Tosoni e Matteo Tarantino (2013), territórios 

midiáticos são táticas simbólicas usadas por atores envolvidos em um conflito urbano 

em cidades midiatizadas para promover representações específicas de si. É um conceito 

usado para dar conta de conjuntos heterogêneos de plataformas de mídia, conteúdos e 

dispositivos mobilizados por atores sociais para dar sentido ao conflito e impor, de certa 

forma, representações a respeito deles mesmos, de outras figuras que constituem a 

disputa e do espaço urbano, que é o que está em jogo.   

 No caso da Providência, conseguimos imaginar que, diante da falta de 

representação nos meios de comunicação de corporações tradicionais, moradores de 

áreas afetadas pelos megaeventos, constroem ou migram para territórios midiáticos 

alternativos, constituídos por suas práticas de consumo e auto-representação em 

diversos meios de comunicação.  

Em uma perspectiva que privilegia a visão de Lefebvre (1981, p. 126-7, apud 

CARVALHO; NETTO, 2000, p. 15) sobre o cotidiano, podemos dizer que, ao 

analisarmos esses espaços de mídia, estaremos nos deparando com algumas das 

possíveis brechas que esses moradores encontraram para se questionar sobre ações que 

serviram também para reforçar a ideia de totalidade do estado sobre elas.  

O que resta compreender é quais espaços de mídia esses moradores precisam 

ocupar (ou se aprofundar) para relatar experiências e consequências da Olimpíada para 

eles, já que isso, de forma geral, não foi – e não é – privilegiado pela mídia tradicional.  

Por isso, vou analisar de que formas as vozes e perspectivas de moradores da 

Providência ecoam e circulam em espaços alternativos, que não são os da grande mídia 

corporativa, e em especial no ciberespaço. Pretendo acompanhar trajetórias percorridas 

por dois personagens extremamente midiáticos da favela neste momento posterior aos 

Jogos Olímpicos de 2016.    

Ao classificá-los como “midiáticos” quero dizer com isso que são figuras que 

apresentaram certo protagonismo no material publicado nas redes sociais, que trataram 

das questões das remoções na Providência, assim também como questões mais amplas 

relativas às transformações da cidade. Porém, isso será explorado nos capítulos 

seguintes. Em comum, os dois moradores que iremos abordar se destacam pelo uso 

frequente da internet como um dos principais meios propagadores de relatos sobre a 

Providência, permitindo que diferentes pontos de vista alcancem redes de conexões que 

se estendem para além da favela. Eles também assumem uma posição proeminente no 
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que diz respeito a projetos de caráter comunitário, mas também midiático, que mantêm 

dentro da Providência.  

A partir de tais depoimentos, serão mapeados em profundidade por quais outros 

espaços de mídia esses dois moradores circularam ou intensificaram formas de uso para 

reforçar histórias pessoais em relação à favela neste momento posterior ao megaevento.  

Uma dessas pessoas é Cosme Felippsen, que atua no ciberespaço, 

principalmente pelo Facebook. Cosme tem 27 anos e é morador e guia turístico da 

Providência. Tanto a página pessoal, quanto a página que o morador administra sobre as 

visitas guiadas na favela, Rolé dos Favelados - (coloque os links aqui) - fazem circular 

informações sobre a favela. Pelo menos pelo que está disponível, não nos parece que a 

casa de Cosme tenha sido removida ou que tenha passado pelo risco de ser. Mesmo 

assim, Cosme se destaca como uma das vozes principais em várias denúncias que 

circularam sobre o Morar Carioca e o direito de permanência de outras pessoas que 

estiveram sob ameaças.  

Meu primeiro contato com Cosme aconteceu em setembro de 2016, quando 

solicitei a autorização de amizade no Facebook, ação que basicamente me pôs em 

contato com publicações que ele faz no próprio perfil e permite que ele faça o mesmo 

em relação à minha conta. Não chegamos a trocar mensagens nesta data, mas por 

algumas vezes confirmei minha presença em eventos das visitas guiadas à Providência, 

mesmo sem ter ido a nenhuma delas. No início de 2017, enviei um breve texto para 

Cosme explicando o propósito de ter feito a solicitação de amizade, quando ele 

concordou em participar, mas fez o pedido de troca para que eu fosse à próxima visita à 

Providência, prevista para o final de maio do mesmo ano.   

Inicialmente, a segunda moradora que previa acompanhar era Márcia Regina de 

Deus, figura presente em documentários que circulam nas Internet sobre as remoções na 

favela. Pelo que pude observar, Márcia Regina fazia uso indireto do ciberespaço e não 

pode ser facilmente encontrada em sites, como o caso de Cosme.  

Durante a tentativa de estabelecer contato com Márcia, pude perceber importante 

característica que se tornou desafio ao longo desta pesquisa. Muitos moradores da 

Providência encontram-se em um atual período de reclusão quando fala-se sobre as 

remoções. Conforme será mostrado ao decorrer deste trabalho, não foi possível 

estabelecer contato com a moradora, mesmo em buscas feitas fora dos meios digitais. A 

ideia de contrapor usos do ciberespaço – direta ou indiretamente – como ferramenta 

para manutenção da memória dos moradores não foi possível de ser executada. O que 
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pude perceber é que há pessoas, como Márcia, que preferem não se expor (mais) para 

tratar do tema, basicamente porque casas que foram removidas não serão inseridas 

novamente na favela.  

No entanto, assim como Cosme, há inúmeros moradores que valorizam, por 

meio dos territórios midiáticos, e sob sua própria perspectiva, memórias da reforma 

urbana e suas consequências, transformando assim espaços da favela em exemplos de 

“mídias táticas”. Para Anna Feigenbaum, Patrick McCurdy e Fabian Frenzel (2013), as 

mídias táticas são caracterizadas pela experimentação, pela ideia de “faça você mesmo”, 

como formas de contestar o poder da mídia e produzir mídia ativista, tanto por meio de 

usos da tecnologia, quanto pela presença de estruturas (físicas) ou eventos capazes de 

ressignificar espaços nas cidades.  

Esse é o caso da moradora Fatima Lima, que será a segunda moradora que 

acompanharemos aqui neste trabalho e com quem mantenho contato desde novembro de 

2017. Fatima chegou a ser removida durante as obras do Morar Carioca e foi realocada 

para um dos conjuntos habitacionais disponíveis. A mulher, no entanto, já não usa as 

redes sociais para denunciar tal ação, mas sim, para manter atualizada a memória de 

moradores da Providência por meio do Favela Cineclube, que faz sessões de cinema 

com certa periodicidade dentro da favela e propõe debates sobre os mais diversos temas. 

Além do perfil pessoal, Fatima também administra o perfil do projeto, que leva o 

mesmo nome. 

A circulação de relatos no ciberespaço comprova o potencial que as conexões 

podem vir a ter como ferramenta de empoderamento. Para Mitra (2001), o ciberespaço 

faz com que o status de periferia ou favela seja visto de forma distinta no mundo online, 

muito por conta das possibilidades de deslocamento no tempo e no espaço.   

Moradores de favelas, que têm acesso à internet, podem acessar tanto 

informações oficiais, jornais de grande circulação, como também participar de mídias 

alternativas, fazer circular seus relatos a partir das redes e ir muito além do que circula 

nelas, combinando esse tipo de conteúdo a outras formas de comunicação e, 

consequentemente, de possibilidades de integração da favela a outras partes da cidade. 

Como mostra o pesquisador Guimarães Júnior (2004), o ciberespaço não inaugura 

práticas que não têm a ver com nossas relações cotidianas, mas traz inúmeras 

possibilidades de reformular e ressignificar formas já conhecidas de sociabilidade. 

Assim, as conexões entre grupos marginalizados podem ser potencializadas.  



21 

 

É importante esclarecermos que o ciberespaço não deve ser considerado 

ferramenta capaz de anular totalmente preconceitos ou diferenças sociais. E não é um 

objetivo deste trabalho apresentá-lo como se fosse. Seria bastante incoerente e 

insuficiente apontarmos o acesso ao mundo online como solução única para a exclusão 

social, sem levar em consideração que, para se “existir” nele, é preciso ter acesso a ele, 

o que dispõe de custo e que frequentemente ainda está longe de ser realidade para 

muitas pessoas (Mapa da Exclusão, 2003). Além disso, também não podemos levar em 

conta que os relatos que pretendemos analisar teriam o mesmo tipo de alcance que 

publicações de grandes jornais ou portais de notícias, por exemplo. 

Ao mesmo tempo, não podemos deixar de notar que o uso crescente de 

ferramentas online pode trazer importantes impactos sobre informações que circulam, 

tanto na favela, quanto nos outros espaços urbanos. A maior prova para isso é que 

podemos facilmente encontrar publicações feitas pelos próprios moradores, sem 

nenhum tipo de esforço, ao buscarmos por algumas palavras-chave como “moradores”, 

“Providência” e “remoções”
9
. Não demora muito para que sejamos redirecionados aos 

mais diferentes tipos de relatos, o que não seria possível, em tão pouco tempo, 

independente da distância onde estivermos da Providência, sem a comunicação mediada 

pelas novas tecnologias. Por isso, de maneira geral, consideramos relevante levar em 

conta o potencial do ciberespaço como ponto de partida para esta pesquisa, para 

analisarmos também que tipo de alcance os territórios midiáticos ocupados por 

moradores da Providência podem ter entre outros atores sociais.  

Para mapear os territórios de mídia por onde Cosme e Fatima passam/ passaram 

e estabeleceram redes de conexões, pretendo utilizar a etnografia como abordagem e 

filosofia metodológicas. De maneira bastante resumida, a etnografia pode ser 

considerada um tipo de abordagem metodológica que se refere à prática de fazer 

trabalho de campo etnográfico e às suas representações. É uma combinação de 

diferentes métodos que partem do princípio que estudar em profundidade e de forma 

imersiva o engajamento de pessoas com determinados fenômenos é fundamental para 

compreender determinada cultura ou ambiente social.  

A pesquisadora Beatriz Polivanov (2014) esclarece que a etnografia também 

pode ser considerada como “produto de um processo” (p. 91), como resultado de uma 

pesquisa qualitativa em que se busca uma “descrição detalhada e profunda da vida e 

                                                           
9
 As palavras foram escolhidas para que tentássemos direcionar os resultados que privilegiassem 

depoimentos dos moradores ou produções “deles por eles”.    
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prática cotidianas” (POLIVANOV, 2014, p. 91). Mas em ambas as etapas, seja como 

método ou produto de um processo de pesquisa a etnografia é considerada “a 

representação escrita da cultura” (EVANS apud POLIVANOV, 2014, p. 91).  

Como ponto bastante positivo a ser destacado, podemos apontar a questão de a 

etnografia ser considerada um método de pesquisa que tem como objetivo “descrições 

densas de práticas sociais de indivíduos ou redes de indivíduos (coletividades), com o 

propósito de entender diferentes aspectos de diversas culturas” (POLIVANOV, 2014, p. 

91). Ao mesmo tempo, é importante lembrar que, como um dos fatores simultaneamente 

limitador e potencializador do método, a etnografia é capaz de revelar dados mais 

profundos sobre um universo relativamente pequeno. Como no caso deste trabalho, ao 

acompanharmos territórios midiáticos de dois moradores da Providência, não queremos 

dizer que todos os moradores de diversas favelas do Rio de Janeiro se comportaram da 

mesma maneira diante do megaevento. Nem mesmo poderíamos generalizar as 

características que iremos observar nas duas situações, como comuns a todos os 

moradores da própria Providência. Ainda assim, por meio da etnografia, conseguimos 

impulsionar a circulação de outros pontos de vista, diferentes dos geralmente 

privilegiados ao longo da história, a respeito de um grande acontecimento social. Neste 

caso, como já expus anteriormente, houve a predominância de uma visão positiva 

exposta pela grande mídia.  

Não há um caminho “certo” a ser percorrido durante a pesquisa etnográfica, mas 

sim uma combinação de estratégias, como entrevistas, análise visual e observações que 

podem levar a diferentes resultados e percepções sobre grupos sociais que são 

estudados. Como destaca Robert Kozinets (2014), a etnografia, por si só, está sujeita às 

sutilezas de cada contexto.  

O contexto do avanço das trocas sociais mediadas pela tecnologia, 

principalmente por meio da internet, e o desenvolvimento de nichos sociais nesses tipos 

de espaços é um deles. Com o aumento do número de pessoas conectadas, era 

praticamente natural que adaptações da etnografia fossem desenvolvidas. Afinal, se 

pretendemos estudar o comportamento humano, entender mais sobre o convívio em 

sociedade e “ouvir” aqueles que pretendemos entender, por meio deste método, 

precisamos executar tais ações nos meios onde elas se situam.  

Alguns termos mais específicos como “netnografia”, “etnografia virtual” ou 

“etnografia em rede” chegaram a ser desenvolvidos na década de 1990 para diferenciar 

a etnografia feita nos meios digitais, especificamente. No entanto, não é objetivo desta 
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pesquisa focar nos meios digitais, mas sim nos mais diferentes usos de mídia que os 

dois moradores da Providência possam ter feito.  

Além disso, levamos também em conta argumentos que pesquisadores como 

Suely Fragoso, Adriana Amaral e Raquel Recuero (2011) usam, ao propor que não há 

necessidade do uso de um complemento ao termo “etnografia”, já que o método quando 

aplicado nos espaços virtuais deve conservar os mesmos princípios e valores que a 

etnografia fora deles. Claro que cada um desses meios onde a pesquisa é feita exige 

determinados cuidados e adaptações, mas como bem pontua a pesquisadora Débora 

Zanini (2016): 

(...) o método precisará ser adaptado: a descrição metodológica utilizando a 

etnografia para estudar uma comunidade online será diferente da descrição 

metodológica para estudar um quilombo, por exemplo. No entanto essa 

adaptação sempre foi feita pelos pesquisadores. Na realidade, isto é um fato e 

uma característica muito marcantes do conjunto de métodos de pesquisas 

qualitativas como um todo. (ZANINI, 2016, p. 170). 

 

O primeiro capítulo deste trabalho vai trazer o referencial teórico que será usado 

ao longo de toda a pesquisa. Estará dividido em cinco partes: além da breve introdução 

sobre reformas urbanas com base em Carlos Nelson Ferreira dos Santos e Arno Vogel 

(1985), há referências sobre a formação e inserção das favelas no contexto pré-olímpico 

da cidade do Rio de Janeiro, com foco em questões do Morro da Providência. Para este 

panorama histórico de regiões faveladas, serão usados estudos de Lícia do Prado 

Valladares (2005) e Thayani S. da Motta (2015), além de dados de instituições 

brasileiras que acompanham e tentam mapear as favelas, como o IBGE. Também será 

explorada a linha teórica de Henri Lefebvre, ao tratar que o Estado é quem gere o 

cotidiano.   

A questão de programas de reforma urbana voltados para favelas, 

especificamente, na tentativa de reforçar a adequação do Rio às exigências do Comitê 

Olímpico, terá como referencial teórico estudos de Ricardo Ferreira Freitas, Flávio Lins 

e Maria Helena Carmo (2016), entre outros. Em seguida, na terceira parte do primeiro 

capítulo, serão abordados pontos sobre como o uso de tecnologias e plataformas 

midiáticas pode promover o empoderamento de grupos marginalizados.  

Autores como Manuel Castells (2013), Leonardo Custódio (2016) e a 

pesquisadora Márcia M. Cruz (2005) nos mostram como a conexão à internet, 

principalmente, pode contribuir para que essas pessoas expressem suas perspectivas, 

fazendo com que elas ultrapassem o âmbito local. A partir do ciberespaço, vamos nos 
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dedicar na quarta etapa do capítulo a explicar como o conceito de territórios midiáticos, 

apresentado por Simone Tosoni e Matteo Tarantino (2013), auxiliará na construção e 

delimitação do objeto de análise desta pesquisa. A pesquisa por territórios midiáticos 

tem a principal proposta de promover estudos menos “midiacentrados” e mais com foco 

na ação de atores sociais em meio ao conflito urbano e a interação com a mídia.  

Para corroborar com a ideia de que não é intenção deste projeto fazer uma 

análise apenas da circulação de material disponível no online, também vou explorar o 

conceito de mídia tática, de Anna Feigenbaum, Patrick McCurdy e Fabian Frenzel 

(2013), para a hibridização dos espaços digitais e físicos da Providência.  

Ainda no primeiro capítulo, no quinto tópico, vou tratar da metodologia que será 

usada para percorrermos espaços de usos da mídia: a etnografia. Para isso, usarei 

principalmente referências de Christine Hine (2000), Fragoso, Recuero e Amaral (2011) 

e Robert V. Kozinets (2013) que têm contribuído para atualizações no campo 

antropológico, além de estudos da antropologia urbana de Canevacci (1993).  

O terceiro e quarto capítulos estarão voltados para resultados do trabalho de 

campo com base na noção de brechas, de Lefebvre (1981) que explicitamos acima, na 

totalidade que o Estado moderno tem sobre o cotidiano. No terceiro capítulo, terá 

destaque a minha própria trajetória midiática na tentativa de permear espaços referentes 

às produções midiáticas de moradores da Providência. Serão contextualizadas a 

disposição de ferramentas de acesso à internet na favela e algumas das consequências 

deste uso. Com base em Alessandro Aurigi e Fiorella De Cincio (2008), falarei a 

respeito de estudos que privilegiam os “pequenos usos” da internet que, em resumo, são 

usos diários por pessoas “comuns” e suas interferências no cotidiano. Além de trazer 

impressões de Fragoso, Recuero e Amaral (2011) sobre as redes sociais.  

A propagação dos meios de acesso à internet promoveu, como uma das 

consequências, o que Pablo Nunes (2017) considera a formação de núcleos 

hiperespecializados, que foram facilmente identificados em relação ao caso da 

Providência. Apesar de inúmeros moradores estarem no ciberespaço expondo visões 

pessoais sobre as remoções, um dos maiores desafios da pesquisa foi perpassar muros 

da relação favela x asfalto, que também estão presentes nos meios digitais, informação 

que será explorada quando tratarmos sobre o caso da moradora Márcia Regina.   

Na quarto capítulo, será mapeada a relação entre espaços físicos e digitais da 

Providência, com foco na proposta dos territórios midiáticos e de mídia tática, para 

apresentar resultados referentes à pesquisa de campo sobre usos de mídia de Cosme e 



25 

 

Fatima, neste momento pós-olímpico que a cidade do Rio de Janeiro vive. Será 

explorado também como os projetos que cada um dos moradores desenvolve podem ser 

considerados como artefatos midiáticos.  

Por fim, no capítulo de conclusão, pretendo apresentar dados gerais sobre 

territórios midiáticos percorridos, para, a partir dessa relação, colaborar para o 

desenvolvimento de estudos de mídia que analisem o impacto das relações sociais para 

a audiência da mídia corporativa, uma vez que essas pessoas estão em um centro urbano 

saturado de mídia e dispõem cada vez mais de ferramentas que podem transformá-la. 

Ao percorrermos os territórios de mídia, temos como objetivo fazer circular uma visão 

um pouco mais humanizada sobre a cidade que se construiu para o megaevento. 
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2. A RECONFIGURAÇÃO DA FAVELA EM UMA CIDADE OLÍMPICA: 

TERRITÓRIOS REMOVIDOS E TRAJETÓRIAS POR TERRITÓRIOS 

MIDIÁTICOS 

 

2.1 Introdução   

Interferências do poder público no funcionamento das cidades – ou em 

determinadas regiões delas – não geram apenas resultados estáticos já previstos durante 

o planejamento de projetos. Como propõem os pesquisadores Carlos Nelson Ferreira 

dos Santos e Arno Vogel (1985) na publicação “Quando a rua vira casa”, cidades não 

são objetos idealizáveis e nunca se apresentam conforme fantasias de quem as trata 

desta forma. Cidades são formas concretas de modelos culturais, tornam materiais 

inúmeros momentos históricos e compartilham inúmeros tipos de conflitos.  

Resultados reais de tudo que foi planejado por cientistas, administradores, 

técnicos, políticos e outros profissionais que possam estar envolvidos na construção e 

reconstrução de cidades, vêm à tona justamente quando todas essas pessoas saem de 

cena. Isso acontece quando projetos deixam de ser mapas, orçamentos, leis, decretos ou 

planos financeiros e se transformam em uma linguagem física decodificável no dia a dia 

e, principalmente, vivida por quem mora aqueles espaços. 

Observar reflexos e consequências de projetos urbanísticos por meio de relatos 

da experiência de moradores que passaram por aquelas transformações pode nos 

proporcionar uma visão mais humanizada sobre as cidades, o que nem sempre é feito 

pela grande mídia. Termos abstratos como “reforma urbana” ou “intervenção do poder 

público” fazem sentido para quem as planeja ou estuda, e podem se tornar conceitos 

vagos sem a analisarmos com maior atenção quem é afetado por eles. Conceitos como 

“política de habitação” são usados para tratar do outro e sobre o outro, mas quando as 

pessoas falam de si ou sobre pessoas próximas, querem falar sobre a casa, vizinhança e 

a questão da identidade e noções de sociabilidade, que fazem parte do cotidiano.    

Para tornar-se cidade-sede do megaevento de 2016, o Rio de Janeiro precisou 

passar por inúmeras interferências ao longo dos últimos anos. De pequenas mudanças 

no trânsito a mudanças mais profundas, como a questão da habitação, quase tudo 

pareceu conspirar a favor da realização do megaevento e trouxe inúmeras alterações 

para o cotidiano da população. Vamos tratar aqui da questão das transformações 

urbanísticas previstas para grupos favelados, com foco no Morro da Providência, 

motivadas pelo megaevento da Olimpíada de 2016 e a circulação de relatos de quem 
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estava do lado bastante prático das inúmeras obras que tomaram o morro: os próprios 

moradores.  

Este capítulo está dividido em quatro partes, onde serão apresentados campos 

teóricos essenciais para o desenvolvimento da pesquisa. No primeiro momento, me 

dedicarei sobre o contexto olímpico que a cidade do Rio de Janeiro se inseriu, com 

destaque para as favelas e, principalmente, o Morro da Providência. Levaremos em 

conta a noção de Henri Lefebvre de que o “Estado moderno é quem gere o cotidiano” 

(LEFEBVRE apud CARVALHO; NETTO, 2000, p. 15) e faz alterações profundas no 

cotidiano sem que as pessoas possam optar pela maioria das mudanças que impactam a 

vida em sociedade. 

Se analisarmos os últimos cinquenta anos de políticas públicas para as regiões 

faveladas, podemos dizer que foram anos bastante desmotivadores para quem vivia ali. 

De programas de remoção à regularização de moradias, o espaço das favelas foi com 

frequência alvo de intervenções descontinuadas e desarticuladas.  

Às vésperas do megaevento, e como parte das medidas que pautaram a agenda 

de candidatura do Rio de Janeiro à cidade-sede, o programa habitacional Morar Carioca 

surge na tentativa de reurbanizar todas as regiões faveladas da cidade até 2020. Isso 

gerou bastante polêmica, já que, mais uma vez, as obras eram motivadas por fatores 

externos à própria favela e em muitos momentos chegaram a se sobrepor, inclusive, aos 

direitos dos moradores.  

O segundo campo teórico que vou desenvolver será sobre uso de tecnologias e 

plataformas midiáticas como ferramenta de empoderamento para populações 

marginalizadas, em contexto de opressão e conflito em grandes cidades, como foi o caso 

da preparação para a Olimpíada. Apesar de o Morar Carioca interferir diretamente na 

vida de um número bastante expressivo de moradores de favelas do Rio de Janeiro, as 

impressões dessas pessoas sobre o próprio programa, geralmente, não ganharam muito 

espaço na grande mídia. Justamente por isso, pretendo mostrar como o uso de 

tecnologias e plataformas midiáticas pode ter contribuído para preencher esta lacuna, 

fazendo com que as versões desses moradores a respeito da disputa pelo território 

urbano circulassem e fossem divulgadas.   

Chegaremos então à definição teórica acerca do objeto desta pesquisa: territórios 

midiáticos de dois moradores do Morro da Providência. Territórios midiáticos são 

estratégias para estudarmos conflitos urbanos e circulação midiática sob o ponto de vista 

de atores sociais. É um conceito usado para dar conta de conjuntos heterogêneos de 
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plataformas midiáticas, conteúdos e dispositivos que atores sociais fazem uso para dar 

sentido ao conflito urbano e impor suas representações pessoaise do espaço urbano. 

Partiremos do ciberespaço, ponto inicial pré-estabelecido, para analisarmos por quais 

outros espaços de mídia essas pessoas circulam para propagarem seus relatos, mas não 

vamos nos ater apenas a ela. Com o complemento do conceito das mídias táticas 

(AUTORES, ANO), é possível notar que estruturas ou eventos realizados em meio 

urbano, durante situação de disputa por territórios, têm importante função de emitir 

mensagens e transformarem-se em meios midiáticos.  

A questão da relação entre territórios midiáticos e territórios urbanos se torna 

ainda mais interessante já que estamos falando justamente sobre remoções que 

aconteceram no plano físico, concreto da cidade, e a necessidade de, em um contexto 

saturado de mídias corporativas, a criação de novos espaços, desta vez nos campos 

abstrato e simbólico para que os moradores conseguissem brechas para falar sobre 

aquilo.  

Ao fim deste capítulo, vamos apresentar e desenvolver o tipo de abordagem 

metodológica que será usado ao longo da pesquisa, nos dois capítulos seguintes. A 

etnografia parece aqui bastante adequada porque permite, através da combinação de 

métodos como observação e entrevistas, migrar com naturalidade por diferentes espaços 

de mídia que essas pessoas ocupam neste período posterior à Olimpíada de 2016.  

 

2.2 Contexto de Cidade Olímpica e questões da permanência e urbanização das 

favelas no Rio de Janeiro 

As Olimpíadas, como se sabe, acontecem a cada quatro anos e têm a duração de 

aproximadamente duas semanas. Mesmo assim, conseguem trazer impactos, bem mais 

duradouros do que isso, principalmente para cidades-sede. Alguns pesquisadores 

afirmam que seu ciclo de vida pode durar quase quinze anos, se analisarmos mudanças 

que começam a acontecer desde a primeira decisão de se candidatar até os efeitos 

estabilizados pós-eventos. 

A campanha do Rio de Janeiro teve início ainda em 2007. Depois de inúmeras 

visitas do Comitê Olímpico ao Brasil, da intensa divulgação internacional do Comitê de 

Candidatura brasileiro, o Rio de Janeiro se tornou, em 2009, sede para os Jogos de 

2016
10

. Pela primeira vez, uma cidade na América do Sul receberia um evento deste 

                                                           
10

 A disputa entre Rio de Janeiro, Madri, Tóquio e Chicago chegou ao fim com a escolha pela cidade 

brasileira.  
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porte. A partir daí, o projeto para remodelar a cidade ganhou força e a divisão do espaço 

urbano passou a acontecer para viabilizar a realização do evento. Como as competições 

aconteceriam em quatro regiões, Copacabana, Maracanã, Barra da Tijuca e Deodoro, 

grande parte das transformações ligadas à reestruturação urbana, obras de mobilidade e 

habitação ficaram concentradas nesses bairros
11

.  

Mesmo sem que nenhuma competição fosse realizada na localidade, a 

revitalização da Zona Portuária teve bastante destaque. A reestruturação era 

predominantemente voltada para três bairros: Saúde, Gamboa e Santo Cristo
12

, e foi 

considerada pelo próprio prefeito Eduardo Paes como o principal legado olímpico para 

os cariocas. As obras tiveram início com a emblemática demolição do elevado da 

Perimetral
13

. Houve ainda a construção de museus, prédios de escritório e moradia, a 

formação de um novo pólo gastronômico, a abertura de avenidas, a realização de uma 

das mais emblemáticas ações de segurança pública, a instalação das Unidades de Polícia 

Pacificadora, e o início do emblemático programa habitacional Morar Carioca no Morro 

da Providência, sobre o qual vamos focar. 

O Morar Carioca foi uma das principais ações da Prefeitura anunciadas para 

favelas do Rio de Janeiro (não foi só para a Providência), como estratégia para lidar 

com aqueles espaços durante a preparação para a Olimpíada
14

. O novo programa 

urbanístico desenvolvido para as favelas previa a inclusão de uma série de 

investimentos voltados para infraestrutura, paisagismo, construção de áreas de lazer e 

equipamentos educacionais.  

Pelo programa, se recuperava também o discurso sobre a promoção da dignidade 

aos moradores das áreas consideradas “mais carentes” da cidade e sobre a importância 

de uma política de segurança que fosse capaz de garantir a continuidade da reforma 

urbanística que se iniciava. Especificamente para o Morro da Providencia, o Morar 

Carioca significaria o investimento de R$131 milhões para atender a 5.500 moradores.  

                                                           
11

 Não foram poucas as mudanças que aconteceram nas quatro localidades. Desde a construção de prédios 

para abrigar atletas e jornalistas, reforma de antigas arenas de competições, novos espaços esportivos, até 

construções de mobilidade, de maior impacto, como a Linha 4 do Metrô, o sistema de ônibus BRT e vias 

como a Transcarioca e Transolímpica. 
12

 A favela da Providência fica compreendida entre os dois últimos bairros.   
13

 A derrubada do elevado da Perimetral teve início no dia 22 de novembro de 2012 e ligava alguns 

bairros ao terminal rodoviário da cidade.   
14

 Por conta das regiões focou sua atuação, podemos afirmar que o projeto habitacional já era muito 

motivado pelo megaevento. As obras aconteceram, principalmente, nos Complexos de Deodoro, 

Riocentro e Autódromo, todos na zona Oeste da cidade, onde foram erguidos complexos esportivos, e 

também no Morro da Providência.   
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No papel, estava prevista a construção de um teleférico, de um plano inclinado e 

melhorias na infraestrutura local, por meio da implantação de drenagem, redes de água e 

esgoto e o reassentamento de 1.061 famílias que moravam em áreas consideradas de 

risco. Só que o envolvimento dos moradores ficou muito aquém do esperado.  

Alterar a estrutura da casa e quase tudo ao seu redor é sempre uma questão 

muito complexa, que pode trazer impactos profundos sobre o meio onde políticas 

públicas são acionadas. A pesquisadora Mary Douglas (2015) considera que a casa é o 

“germe da sociedade” ou uma comunidade embrionária que está ligada a negociações e 

noções de hierarquia dos indivíduos que nela vivem. A casa não se define só pelo 

espaço físico que ocupa, mas principalmente pelas relações que consegue manter 

também com o tempo, seja dentro ou fora dela. A casa está ligada à memória de seus 

habitantes e aos laços de afetividade que se formam ao seu redor, de maneira única, e 

não consegue ser reconstruída em outro lugar com o mesmo valor simbólico para seus 

moradores, por maior que seja o esforço para isso.  

Além disso, há o agravante do passado bastante negativo sobre programas 

habitacionais para favelas. Historicamente, se falamos em mais de cem anos de 

existência, também podemos dizer que são quase mais de cem anos de políticas que, 

pelo menos em algum momento, se confundiram com ações de extermínio das favelas. 

O território da favela carioca começou a se formar pouco depois da proclamação da 

República no Brasil e da transformação do Rio em nova capital do país
15

. Assim como 

se repetiu durante a formação de outras favelas que viriam a se desenvolver, moradores 

do Morro da Providência alternaram períodos de ausência do poder público em 

diferentes áreas, como saúde e segurança, com outros de presença ostensiva de agentes 

da ordem pública.  

O crescimento das favelas teve como principal motivação o enorme 

descompasso entre o número de pessoas que passaram a migrar para o Rio de Janeiro e 

o número de moradias disponíveis. Para se ter ideia, Ribeiro (2005) estima que, entre 

1890 e 1906, a população do Rio aumentava em uma taxa de 2,8%, enquanto a de 

construções com a finalidade habitacional crescia apenas em 1%. Para quem chegava à 

capital, se instalar pelas encostas dos morros em moradias improvisadas era 

praticamente a única solução.  

                                                           
15

 Foi ainda no início de 1900, que os primeiros barracos se formaram nas encostas dos morros a partir de 

moradores que transformavam aquele ambiente, até então tido como inóspito, em uma oportunidade para 

permanecerem no centro urbano.  
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Nas cinco primeiras décadas de existência, as intervenções do poder público 

aconteceram bastante motivadas por questões estéticas e médico-sanitárias, que 

justificavam o fim das favelas, sem que houvesse qualquer tipo de remanejamento 

daquelas pessoas. A primeira experiência de remoção, que previa também a realocação 

de moradores aconteceu só na década de 1950, com o Parque Proletário. A ação foi 

considerada inovadora porque não se fazia só por meio da transposição de pessoas, mas 

buscava-se também dar certa assistência social e educar aqueles habitantes para 

modificar suas práticas e tentar garantir a manutenção do novo espaço onde viveriam. A 

partir dessa mudança, os moradores se adequariam “a um novo modo de vida capaz de 

garantir sua saúde física e moral” (VALLADARES, 2005, p. 62).  

Um ponto importante para destacarmos aqui é que até o início da década de 

1960, e até mesmo durante a ditadura militar que se instalou no país, a política de 

habitação para o Rio de Janeiro não se definia oficialmente por urbanização ou remoção 

das favelas
16

. Ao mesmo tempo em que, pelo menos 30 mil pessoas foram removidas 

dos espaços favelados, em um sistema considerado bastante rígido, muito pela falta de 

classificação do tipo de política que se estava fazendo, havia certa brecha para uma 

urbanização mais democrática, que contava com a presença de arquitetos, economistas, 

planejadores, associação de moradores e sociólogos
17

. Nos anos seguintes, no entanto, 

as remoções passaram a avançar com maior velocidade
18

, e um fator que contribuiu 

bastante para isso foi a especulação imobiliária agindo sobre determinadas favelas, onde 

a retomada de territórios foi considerada lucrativa.  

A mudança começou a aparecer só no final da década de 1970, de acordo com o 

Banco Nacional de Habitação, não era mais uma questão de se optar pela urbanização 

ou pela remoção de favelas, mas de se elaborar formas de integrar as favelas à cidade. 

Só que já parecia tarde para se tentar alterar o imaginário social em que os favelados já 

viviam. Tanto é que, mesmo durante tentativas do governo Brizola, já em meados dos 
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 Burgos (2006) lembra que, apesar do próprio estado “construir” algumas favelas, como Cidade de Deus 

e as vilas Kennedy, Aliança e Esperança, ao realocar moradores de outras regiões para esses pontos, 

algumas favelas também chegaram a ser urbanizadas. 
17

 Um desses exemplos foi a criação da Companhia de Desenvolvimento de Comunidades, a Codesco, 

com autorização do governo. O principal objetivo era permitir que os moradores das favelas pudessem 

ficar, ao menos, próximos aos lugares de trabalho, quando fossem realocados. A Codesco valorizava 

também a questão da participação dos favelados na reivindicação por melhorias nos serviços públicos da 

comunidade e contribuíssem nos desenhos e projetos da própria casa. 
18

Tanto que, de 1968 a 1975, estima-se que 100 mil moradores tenham sido retirados de cerca de 60 

favelas onde viviam.  
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anos 1980, para integrar o espaço
19

, não houve a aproximação que se esperava das 

favelas ao restante da cidade.  

Nos anos 1990, e especificamente na Providência, podemos destacar dois 

projetos de habitação que antecederam o Morar Carioca e que não buscavam – pelo 

menos oficialmente – pôr fim à favela, mas acirraram tensões entre moradores e agentes 

da ordem pública. O primeiro deles foi o Favela-Bairro, que estabeleceu, pela primeira 

vez para favelados, que a habitação não era “só” a casa onde moravam. Mas também 

previa investimentos em toda a infraestrutura ao redor dela, fosse pela estrutura 

sanitária, o acesso a transportes e equipamentos voltados para educação, lazer e saúde.  

Só que a falta de interação entre moradores e agentes da Prefeitura acabou por 

prejudicar o resultado final. Como comprovou a pesquisadora Bárbara Palhares (2009), 

grande parte das pessoas que vivia na Providência sequer chegou a ter conhecimento do 

projeto.  Quase 65% dos moradores entrevistados por ela diziam não conhecer o Favela-

Bairro e suas propostas de urbanização
20

.  

Outro projeto habitacional que contribuiu para reforçar a desconfiança daqueles 

moradores em relação às ações públicas foi o Cimento Social, que contava com o 

Comando do Exército e a ação de moradores para a construção de casas. Só que, depois 

de confrontos entre soldados e moradores
21

, a presença dos militares na localidade se 

tornou insustentável. Para completar, o Tribunal Regional Eleitoral acabou embargando 

as obras, não pelas manifestações contrárias aos soldados, mas sim baseado em 

denúncias de que o projeto serviria como campanha eleitoral
22

. Na prática, só três casas 

modelos chegaram a ser concluídas, enquanto pelo menos 30 moradores que 

aguardavam pela reforma convivam entre obras mal-acabadas e outras que não haviam 
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Brizola tentou manter uma relação mais direta com as associações de moradores, fato que também não 

trouxe bons resultados. Ao se certificarem dessa proximidade, muitas instituições públicas se 

aproveitaram para até mesmo transferir suas responsabilidades às associações. Ao 
20

Além desse distanciamento, vale lembrar também que confrontos entre a polícia e o tráfico da região 

contribuíram para que o programa não atingisse suas expectativas.  
21

Jornais denunciavam que representantes do Exército teriam entrando em conflito com três homens do 

Morro da Providência, em uma situação de desacato à autoridade. Logo depois, os homens foram 

entregues pelos soldados a traficantes do Morro da Mineira, que representavam a facção rival à do 

comando da Providência 
22

 A matéria “Cimento Social, um projeto que é difícil de colar” foi publicada pelo Jornal Extra. Nela, 

entrevistados criticam a demora da entrega das casas e especialistas apontam o projeto como “publicitário 

e de cunho político”. Há também críticas quanto à lista do programa – que precisou ser refeita, já que 

inicialmente beneficiava os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. (Jornal Extra, 2011).   
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nem sido iniciadas
23

. Para a construtora responsável, o atraso se dava pelo imbróglio na 

justiça e foi classificado como “furo de planejamento”
24

. 

Alguns anos antes da Olimpíada, já no início dos anos 2000, o programa 

habitacional Morar Carioca foi criado em momento decisivo, aliado à instalação das 

Unidades de Polícia Pacificadora, um dos principais projetos da Secretaria Estadual para 

as favelas do Rio. A principal justificativa era de que seria preciso “ajeitá-las” para 

receber o megaevento.  

O Morar Carioca representava mais um exemplo da política habitacional para 

favelas, com impactos relevantes sobre a vizinhança, laços da vida social e sobre a 

identidade daqueles indivíduos. Até hoje, foi o maior projeto já anunciado, em todo o 

país, voltado para a infraestrutura de comunidades faveladas. O objetivo era promover a 

inclusão social por meio da integração urbana, fosse por melhorias nas próprias favelas 

ou pela realocação de moradores que ocupavam áreas consideradas de risco, para 

conjuntos habitacionais. Para a antropóloga Mariana Cavalcanti (2017), o lançamento 

do programa em 2010 foi considerado como “uma época muito esperançosa e otimista”, 

na qual uma série de políticas de infraestrutura, moradia, e temas sociais estavam 

emergindo para transformar radicalmente o Rio de Janeiro.   

Com o avanço das obras, o Morar Carioca, inseriu de forma obrigatória não só 

reflexos da transformação do Rio de Janeiro em cidade olímpica na Providência. Mas, 

de maneira mais ampla, contribuía também para propagar o que estudiosos de 

megaeventos chamam de “a ideia do mundo perfeito” que megaeventos precisam 

proporcionar às cidades. A partir do momento em que uma cidade se torna palco do 

grande evento, é preciso promover alterações na vida e cotidiano, nos mínimos detalhes 

possíveis, principalmente por meio de programas de cunho social, para tentar suprir o 

momento fantasioso, que nunca chega a se concretizar, em que a maioria das pessoas 

conseguiria aproveitar possibilidades multissensoriais do espetáculo.  

A materialização da utopia de um “mundo perfeito”, que surge e se 

esvai como por encanto, desperta os olhares das pessoas, não só para 

aquele espaço mágico, mas, para a dureza da realidade que o 

emoldura, que se espera ser bela, experiencial e afetiva, tal qual 

pretendem os megaeventos (FREITAS; LINS; CARMO, 2016, p. 22).  
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 Em matéria publicada no portal Sidney Rezende, em novembro de 2009, moradores relataram que 

continuavam vivendo em más condições, em casas onde às vezes faltava o teto, às vezes alguma parede 

(Portal SRZD, 2009).   
24

  Na contramão do que foi amplamente divulgado pela imprensa, a assessoria de Marcelo Crivella 

garante que as obras avançaram, com 28 casas construídas e mais de 130 reformadas.   
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É como se fosse uma tentativa, principalmente, por parte das gestões regionais, 

de transformar os megaeventos em motores de transformação social e minimizar o 

contraste que passa a existir entre a grandiosidade que o megaevento exige com áreas 

menos beneficiadas das cidades-sede. Porém, isso nem sempre é bem executado, 

frequentemente, promovendo revolta para comunidades locais. Para que o “espírito 

olímpico” chegasse à Providência, era preciso que 671 famílias fossem removidas da 

localidade e realocadas em prédios de conjuntos habitacionais do programa Minha Casa, 

Minha Vida, muitas vezes em bairros distantes em até trinta quilômetros daquela região. 

Em outros relatos, moradores alegam que tiveram a casa demolida da noite para o dia, 

sem que houvesse nenhum tipo de negociação. A principal justificativa para isso era de 

que as casas estavam em situação “de risco”, sem maiores explicações para o que 

tornava determinada habitação “de risco” e outras ao redor, não.  

Não é novo que o discurso do risco tem sido usado frequentemente pelo poder 

público na tentativa de embasar remoções em áreas que muitas vezes poderiam ser 

urbanizadas, como o caso da Providência e outras tantas favelas. Mas, além disso, é 

importante destacarmos outras observações sobre remoções motivadas pelo 

megaevento.  

Em primeiro lugar, apesar de ser recorrentemente repetido por inúmeras gestões 

de cidades por onde megaeventos já passaram, a questão do legado não é objetivo 

principal da realização das competições. Os Jogos Olímpicos não podem ser 

considerados uma espécie de projeto para desenvolvimento humano. Eles não têm a 

intenção de minimizar desigualdades econômicas e sociais, mas sim, promover esportes 

e negócios. 

 Portanto, não seria – e não é – atribuição do Comitê Olímpico Internacional 

(COI) solucionar o déficit habitacional do Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade-

sede. No entanto, o COI pode ser considerado importante catalisador para a, geralmente 

tão estática, política pública das cidades. Como propõe Preuss (2014), melhorias na 

infraestrutura que, não aconteceriam se não fosse o evento, poderiam ser adiadas por 

anos ou décadas. Mas a partir da liberação de recursos por parte do COI, inúmeras obras 

passam a ser rapidamente executadas, a fim de viabilizar o megaevento, podendo 

promover, inclusive, a violação de direitos (p. 11).  

Essa aceleração desproporcional ao ritmo “comum” do dia a dia da cidade, que é 

temporária e motivada pela realização do megaevento, promove, com frequência, a 

insatisfação de grupos sociais que acabam atingidos. Se relacionarmos esses dois pontos 
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à execução e desdobramentos do Morar Carioca, conseguimos entender que grande 

parte da revolta dos moradores sobre o programa se dá pelo fato de que, depois de anos 

de abandono e programas habitacionais mal executados, a intervenção do poder público 

volta a acontecer na Providência motivada por fatores que lhes são externos e que 

contrastavam com novas construções da cidade proporcionadas pela realização do 

megaevento.  

Com prazo para ser concluído em 2020, poderia parecer pessimista, apontarmos 

que o Morar Carioca no Morro da Providência já tenha fracassado, o que não é o 

objetivo deste trabalho. Não busco aqui minimizar a reforma urbana que ainda pode vir 

a ser concluída.  

No entanto, sendo realista, ao analisar o cenário, atualizações sobre todo o 

projeto de reforma da Zona Portuária são consideradas desanimadoras. Em abril de 

2017, veio à tona o esquema que comprovou o desvio de mais de cem milhões de reais 

destinados inicialmente a obras de infraestrutura no Morro do Pinto, vizinho à favela da 

Providência, para a construção do Museu do Amanhã
25

. Além disso, a mesma auditoria 

trouxe à tona que cerca de 75% de investimento cultural destinado à região se aplicou 

apenas a duas instituições. Além do Museu do Amanhã, apenas o Museu de Arte do Rio 

foi beneficiado, enquanto referências culturais já existentes, como o Instituto Pretos 

Novos e o monumento do Cais do Valongo receberam apenas um quarto dos 

investimentos.  

A administração do Porto Maravilha virou um verdadeiro jogo de empurra: em 

julho de 2017, a concessionária responsável pelo projeto, o consórcio Porto Novo - 

formado por Odebrecht, OAS e Carioca Engenharia, denunciadas no mesmo ano – 

alegou que não recebia mais o dinheiro da Prefeitura para administrar o local e, por isso, 

encerraria as funções. Na época, a dívida já beirava setenta milhões de reais.  

Se ao redor da Providência, a administração já parece resistir aos últimos dias, 

dentro da favela, não é diferente. As consequências do superfaturamento do projeto 

Morar Carioca também são evidentes e não há qualquer indício sobre a esperada 

conclusão ou, ao menos, continuidade das obras.  

A pesquisadora Thaiany S. da Motta (2015) considera que políticas urbanas 

como o Morar Carioca têm contribuído para reforçar estigmas que já são históricos para 

populações faveladas. Como o de que não há leis nas favelas, por exemplo, e por conta 

                                                           
25

 Outras informações podem ser exploradas neste link: http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-

janeiro,dinheiro-de-obra-em-favela-foi-para-museu-do-amanha,70001752056.  

http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,dinheiro-de-obra-em-favela-foi-para-museu-do-amanha,70001752056
http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,dinheiro-de-obra-em-favela-foi-para-museu-do-amanha,70001752056
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disso seria possível desapropriar ou remover grupos de moradores com certa rapidez, 

sem ser necessário cumprir com obras de realocação daquelas pessoas.  

Assim, um programa como o Morar Carioca não tem dado conta de 

demandas objetivas da vida cotidiana dos moradores de favelas, que 

representam a pavimentação de ruas e becos, mobilidade dentro das favelas, 

acesso à água tratada e rede de esgoto. Ou seja, o trato da moradia como um 

direito fundamental, não como uma mera mercadoria para ser consumida, 

transformando a favela em atração turística (DA MOTTA, 2015, p. 4-5) 

 

A autora denuncia que o alinhamento do estado ao empresariamento urbano, 

neste caso ao Comitê Olímpico Internacional, tem como objetivo imediato a receptação 

de mais negócios e lucros para a cidade. Isso traz consequências alarmantes: o problema 

da moradia, em si, passa a estar em segundo plano e é resolvido de forma superficial.  

   

2.3 Usos de tecnologias e plataformas midiáticas como ferramentas de 

empoderamento para populações marginalizadas em meio ao conflito urbano  

Em uma das poucas entrevistas de moradores publicadas na grande mídia sobre 

remoções motivadas pelas Olimpíadas, Dona Chiquinha, moradora há 40 anos da 

Providência, revelava que o que acontecia ali passou a ser chamado de “terror 

psicológico”: “(...) ninguém explica o que vai acontecer conosco e o que significa essa 

pichação nas nossas portas. Daqui eu não saio” (O DIA, 2013). As pichações, às quais 

Dona Chiquinha se refere, eram as iniciais da Secretaria Municipal de Habitação 

(SMH), que se espalharam da noite para o dia nas portas das casas. A ação foi uma das 

mais polêmicas durante as obras do Morar Carioca e notificava moradores sobre quais 

casas deveriam ser derrubadas como parte das obras do Morar Carioca.  

Apesar de alarmante, o assunto pouco circulou nos jornais do Rio de Janeiro. 

Assim como costuma ser frequente no noticiário feito por grandes corporações, que se 

destacam como uma das principais fontes de conhecimento no meio urbano, temáticas 

ligadas diretamente a populações marginalizadas e, no caso deste trabalho, favelados, 

não costumam ter destaque.  

Historicamente, grupos minoritários agem pelo que Henry Lefebvre (2008) 

chama de “direito à cidade”, que seriam formas de buscar representatividade e, 

principalmente, garantir, por meio dela, o cumprimento de direitos que garantam a 

permanência desses grupos em centros urbanos. A prática não é nova. De acordo com o 

pesquisador Leonardo Custódio (2016), desde o início da década de 1940, grupos 

favelados passaram a se organizar em grupos de ações coletivas para lutar por temas 
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ligados a disputa do território urbano, como regulamentação de moradias e ações 

governamentais arbitrárias (p. 16).  

No início, as ações aconteciam por meio da formação das associações de 

moradores, discussões com grupos locais e distribuição de panfletos que denunciavam 

as recorrentes violações de direitos. Com o passar dos anos, e em organizações um 

pouco mais elaboradas, há de se destacar também a formação e desenvolvimento de 

jornais e rádios locais, e a contribuição de ONGs, que passaram a atuar ao lado dessas 

pessoas. Esse conjunto de práticas sociais desenvolvido pode ser chamado de 

midiativismo de favela, que seria formado por: 

Ações individuais e coletivas de moradores de favelas na, através da, e sobre 

a mídia. Estas ações de contestação surgem do e/ou levam ao exercício da 

cidadania entre moradores. Ao se desenvolver em midiativismo dentro, fora e 

entre favelas, moradores geram debates públicos, formam novos públicos e 

mobilizam ações contra ou em reação das consequências materiais e 

simbólicas da desigualdade social no cotidiano (CUSTÓDIO, 2016, p. 22). 

 

 O autor faz também importante ressalva sobre o complemento “de favela”: 

O problema é que “midiativismo”, por si só coloca ações coletivas dentro e 

fora das favelas como iguais. Mas na minha pesquisa, eu percebi algumas 

diferenças importantes entre midiativismo na favela e fora dela. Por isso, 

adicionei “de favela” para ser bem específico (CUSTÓDIO, 2016, p. 22). 

 

 O conceito é uma tentativa de dar conta da complexidade dos usos políticos de 

mídia e jornalismo entre grupos favelados. Midiativismo de favela seria, portanto, o 

conjunto de formas dos moradores se organizarem e produzirem informações e 

conhecimento de engajamento em lutas do dia a dia nos centros urbanos, por justiça, 

dignidade, direitos, valorização de tradições e culturas, e outros tantos assuntos políticos 

que fazem parte das favelas. Neste processo, vozes e debates de grupos marginalizados 

ganham força e conseguem, inclusive, influenciar narrativas jornalísticas.  

O midiativismo de favela não está restrito à própria favela. Apesar de ser 

claramente produzido com o objetivo de que seja da favela para a própria e também 

para outras favelas, a intenção é justamente fazer com que discussões que cabem a esses 

territórios alcancem o restante da cidade. Novas formas de midiativismo de favela 

foram e têm sido constantemente impulsionadas e renovadas por meio das novas 

tecnologias da informação e da comunicação, principalmente por meio do ciberespaço. 

Isso porque o ciberespaço, diferente de outros tipos de mídia, pode permitir maior 

participação dos grupos marginalizados na produção daquilo que circula. 

(...) os movimentos sociais dependem da existência de mecanismos de 

comunicação específicos: boatos, sermões, panfletos e manifestos passados 
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de pessoa a pessoa, a partir do púlpito, da imprensa ou por qualquer meio de 

comunicação disponível. Em nossa época, as redes digitais, multimodais, de 

comunicação horizontal, são os veículos mais rápidos e mais autônomos, 

interativos e reprogramáveis e amplificadores de toda a história (CASTELLS, 

2012, p. 19-20).  

 

Para Hall (2003), nos processos midiáticos, a produção faz parte de um jogo de 

negociação de uma complexa estrutura dinâmica sobre questões da distribuição, do 

consumo, da circulação e reprodução. Enquanto nas principais plataformas de mídia, 

grupos favelados geralmente não conseguem destaque – ou muitas vezes são reduzidos 

a notícias sobre criminalidade e tráfico – no ciberespaço, essas pessoas podem, muitas 

vezes, serem sujeitos nos processos instaurados, e fazerem circular temáticas relevantes 

para a própria favela. A internet é vista como dispositivo para que moradores de favela 

busquem maior autonomia nos processos midiáticos.   

As chances de deslocamento no tempo e no espaço fazem do mundo online 

ponto estratégico capazes de conectar cidades e favelas. Não que as diferenças entre 

cidade formal e regiões marginalizadas sejam apagadas, mas podem ser 

significantemente atenuadas por conta da estrutura global da internet, já que “não há 

nenhuma indicação clara no ciberespaço de onde o visitante fica geograficamente 

situado” (MITRA, 2001, p. 36).  

Em um exemplo bem simples, conseguimos entender que há barreiras físicas que 

claramente distinguem favelas do “restante da cidade”, o que impacta também sobre 

formas de circulação de informações. Jornais e correspondências não são distribuídos na 

mesma velocidade/ frequência do que nos outros espaços, muitas vezes pelo fato de 

favelas serem consideradas “áreas de risco” ou ruelas de difícil localização. Em 

contrapartida, o ciberespaço pode ser o tipo de mediação capaz de atenuar essas 

barreiras. Moradores de favelas podem acessar tanto informações oficiais, jornais de 

grande circulação, como também fazer circular seus relatos, como acontece nos demais 

espaços da cidade. 

 Stephen Graham e Simon Guy (2002) mostram que estudos iniciais sobre a 

internet consideravam que a conexão em rede já foi vista como ameaça para subestimar 

as materialidades contestadas na vida urbana, tornando tudo disponível em qualquer 

lugar e a qualquer momento. No entanto, o ciberespaço tem contribuído para atuar nas 

necessidades de troca de informações.  

Ainda que grandes empresas continuem no controle da mercantilização de muito 

do que circula, a própria arquitetura da internet tem se remodelado socialmente. 
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Permite, por exemplo, que a luta de populações marginalizadas tenha mais chances de 

ter continuidade e de se tornar visível. Independente de onde representantes do 

movimento social estejam, causas que circulam no ciberespaço podem se estender tanto 

quanto vozes daquele movimento ressoarem. “Para os movimentos sociais que estão na 

web, o espaço online é, ao mesmo tempo, uma janela para o mundo e uma porta de 

entrada para as favelas” (CRUZ, 2005, p.9).  

Um estudo da ONU, feito em 2016, considera que a interconectividade é uma 

tendência global em constante expansão, apesar de mais da metade da população 

mundial
26

 ainda não ter acesso às redes. No Brasil, especificamente, o acesso à internet 

já atingiu mais da metade dos domicílios. De acordo com o IBGE, dados coletados em 

2014 mostraram que pela primeira vez o país alcançava o marco histórico. Se olharmos 

para o acesso nas favelas, particularmente, números apresentados pelo Instituto Data 

Favela, encomendados pelo Facebook, mostram que, dos mais de 12 milhões de 

moradores de favelas, mais de 80% deles têm acesso à internet. Entre eles, 92% 

disseram ter Facebook, 22% acessam o Twitter e 38% usam WhatsApp. Dos 

entrevistados, 74% declararam acessar a Internet pelo menos uma vez por semana, 

média acima da nacional, que chega aos 61%. 

Há diversos coletivos de moradores que atuam no ciberespaço para tratar do 

caso do Morro da Providência. A partir do momento que contamos com o acesso à 

Internet, torna-se bastante fácil encontrar inúmeras publicações ao buscarmos por 

algumas palavras-chave como “moradores”, “Providência” e “remoções”
27

, por 

exemplo. Não demora muito para que sejamos redirecionados aos mais diferentes tipos 

de relatos, o que não seria possível em tão pouco tempo, e independentemente, de onde 

estivermos em relação à Providência, sem a comunicação mediada pelas novas 

tecnologias. Temos acesso aos mais diferentes tipos de publicações, como páginas 

independentes, blogs, associações de moradores e relatos mais pessoais, grupos 

fechados no Facebook, além de fotos, vídeos, acervos de matérias jornalísticas, páginas 

com conteúdo histórico e documentários.   

Blogs como o Fórum Comunitário do Porto
28

, documentários como Casas 

Marcadas
29

, #EntreSemBater
30

, Território Ocupado
31

 e diversas páginas no Facebook, 
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 De acordo com a publicação da União Internacional de Telecomunicações (UTI), cerca de 3,9 bilhões 

de pessoas ainda não têm acesso à Internet, contra cerca de 2,5 bilhões de pessoas que já tenham. 
27

 As palavras foram escolhidas para que tentássemos direcionar os resultados que privilegiassem 

depoimentos dos moradores ou produções “deles por eles”.    
28

 O blog está disponível em https://forumcomunitariodoporto.wordpress.com/.  

https://forumcomunitariodoporto.wordpress.com/
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como Zona Portuária Alerta
32

 e Ideais De Uma Luta no Morro da Providência
33

 são 

algumas publicações que podem servir de exemplos. Ainda que existam inúmeras 

diferenças entre elas, seja pelo formato em vídeo ou outros relatos que contam apenas 

com denúncias anônimas, todas essas publicações reuniram moradores e ativistas que, 

pelo menos em algum momento, trataram de transformações que aconteciam na 

Providência por conta do megaevento, principalmente sobre as remoções.  

Se as Olimpíadas aceleraram as interferências que o poder público fazia nas 

favelas, ela também foi capaz de encorajar a publicação de relatos dos próprios 

moradores sobre aquelas transformações, principalmente durante os jogos. Não que isso 

seja capaz de amenizar o impacto das casas demolidas, mas o ápice da situação de 

conflito, como Castells (2013) mostra, também incentiva e acelera a circulação e 

produção independentes de conteúdo. Afinal, se os olhos de todo o mundo estavam 

voltados para o Rio de Janeiro, o momento se mostrava oportuno também para 

reivindicar direitos e denunciar ações abusivas, mesmo que fosse por conta própria. 

Principalmente para grupos favelados que tiveram direitos violados, tornou-se bastante 

estratégico exigir o lugar de fala durante o megaevento.  

Em outras regiões que também passaram pelo período de remoções, inúmeras 

publicações também se destacaram. Não há como não citarmos aqui o exemplo da Vila 

Autódromo, talvez uma das maiores mobilizações sobre remoções no período olímpico. 

A página no Facebook Vila Autódromo
34

 alcançou mais de 10 mil seguidores e, em 

muitos momentos, pautou jornais de grande circulação e a própria Prefeitura. Além 

disso, podemos entender que a organização de moradores da Vila Autódromo também 

pode ter encorajado o desdobramento de outras iniciativas online. A lógica de se tornar 

viral também é uma das características do ciberespaço.  

Temos observado essa capacidade viral de um país para outro, de uma cidade 

para outra, de uma instituição para outra. Ver e ouvir protestos em algum 

outro lugar, mesmo que em contextos distantes e culturas diferentes, inspira a 

mobilização, porque desencadeia a esperança da possibilidade de mudança 

(CASTELLS, 2013, p. 162).  

 

O potencial do ciberespaço, no entanto, não é ilimitado. Também precisamos ser 

realistas, o que pode beirar o pessimismo. Como já citamos anteriormente, o acesso às 

                                                                                                                                                                          
29

 O documentário está no YouTube, no link https://www.youtube.com/watch?v=xao_4b8DJ_k. 
30

 O vídeo também foi publicado no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2dURl8fUFU4. 
31

 O documentário pode ser acessado em: https://www.youtube.com/watch?v=Wd1kX1mPdss&t=469s. 
32

 A página do Facebook está em: https://www.facebook.com/zonaportuariaalerta/. 
33

 Disponível no link: https://www.facebook.com/ideais.marinho.2012. 
34

 A página pode ser acessada em: https://www.facebook.com/vivaavilaautodromo/. 

https://www.youtube.com/watch?v=xao_4b8DJ_k
https://www.youtube.com/watch?v=2dURl8fUFU4
https://www.youtube.com/watch?v=Wd1kX1mPdss&t=469s
https://www.facebook.com/zonaportuariaalerta/
https://www.facebook.com/ideais.marinho.2012
https://www.facebook.com/vivaavilaautodromo/
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redes, em escala mundial, ainda está bem longe de ser realidade para muitas pessoas 

(Mapa da Exclusão, 2013). Apesar dos números animadores sobre o Brasil e, mais 

especificamente sobre as favelas, sabemos que ainda há muito o que se percorrer para 

garantir o acesso para todos.  

Para “existir” no ciberespaço é preciso ter acesso à internet, o que 

obrigatoriamente implica em custos para quem vai acessá-la e também de infraestrutura 

local mínima, que permita a transmissão de sinais, passagem para cabos de 

telecomunicações e instalação de redes de acessibilidade. Além disso, é preciso superar 

a barreira do silêncio, e ter algum tipo de encorajamento para fazer circular o próprio 

relato. Apesar de a Internet possibilitar a união das pessoas, por si só ela não garante 

que não haja nenhum tipo de discriminação. Isso tem peso relevante, principalmente, 

para grupos que já são marginalizados “na vida real”.  

No caso da Providência, isso ficou bastante evidente quando comecei esta 

pesquisa. Inicialmente, tinha a proposta de usar a netnografia como metodologia para 

buscarmos por relatos feitos online, na primeira pessoa, dos moradores narrando a 

experiência da remoção da própria casa. Mas resultados preliminares já me mostravam 

que isso não seria possível: não há resultados suficientes dentro deste recorte que nos 

proporcionassem uma pesquisa acadêmica. Na realidade, não pude encontrar (pelo 

menos disponível em páginas abertas) um número significativo de relatos feitos pelo 

próprios moradores removidos.   

Há sempre vizinhos relatando que casas ao redor deixaram de existir, líderes 

comunitários denunciando o avanço das obras, pessoas contestando as irregularidades 

cometidas ou o medo que se espalhara na região. Mas não há circulação da narrativa em 

primeira pessoa sobre a problemática da retirada de algumas casas. E talvez isso 

aconteça, principalmente, por conta de duas razões: pelo sentimento de vergonha ou 

humilhação de trazer a público a demolição da própria casa e também das dificuldades 

de acesso à Internet que, como conseguimos imaginar, tendem a se acentuar no cenário 

das remoções.  

Ao analisarmos as publicações disponíveis, temos de levar em conta de que 

essas publicações independentes, por mais populares que se tornem, dificilmente terão o 

mesmo alcance dos grandes jornais – sejam eles online ou não. Mesmo nos centros 

urbanos mais midiatizados, em que o acesso à Internet seja hipoteticamente bem 

distribuído, o papel das grandes empresas como principal fonte de conhecimento diário 

ainda é muito forte. Mas relatos feitos pelos moradores podem contribuir para formação 
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do que Castells (2013) chama de contrapoder, que seria “a capacidade de os atores 

sociais desafiarem o poder o poder embutido nas instituições da sociedade com o 

objetivo de reivindicar a representação de seus próprios valores e interesses” 

(CASTELLS, 2013, p. 10).  

O frequente e crescente uso de ferramentas tecnológicas por “pessoas comuns”, 

situadas em meio ao conflito urbano e geralmente sem representação pela mídia 

corporativa, abre espaço para interessante campo de estudos. A tendência é de que esse 

movimento de contrapoder ganhe cada vez mais espaço, o que pode ser bastante 

positivo, ainda que isso aconteça de forma gradual.  

Existe claramente o crescente desejo que esses grupos mostram de se fazerem 

ouvir em uma esfera pública cada vez mais ampliada, o que se torna possível no 

ciberespaço. Como define o autor, a Internet pode se apresentar como espaço de 

autonomia, escapando, em muitos momentos, ao controle de governos e empresas, e 

permitindo que a comunicação se desenvolva de forma mais autônoma, o que seria 

importante atrativo para grupos marginalizados e incentivaria a participação dessas 

pessoas no mundo online
35

.  

A contínua transformação da tecnologia da comunicação na era digital amplia 

o alcance dos meios de comunicação para todos os domínios da vida social, 

numa rede que é simultaneamente global e local, genérica e personalizada, 

num padrão em constante mudança” (CASTELLS, 2013, p. 11). 

  

A existência de publicações, sejam elas diretas ou indiretas, de moradores sobre 

as alterações promovidas pela Prefeitura no Morro da Providência, que questionam o 

porquê das remoções, que exigem maiores explicações sobre critérios da Secretaria 

Municipal de Habitação e que reivindicam o lugar de fala, comprova que o ciberespaço 

pode ser considerado meio facilitador para a reivindicação de direitos e circulação de 

informações, sem a obrigatoriedade de relatos jornalísticos que se dedicassem sobre 

esse assunto para que o tema “passasse a existir”. Em muitos momentos, essa circulação 

de outros tipos de produção (que são mais independentes), pode levar ao que o autor 

chama de redes de esperança, espaços em que as pessoas podem ganhar voz para falar 

sobre si e, inclusive, se tornarem visíveis nos lugares da vida social.  

As redes de esperança seriam conexões presentes no dia a dia, resultantes da 

indignação de “pessoas comuns” e potencializadas pelo ciberespaço. São formas de 
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 A pesquisadora Raquel Recuero (2014) faz o importante alerta ao ponderar que conversas e trocas que 

acontecem no ciberespaço também podem trazer certo tipo de riscos principalmente para pessoas que se 

apresentam como ativistas, uma vez que as informações são mais rastreáveis e muitas vezes públicas.  
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empoderamento que, em muitos casos, não reconhecem ou questionam a organização 

formal por meio da autocomunicação
36

. Fazer parte delas não significa estar limitado à 

internet ou se tornar os chamados “manifestantes de sofá”. Mas sim, fazer com que, a 

partir da internet, determinadas reivindicações passem a se tornar visíveis em lugares da 

vida social. Por isso, se destacam principalmente em conflitos urbanos que acontecem 

em grandes cidades totalmente midiatizadas. 

O ciberespaço não inaugura práticas que nada tem a ver com relações cotidianas, 

mas potencializa as já existentes, conseguindo ampliar também formas de sociabilidade, 

já que “encampa a circulação de informações, a formação de redes de solidariedade e 

encontros entre moradores de favelas e deles com pessoas de outras realidades” (CRUZ, 

2012, p.6). A mediação feita pelo ciberespaço não deve impedir ou reduzir a interação 

entre o mundo off-line da cidade formal e as favelas. Pelo contrário deve contribuir para 

reduzir lacunas entre os dois espaços. 

A internet, por si só, não resolve problemas sociais, mas permite a criação de 

novas formas de ajudar a resolvê-los e é exatamente isso que moradores da Providência 

parecem ter encontrado nele: brechas nem sempre dominadas pelos grandes veículos da 

comunicação, onde poderiam denunciar as remoções e outras formas da violação de 

direitos, potencializando trocas entre moradores da região e para pessoas externas à 

favela. Não há divisão entre o “mundo real” e o “mundo virtual”, mas sim novas formas 

de se produzir e circular informações que se permeiam o tempo todo, “no mesmo 

mundo”.  

Só é possível analisar, de forma completa, a importância daquilo que circula no 

online, se contextualizarmos também relações, motivações e “fagulhas” que incentivam 

a migração de movimentos sociais para a internet e acontecem no mundo offline. Como 

pretendo mostrar nos próximos capítulos, o uso da internet acontece de forma bem mais 

natural do que as teorias que existem sobre ele, e ainda que não seja realidade para 

todos, tem transformado as relações sociais. 

 

2.4 A busca por territórios midiáticos durante o período do megaevento 

Durante o a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro e também em certo 

período que a antecedeu, grandes veículos de comunicação investiram pesado na 

cobertura sobre as competições esportivas e trataram de falar – incansavelmente – sobre 
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Autocomunicação é outro conceito desenvolvido por Castells (2013) para tratar do uso da Internet e das 

redes sem fio como plataformas da comunicação digital.  
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transformações na cidade formal de forma positiva. De maneira geral, podemos dizer 

que impactos negativos, como remoções nas favelas pouco foram abordados.  

Narrativas midiáticas sobre megaeventos têm o importante papel de vender a 

cidade. Não se torna interessante, e está longe de ser rentável, trazer à tona informações 

que colocassem em dúvida se as consequências do megaevento poderiam ser negativas. 

Como Beatriz Jaguaribe (2011) explica, no caso mais específico do Rio de Janeiro, que 

recebeu dois grandes megaeventos em um curto espaço de tempo, o discurso que se 

aplicou teve e ainda tem a fundamental finalidade de ajudar a tecer uma nova imagem 

do Rio de Janeiro e contribuir para atrair investidores. A pesquisadora Vânia O. Fortuna 

corrobora com a ideia, ao apontar que:  

Os discursos conferem representações à cidade, que é reinventada e 

redimensionada a partir de relatos que se colocam à disposição de tensões 

que se imprimem entre o espaço público e o espaço da mídia. Essas 

interações discursivas geram imaginários sobre uma cidade que se quer ideal, 

global, pronta para ser consumida como espetáculo. (FORTUNA, Vânia O., 

2013, p. 2-3). 

 

Para promover a cidade como empresa, é preciso falar de forma segura sobre a 

magia do espetáculo, de multidões encantadas e do legado pelo qual “vale a pena 

esperar”, depois dos anos das obras até sua conclusão. Também faz-se necessário 

reiterar tais ideias quantas vezes for necessário, principalmente por meio do noticiário 

diário. O megaevento se permeia de tal forma na vida do dia a dia da cidade, que 

contribui para que a própria cidade se torne suporte comunicacional para publicidade e 

marketing, potencializando negócios em diversos segmentos.  

Como bem sintetizam Freitas, Lins e Carmo (2011), todo megaevento é um 

evento de mídia, mas que, claramente, não comporta espaço para todos
37

. Para que 

grupos marginalizados conseguissem falar sobre impactos do megaevento era preciso 

que encontrassem outros tipos de brechas, que quase sempre estiveram fora da mídia 

corporativa. Ainda que a cobertura midiática acontecesse em formatos variados, baseada 

em linhas editorias particulares de cada empresa, por diferentes plataformas e por 

milhares de jornalistas, não costumava ser por meios tradicionais que esses grupos 

conseguiam espaço.  

É bem verdade que temas polêmicos como a pacificação das favelas, 

reestruturação do meio urbano e até mesmo as remoções chegaram a fazer parte da 
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A tendência de não haver espaço para todos é rotineira e parte da prática midiática diária. Durante a 

cobertura de megaeventos, isso se torna ainda mais evidente e comum.  
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pauta jornalística, inclusive a internacional. Foi durante as Olimpíadas também que as 

favelas do Rio de Janeiro tiveram bastante destaque em escalas mundiais.  

Um relatório feito pela ONG Comunidades Catalisadoras trouxe resultados 

importantes sobre a cobertura estrangeira a respeito das favelas e concluiu que houve 

um significativo aumento nos últimos oito anos.  Para se ter uma ideia, a quantidade de 

matérias jornalísticas publicas em jornais estrangeiros que trataram de territórios 

favelados no Rio de Janeiro como tema central foi dez vezes maior entre 2015 e 2016 

do que no período entre 2008 e 2009. Os dados analisados apontaram também que o 

ápice do destaque às favelas aconteceu em agosto de 2016, quando 14% do noticiário 

analisado tratava sobre as favelas
38

 (COMUNIDADES CATALISADORAS, ANO).  

Mesmo assim, ainda podemos dizer que isso ainda acontecia de forma mais 

isolada do que outros pontos positivos que circularam exaustivamente sobre a 

Olimpíada. O que muitas vezes parecia tentar minimizar problemas, sem atender às 

urgências e reivindicações de grupos marginalizados. Era preciso que essas pessoas 

buscassem outros espaços midiáticos onde pudessem fazer circular suas versões sobre a 

disputa de território urbano.  

A relação entre espaços urbanos e o papel da mídia tem sido cada vez mais 

estudada e, devido ao incremento e propagação de ferramentas tecnológicas, 

constantemente renovada. Simone Tosoni e Matteo Tarantino (2013), que trabalharam o 

conceito de territórios midiáticos, destacam três linhas de estudos que tentaram entender 

o vínculo e tipos de influência da produção midiática nos grandes centros urbanos. No 

primeiro momento, muito se buscou saber sobre o papel das estruturas midiáticas para 

entender formas de produção e reprodução do espaço urbano. Logo depois, estudos 

sobre informação e tecnologias da comunicação foram traçados para tentar mapear 

impactos de populações no planejamento de cidades e sobre participação política. Mais 

recentes, nas últimas duas décadas, estão análises que se dedicaram a entender usos das 

tecnologias da informação e comunicação, já prevendo certa interatividade. 

A nova linha teórica que vem se desenvolvendo, no entanto, propõe a mudança 

do foco considerado “midiacentrado” dos estudos anteriores e desloca o eixo principal 

de análise para o uso de ferramentas e modelos de comunicação por “pessoas comuns”, 

como parte do dia a dia, em grandes centros urbanos conectados. Assim, a partir da 
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análise desses usos, podemos entender a relação das pessoas com a grande mídia 

corporativa.  

Outras diferenciais determinantes são: a ideia das grandes cidades como espaços 

completamente saturados de mídia e a questão do conflito urbano como algo presente 

nas megalópoles. Del Romero Renau e Trudelle (2011) definem como conflito urbano 

insatisfações que surgem a partir de reivindicações opostas sobre recursos urbanos, 

como espaços, infraestrutura e serviços. A partir do momento que grupos não se sentem 

representados pela mídia, e fazem reivindicações como essas, de forma que podem agir, 

inclusive sobre a produção de informação que circula, há importantes reflexos na 

questão da audiência.   

Tosoni e Tarantino (2013) partem do princípio de que, nos grandes centros 

urbanos, a audiência da mídia não é mais estática a ponto de ser apenas receptora, nem 

meramente participativa. A nova audiência das grandes cidades é formada também por 

pessoas que dispõem de ferramentas tecnológicas com potencial de promover impactos 

significativos sobre o que se produz de mídia (TOSONI; TARANTINO, 2013, p. 575). 

 Os pesquisadores consideram que esses grupos estão imersos em constantes 

conflitos urbanos e em espaços de intensa produção midiática, o que promove o 

sentimento de “esgotamento sobre formas mais tradicionais de mídia” (TOSONI, 

TARANTINO; 2013, p. 574), como jornais impressos ou telejornais, por exemplo. E 

esse contexto de cidades esgotadas de mídia faz com que haja a busca, principalmente 

por populações normalmente marginalizadas, por novos espaços midiáticos onde 

consigam fazer valer o seu “eu” e retratar suas experiências a respeito da disputa de 

território.   

Isso não significa que essas pessoas obrigatoriamente não busquem mais se 

informar pela TV, rádio ou por grandes portais, por exemplo, ou que neguem esses 

meios como fontes informativas. Só que a nova gama de possibilidades de acesso à 

informação permite que o processo não seja só baseado na recepção, mas sim que 

aconteçam trocas e combinações do uso de mídia que trazem impactos relevantes à 

grande mídia. O público é muito mais do que receptor. Com o crescente uso de 

ferramentas tecnológicas, as pessoas “comuns” podem passar a ter uma nova postura em 

relação ao papel de ser audiência da grande mídia. Incluindo a possibilidade de deixar 

de sê-la e deslocar-se para outros territórios onde sintam maior identificação ou 

reconheçam algum tipo de representação. 
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Na pesquisa de campo que realizaram em 2008, durante disputa por territórios 

urbanos entre italianos e migrantes chineses em um bairro de Milão, Tosoni e Tarantino 

(2013) perceberam que os dois grupos passaram a desenvolver formas mais particulares 

de relatarem o que estava acontecendo na região. Tanto italianos, quanto chineses 

passaram a percorrer outros espaços midiáticos para tentar registrar e compreender a 

situação de tensão. Para os pesquisadores, isso abria espaço para uma nova forma de se 

analisar a mídia e espaços urbanos.   

De forma resumida, o conflito em Milão acontecia motivado pelas disputas 

principalmente pelo comércio. Desde a década de 1990, os imigrantes chineses 

avançavam no negócio por atacado, o que trazia congestionamentos pelas ruas do bairro 

de Paolo Sarpi, com a movimentação de carros de entrega pelas ruas estreitas, e 

aumentava a concorrência do comércio local. Com isso, os residentes italianos 

começaram a cobrar do governo medidas que tentassem diminuir a movimentação de 

produtos, como multas para carga e descarga de caminhões, por exemplo. Em 2007, a 

situação já estava bastante tensa, acarretando inclusive em protestos de chineses pelas 

ruas que tiveram repercussão não só na mídia italiana, mas também na internacional.  

Ao fazer a análise de usos de mídia, os pesquisadores notaram, que quando 

entrevistavam grupos para falar sobre a cobertura midiática daquele conflito, os 

entrevistados se referiam constantemente às produções de informação feita pelos 

próprios italianos ou chineses (e não necessariamente pela grande mídia), que incluíam 

vídeos, fotos e postagens em sites, como fatores decisivos para o desenrolar da situação. 

A grande mídia parecia não atender mais de forma satisfatória às tantas particularidades 

culturais que aquele conflito envolvia, e, pela facilidade de acesso à Internet, era quase 

que natural que as novas formas de produção também circulassem e se destacassem.  

Ainda que seja a análise de um caso, Tosoni e Tarantino (2013) mostram que o 

fenômeno tende a se repetir em outras circunstâncias e em outros centros urbanos de 

intensa produção midiática. Para analisar o público passa a ser preciso levar em conta 

que, práticas como socializar, seguir ou ser “público” em um conflito urbano, podem 

promover – e tem promovido – importantes consequências para a mídia convencional. 

A principal pergunta passa a ser algo mais abrangente sobre como atores sociais e 

práticas cotidianas se interrelacionam com a mídia (p. 574)  

Dentro desta linha, o objetivo não é mais desenvolver pesquisas para entender 

qual principal fonte de informações para determinados grupos sociais ou em como essas 

pessoas recebem as informações. Novos estudos sobre espaço urbano e a mídia passam 
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a se questionar sobre o que as pessoas fazem a partir das informações que lhes são 

transmitidas em contexto que pressupõe o contexto de cidades midiatizadas, a disputa 

pelo território urbano, a saturação da mídia e transmissão de informações praticamente 

o tempo todo.  

Para tentar ajudar a responder essa pergunta, que envolve o direito de 

permanência na cidade, a falta de representatividade na mídia corporativa e centros 

urbanos midiatizados, Tosoni e Tarantino (2013) propõem a análise de territórios 

midiáticos de atores sociais envolvidos no conflito urbano.  

O conceito "territórios midáticos" pode ser relativamente novo e até pouco 

explorado, mas sua aplicabilidade parece caber com naturalidade no contexto de 

grandes cidades. Territórios midiáticos são conjuntos heterogêneos de plataformas de 

mídia, conteúdos e dispositivos mobilizados pelos atores sociais para dar sentido ao 

conflito e impor suas representações do “eu”, dos concorrentes e do espaço urbano. 

Compreender trajetórias midiáticas por onde o público passou também pode trazer uma 

compreensão mais completa da dinâmica dos conflitos urbanos, já que conseguimos 

priorizar o ponto de vista dessas pessoas.  

Por definição, toda trajetória é um caminho percorrido por um corpo ou uma 

partícula em movimento. Bem como acontece na vida diária de pessoas que têm acesso 

à Internet, e já estavam antes imersas no intenso fluxo midiático dos grandes centros 

urbanos. É um movimento contínuo de inclusão de novas possibilidades de poder fazer 

circular e produzir informações, que é o que vamos analisar. 

Territórios midiáticos são operações discursivas realizadas por atores sociais 

com intenções táticas, ou seja, para ganhar posições vantajosas dentro de um conflito, 

fornecendo suas representações e conotações. Percorrer territórios midiáticos é uma 

estratégia para falarmos sobre conflitos urbanos e versões que circulam (sobre eles) 

narradas por meio dos atores sociais. É um caminho para compreendermos a dinâmica 

do conflito urbano em contextos saturados de mídia. Entre as plataformas midiáticas 

que comportam essas versões, há de destacarmos as que comportam o espaço digital – 

como computadores e celulares com acesso à Internet – que promovem brechas de 

poder para grupos marginalizados, o que geralmente não se repete em outras formas de 

mídia.  

Dessa forma, meu objeto de estudo serão trajetórias mídiaticas que são 

percorridas por dois moradores do Morro da Providência, Cosme Felippsen e Fatima 
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Lima, atingidos por mudanças promovidas pelo megaevento olímpico, mais 

especificamente pelo programa habitacional Morar Carioca.  

Para usarmos essa estratégia, é preciso levar em conta que estamos na era digital, 

em uma idade dominada por cidades e regiões metropolitanas informatizadas, caso 

contrário não poderíamos selecionar desta forma os atores sociais envolvidos neste tipo 

de conflito. Considerando ressalvas que expus anteriormente sobre o acesso à internet, 

principalmente sobre o acesso não estar à disposição de todos, não é de se surpreender 

que nem todos os atores sociais envolvidos no conflito urbano sobre a Providência 

estejam presentes no ciberespaço. Mas o crescente uso de ferramentas da comunicação 

mediadas pela tecnologia nos permite definir plataformas digitais como ponto de partida 

para a análise que será feita mais a seguir sobre usos de mídia e perspectivas de 

moradores da favela nos anos seguintes à reforma urbana.   

A ascensão de outros tipos de acesso, produção e circulação de informações 

também encorajam a participação dessas pessoas na versão de histórias que ficam 

marcadas na memória histórico-social das cidades. Por isso, os territórios midiáticos 

serão estratégicos termos acesso a dois campos: o primeiro deles seria o conflito urbano 

motivado pelo megaevento, e o segundo, as plataformas de partes que se mobilizaram 

neste conflito, que seriam os moradores da Providência. A forma de análise e seleção de 

objeto que proponho aqui deverão permitir que os resultados não estejam focados na 

mídia, em si, mas sim, mais focados na produção por parte de “pessoas comuns”, com 

maior clareza sobre que tipos impactos o megaevento promoveu para elas e as 

consequências com sua relação com a mídia, de maneira geral.   

No caso desta pesquisa, as disputas pelo território urbano se acirram 

principalmente devido às interferências promovidas pelo programa habitacional. As 

obras do Morar Carioca foram catalisadoras para interferências em um contexto 

historicamente receoso sobre ações do poder público. Por conta dos questionamentos 

que trouxeram sobre o tipo de preparação para o megaevento que se fazia – que buscava 

atender pré-requisitos do Comitê Olímpico Internacional, e que muitas vezes se 

sobrepunham sobre necessidades dos próprios grupos favelados – a reivindicação por 

direitos por parte dos moradores emergiu, principalmente, em espaços midiáticos que 

estavam fora da mídia corporativa. 

Para termos acesso a esses tipos de reivindicações, e permearmos campos 

midiáticos por onde elas circularam, pretendo fazer uma pesquisa etnográfica dos usos 

de mídia de duas pessoas que se destacaram no ciberespaço para falar sobre 
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consequências e reflexos olímpicos na Providência. Para fazê-la em profundidade, 

selecionamos dois personagens da Providência que atuaram na causa e que circularam, 

de forma direta ou indireta, pelo ciberespaço. Vamos apresentá-los na seção seguinte.  

Não é o objetivo trazermos como resultado análises quantitativas sobre páginas 

ou documentários feitos pelos próprios moradores. Não vamos observar, por exemplo, o 

quanto cada página independente se dedicou às obras do Morar Carioca, o que poderia 

se tornar um estudo massificado do que circulou. Mas irei considerar a participação de 

Cosme e Fatima em seus perfis, respectivamente, e a incorporação com outros espaços 

que possam compor a trajetória midiática deles.  

Para fazer a relação entre a circulação e produção dos dois moradores com o 

próprio território da Providência, suas estruturas e representações midiáticas que 

ocorrem também no espaço físico, será levado em consideração o conceito de mídias 

táticas, de Anna Feigenbaum, Patrick McCurdy & Fabian Frenzel (2013). Os autores 

identificaram a partir dos acampamentos de protestos – fenômenos que se 

popularizaram por diversos países principalmente no início da década de 2010 – meios 

de representação midiáticas.  

Na análise, Feigenbaum, McCurdy e Frenzel se concentram em explorar como o 

cenário de acampamentos, como formas de manifestação, instalados em grandes 

metrópoles frente a situações de disputas urbanas, se torna artefato tático.  Para os 

autores, a mensagem que é enviada é muito clara: manifestantes se reúnem em cabanas 

de acampamento e constroem formas de reprodução social nestes espaços – por meio da 

instalação de banheiro e cozinha, por exemplo – porque querem contestar questões e 

vêem neste tipo de organização uma forma de evidenciar tal insatisfação. Além disso, é 

muito frequente que a mensagem enviada por meio da ocupação de espaços urbanos que 

normalmente estariam livres, também altere o funcionamento “rotineiro” de 

determinados lugares, reforçando assim o caráter de transmitir mensagens. 

O acampamento, em si, é um fenômeno midiático por duas razões. A própria 

estrutura que os protest camps (acampamentos de protesto) passam a ocupar é uma 

delas. Alguns dos que foram detalhados na análise de Feigenbaum, McCurdy e Frenzel 

(2013) incluem até mesmo banheiros e cozinha, o que permite que a permanência de 

manifestantes seja prolongada. Essa mesma disposição faz com que tais acampamentos 

não possam ser ignorados,com facilidade, pela grande mídia. Os autores destacam ainda 

o cenário de design inovador em que acampamentos mais passam a se assemelhar a 

miniaturas de grandes cidades construídas pelos próprios moradores.  
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Além disso, é comum aos acampamentos de protestos que haja produção 

midiática própria, principalmente como forma de contestar o que é transmitido pela TV, 

jornais ou grandes portais da web. Tal atividade midiática tem sido acelerada com 

suporte das novas tecnologias em circulação, o que acentua o caráter midiático que têm.   

Diferente do exemplo dos acampamentos, os espaços midiáticos que Cosme e 

Fatima administram, Rolé dos Favelados e Favela Cineclube, respectivamente, não têm 

este aspecto de dependência obrigatória da ocupação, promovendo a desobediência 

territorial para existirem. Na realidade, não parece haver, neste momento pós-olímpico 

em que as remoções já foram concluídas, nenhuma estrutura que se assemelhe 

totalmente à lógica dos acampamentos. No entanto, a relação que pretendo estabelecer 

nesta pesquisa é sobre como os dois eventos também são exemplos de mídias táticas, 

ainda que em um contexto completamente diferente do que fora explorado por 

Feigenbaum, McCurdy e Frenzel. 

Tanto o Rolé dos Favelados, quanto o Favela Cineclube, que serão explorados 

nos capítulos três e quatro, são exemplos de como o território físico é transportado para 

espaços midiáticos, sob a perspectiva de moradores. O espaço físico e suas estruturas 

passam a emitir, assim, mensagens e, por meio da realização destes dois projetos, são 

ressignificados. Podendo ser considerados, portanto, exemplos que vão além de atos de 

comunicação ou de mera produção simbólica.  

 

2.5 A etnografia como caminho para percorrermos territórios midiáticos de 

moradores da Providência  

 Depois de analisar vasto material que incluiu algumas entrevistas que circularam 

pelo ciberespaço, o envolvimento de pessoas que criaram páginas que foram criadas 

sobre a Providência, documentários que destacaram principalmente ponto de vista de 

moradores e ter a autorização de moradores para a posterior publicação de materiais que 

lhes dizem respeito, selecionamos dois casos que pretendemos acompanhar ao longo 

deste trabalho
39

.  

Cosme Felippsen tem perfil ativo no Facebook, onde se identifica como Cosme 

Felippsen O Favelado, e também é administrador de uma página na mesma rede social 

que promove o turismo na Providência, chamada Rolé dos Favelados. Além disso, é 

nome que circula em matérias jornalísticas da grande mídia e da mídia independente. 

                                                           
39

 Para chegarmos a esses materiais, usamos palavras-chave como moradores, Providência, remoções e 

Olimpíada.  
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Cosme se apresenta como guia turístico e participante do projeto, Museu a Céu Aberto 

da Providência, que como o nome indica, se dedica a contar a história da região e à 

manutenção da memória de pessoas que ali vivem/viveram.  

Em muitas falas que encontramos, podemos observar que o morador tenta 

promover a circulação de pessoas pela Providência, por meio de visitas guiadas que ele 

mesmo organiza, que têm como objetivo contar a história do local. A partir delas, 

Cosme também trata das inúmeras intervenções do poder público na Providência, da 

violação de direitos de moradores ao longo dos anos e também do polêmico projeto 

habitacional Morar Carioca.  

Em uma entrevista feita ao site da EBC, em 2016, conseguimos descobrir ainda 

que o morador e guia turístico faz parte do desenvolvimento do aplicativo “Nós por 

nós”, uma iniciativa do Fórum de Juventudes, onde atua, e que tem como objetivo 

incentivar denúncias de moradores de favelas sobre a violação de direitos, prevendo o 

anonimato de pessoas. Ou seja, também podemos dizer que Cosme incentiva a 

participação de outros favelados no ciberespaço.  

 

Figura 1: Print do perfil de Cosme  

 

Fonte: Facebook, disponível em: <https://www.facebook.com/cosme.felippsen> 

acesso em março de 2017.  

 

Em seu perfil no Facebook, conseguimos ter acesso a várias informações sobre 

ele, mesmo sem fazermos qualquer tipo de abordagem. Muitas de suas informações 

https://www.facebook.com/cosme.felippsen
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pessoais são “abertas” e é possível ver tanto a divulgação de seu trabalho, como que o 

rapaz tem dois filhos e outros dados mais pessoais.  

Cosme nasceu em 18 de julho de 1989. Contatos como número de celular e e-

mail também estão disponíveis. Pelo que é informado, em uma das opções de seu perfil, 

Cosme trabalha na Agência de Redes para a Juventude desde 2011. Ele também se 

apresenta como religioso e, por meio apenas da observação de seu perfil, conseguimos 

ver que alguns familiares também estão no Facebook.  

O perfil pode ser pessoal, mas há de destacarmos a circulação de várias 

informações que dizem mais respeito à Providência do que ao próprio homem. Pelo 

menos com base no que está exposto ali, a casa de Cosme não parece ter sido demolida. 

No entanto, existem várias publicações que tratam das remoções e do Morar Carioca. 

Ele fala também constantemente sobre manifestações na favela que já aconteceram e 

outras a serem realizadas, além de publicar outros tipos de denúncias, algumas fotos de 

moradores da Providência e a divulgar visitas guiadas que organiza. As fotos de capa
40

 

que geralmente usa, servem para divulgar as datas quando essas visitas vão ser 

realizadas
41

.  

Pela frequência das publicações, podemos afirmar que Cosme está imerso no 

ciberespaço e utiliza diariamente ferramentas tecnológicas para fazer circular 

informações sobre a Providência. Além da foto de capa, outra estratégia que Cosme 

utiliza para promover seu trabalho é a manutenção da página Providência Turismo, da 

qual é administrador. A página conta com mais de 1.600 seguidores
42

. Há várias fotos 

de edições anteriores de visitas guiadas que já promoveu, contando com a presença de 

brasileiros e turistas internacionais, e eventos para notificar usuários da rede social 

sobre quando acontecerão as próximas, que intercalam com matérias sobre denúncias e 

textos a respeito da Providência. 

A página que administra, Rolé dos Favelados, conta com mais de 500 pessoas 

que seguem o que é publicado e recebem informações sobre os eventos realizados. Em 

sua apresentação oficial, a página informa ser um guiamento por favelas do Rio de 

Janeiro – não só na Providência, portanto – realizado por “favelados e faveladas 

militantes” (NOTA DE CAMPO, 27/02/18).  

 

                                                           
40

Foto de capa é uma espécie de template do site. É um plano de fundo que fica na parte superior do perfil 

de usuários do Facebook. 
41

As informações foram coletadas com referências do dia 12 de fevereiro de 2017.  
42

Este dado também é referente ao dia 12 de fevereiro de 2017.  
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Figura 2: Página Rolé dos Favelados  

 

Fonte: Facebook, disponível em: 

<https://www.facebook.com/roledosfavelados/> acesso em 15 fevereiro de 2018.   
 

A periodicidade dos eventos é praticamente mensal. As visitas acontecem 

sempre aos sábados e são realizadas, em grande maioria, na favela da Providência. 

Cosme replica absolutamente todos as publicações que são feitas na página do Rolé, o 

que faz, muitas vezes, com que os dois perfis se confundam.    

Fatima Lima também é extremamente ativa no Facebook, mas não foi por meio 

desta rede social que estabelecemos nosso primeiro contato. Com auxílio de uma colega 

da Universidade Federal Fluminense, tive acesso ao número de celular da moradora, o 

que possibilitou que nos falássemos pelo Whatsapp. Em um momento posterior, 

adicionei a moradora no Facebook e pude perceber que seu perfil não é tão aberto 

quanto o de Cosme.  

Na realidade, antes de adicioná-la, não tinha acesso a praticamente nenhuma 

informação que é ali publicada. Apenas podia ver seu perfil, onde se autodenomina 

Fatinha e se apresenta de maneira breve como “produtora cultural, agente infiltrada na 

Empresa Favela Cineclube e estudante de turismo em um centro técnico do Rio de 

Janeiro” (NOTA DE CAMPO, 15/01/18). 
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Figura 3: Apresentação de Fatinha 

 

Fonte: Facebook, disponível em 

<https://www.facebook.com/fatinha.lima.108/about?lst=1482850335%3A613578011%

3A1520110240> acesso em 02 de fevereiro de 2018. 

 

No entanto, depois de aceitar minha solicitação de amizade, pude ver o quão 

ativa na rede social, a moradora é. Há uma média de mais de três publicações por dia, 

sempre ligadas à temática da resistência: seja especificamente de moradores da 

Providência ou de favelados, de forma mais ampla.  

Fotografias publicadas também ajudam a contar a história de Fatima nas redes. 

Álbuns mostram atividades rotineiras do cineclube e do interior da casa onde vive 

atualmente, mas já não há lembranças disponíveis da casa de onde fora removida, 

história que vim a saber apenas quando nos conhecemos pessoalmente.  A moradora 

ainda declara o Rio de Janeiro como cidade natal.   

Quando fui aceita no perfil de Fatima, também passei a ver os amigos que a 

moradora tem adicionados e os eventos que confirma presença, geralmente, encontros 

de outros cineclubes ou reuniões com grupos de outras favelas.  

Ao contrário de Cosme, Fatima não é encontrada em reportagens de grandes 

veículos midiáticos, nem mesmo compartilha matérias dos grandes jornais de circulação 

https://www.facebook.com/fatinha.lima.108/about?lst=1482850335%3A613578011%3A1520110240
https://www.facebook.com/fatinha.lima.108/about?lst=1482850335%3A613578011%3A1520110240
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no Rio de Janeiro. Quando replica notícias ou interage de alguma maneira com perfis 

que se dedicam a isso, sempre os faz em relação aos perfis de mídia alternativa. Seu 

perfil também conta com a divulgação de eventos do cineclube, mas de maneira distinta 

à página que se dedica exclusivamente sobre o projeto.  

Fatima, em seu perfil pessoal, busca publicar sobre eventos que ainda vão 

acontecer e, eventualmente, publica também fotos de versões anteriores. Já na página do 

projeto, há publicações avisando seguidores sobre os eventos, fotos, vídeos e até mesmo 

transmissões ao vivo são feitas durante as sessões de cinema, além de fotos que 

relembram edições passadas. A página do Favela Cineclube existe desde 2016, quando 

o projeto foi criado, e atingiu a marca de mil seguidores em 2018, mais precisamente no 

dia 6 de fevereiro. 

Figura 4: Página do Favela Cineclube  

 

Fonte: Facebook, disponível em: < 
https://www.facebook.com/favelacineclube/photos/a.740033892804763.1073741829.73

9564786185007/1059584424183040/?type=3&theater> acesso em 06 de fevereiro de 

2018.  

 

https://www.facebook.com/favelacineclube/photos/a.740033892804763.1073741829.739564786185007/1059584424183040/?type=3&theater
https://www.facebook.com/favelacineclube/photos/a.740033892804763.1073741829.739564786185007/1059584424183040/?type=3&theater
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Na página, podemos ver que os eventos nunca são meramente divulgados. Há os 

informes sobre horário e título do filme, mas também extensa descrição do que será 

exibido e a contextualização de quando e onde foram gravados. Os filmes são sempre 

ligados a temáticas sociais e ao final das sessões há debates. Ainda nessas descrições há 

a exaltação tanto da importância de moradores da Providência participarem, quanto de 

pessoas que não moram na favela. Para facilitar a chegada, Fatima inclui nas 

informações o mapa de como chegar ao cineclube e marca pontos de encontro na 

Central do Brasil, onde busca os participantes. Os eventos acontecem, 

aproximadamente, duas vezes ao mês.  

Para percorrer trajetórias midiáticas de Cosme e Fatima, será utilizada a 

etnografia como metodologia. Por isso, algumas questões éticas devem ser logo 

pontuadas: a primeira delas é que não trarei como parte da pesquisa nenhum tipo de 

material que moradores não autorizem a publicação. Para esta decisão, me baseei no 

argumento de que, da mesma forma que os encontrei com auxílio das ferramentas das 

redes sociais, qualquer outra pessoa poderia fazer o mesmo, e não é objetivo aqui trazer 

algum tipo de ameaça ou perseguição para essas pessoas.  

Especificamente sobre a pesquisa no ciberespaço, destaco que, no mundo digital, 

os limites entre o pesquisador e o objeto de pesquisa podem ser ainda mais frágeis por 

conta de aquilo que circula poder ser acessado pelo pesquisador, mesmo quando o 

objeto não está “disponível”. Aquilo que é publicado nesses meios, como já citei 

anteriormente com base em Recuero (2014), se torna mais rastreável.  

A autora Amy S. Bruckman (2006) estabelece quatro tipos de camuflagem que 

devemos ter em mente para interagir durante pesquisa etnográfica com grupos online. O 

método “sem camuflagem”, quando a publicação dos dados só pode ser feita se houver 

permissão explícita da pessoa, ou se os dados forem de uma figura pública. Depois dele, 

está a “camuflagem mínima”, onde o pesquisador informa o nome da comunidade onde 

pesquisa, mas altera nomes e outros meios de identificação dos membros desses grupos. 

A “camuflagem média” é o nível seguinte, em que o nome da comunidade, dos 

membros e qualquer outro meio de identificação mais evidente são alterados. Citações 

literais podem ser usadas, mas com pequenas alterações em palavras e na ordem do 

texto, tentando impedir que os autores das frases sejam rastreados. O último nível é o da 

“camuflagem máxima”, em que não é informado o nome real da comunidade, nomes, 

pseudônimos e outros meios de identificação são alterados. Citações literais também são 

descartadas.  
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Como não tratamos neste trabalho de nenhum tipo de investigação, acredito não 

estar expondo os dois personagens da Providência a riscos mais graves: manterei a 

intenção de mapear relatos mais pessoais que matérias jornalísticas normalmente fazem, 

mas com a condição que não infrinjam noções de segurança que os próprios 

personagens deverão sinalizar, de alguma maneira. Já que contamos com o 

consentimento das duas pessoas para a realização desta pesquisa, vamos optar pelas 

práticas inseridas no método “sem camuflagem”.  

A etnografia combina o engajamento de pessoas com determinados fenômenos e 

é uma forma de mapear e ajudar a compreender determinada cultura ou ambiente social. 

É um estudo descritivo de povos, que costuma abordar costumes, crenças e tradições de 

sistemas sociais.  

Não existe caminho pré-estabelecido a ser percorrido durante a pesquisa 

etnográfica, mas há uma combinação de métodos, como entrevistas, análise visual e 

observações, que podem ser participativas, que podem levar a diferentes tipos de 

resultados e percepções sobre grupos sociais. Robert Kozinets (2014) nos mostra que a 

etnografia, por si só, varia de acordo com as necessidades que cada contexto de pesquisa 

pode exigir:  

A pesquisa etnográfica permite que o pesquisador adquira uma compreensão 

detalhada e sutil de um fenômeno social, e depois capte e comunique suas 

qualidades culturais. Ela fornece um senso da experiência vivida pelos 

membros da cultura, assim como uma análise fundamentada da estrutura do 

seu grupo, como ele funciona e como ele se compara a outros grupos. 

Práticas sociais são cuidadosamente consideradas e sistemas de significado 

delicadamente analisados (KOZINETS, 2014, p. 58).  

 

A etnografia já prevê a combinação de múltiplos métodos para ser realizada. É 

considerada uma “prática intrinsecamente assimilativa” (KOZINETS, 2014, p. 61), que 

pode ser facilmente combinada a análises de discurso, análise literária, revisão 

bibliográfica e outras práticas de análise. Kozinets (2014) explica que, justamente por 

ser um tipo de metodologia bastante aberto e constantemente “atualizável”, a etnografia 

continua sendo remodelada com o objetivo de satisfazer diferentes campos do saber, 

inovações de métodos de pesquisa e dar conta das características sociais dos grupos.  

 Estudos etnográficos que passaram a incluir o campo da internet, no primeiro 

momento, eram denominados etnografia virtual ou etnografia online/ netnografia, 

focando bastante na questão das redes da Internet e muitas vezes deixando de lado o que 

acontecia no mundo “real”. Uma das responsáveis e pioneiras nos estudos sobre o 

mundo online foi a pesquisadora Christine Hine. Na década de 1990, quando ainda 
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muito se subestimava o poder de alcance da Internet, Hine (2000) propõe de maneira 

bastante simples: se a etnografia busca entender e mapear relações sociais, porque não 

fazê-la também no mundo virtual?  

A partir desse questionamento, a autora propõe algumas formas de atualizações 

para etnografia para entendermos e mapearmos o comportamento de grupos sociais no 

ciberespaço. Ao olharmos para o estudo nos dias de hoje, conseguimos sentir certo 

descompasso se compararmos às formas de redes online que dispomos atualmente. Na 

publicação, Hine (2000) analisa formas de organização independentes de pessoas em 

blogs, porque eram algumas das principais ferramentas disponíveis à época, quando 

ainda sequer pensávamos no alcance e desenvolvimento das redes sociais, por exemplo. 

E o uso da Internet estava completamente ligado ao uso de computadores, o que, como 

bem se sabe, já passou a ser disponíveis em outras formas de plataformas.  

Só que Hine (2000) se resguarda, e tem razão, quando garante que a tecnologia 

que permeia formas de comunicação está em constante desenvolvimento, de forma que 

aquele texto possa apresentar defasagem, mesmo se lido pouco tempo depois da 

publicação. Quase vinte anos depois, conseguimos sentir que a publicação apresenta 

certo descompasso em relação ao que já há disponível no mundo tecnológico, mas há de 

se reconhecer também que os estudos de Hine (2000) foram extremamente relevantes 

para que os estudos etnográficos que passassem a incluir o mundo virtual. 

De acordo com Beatriz Polivanov (2014), alguns dos pontos ainda usados para 

contestar o uso da etnografia nos meios digitais se baseiam principalmente em 

argumentos sobre o fato de o ciberespaço não ser considerado um “lugar” e também nas 

questões da mediação tecnológica entre o pesquisador e o pesquisado. O primeiro 

argumento, de acordo com a pesquisadora, consegue ser facilmente desmontado, uma 

vez que, desde o princípio dos estudos sobre a Internet, há de notarmos que boa parte 

das pesquisas feitas na Internet, quase sempre tratou do meio como um locus 

comunitário.  

Já sobre a questão da mediação da tecnologia entre pesquisador e objeto de 

estudo, que acontece nos ambientes digitais, Polivanov (2014), com base em Sá (2005), 

ressalta que, mesmo em encontros presenciais, prática comum na etnografia, sempre 

haverá algum tipo de mediação. Para a pesquisadora, ainda que isso não seja feito por 

intermédio do computador ou uso de celulares, acontecerá por meio do uso de câmeras, 

máquinas fotográficas, gravadores ou outros objetos geralmente usados. A Internet seria 
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uma outra forma de mediação que a etnografia passaria a incluir, quando fosse 

necessário, mas a questão da mediação, em si, não seria algo a inviabilizar o processo.   

De forma quase natural, Kozinets (2013) reforça que, a partir do momento que 

trocas culturais passam a acontecer também por meio da Internet, passa a existir 

também a necessidade de entendermos os impactos disso para as relações sociais. A 

etnografia seria, então, um caminho viável para possibilitar análises e coleta de dados 

em conversações que acontecem em rede. 

Na tentativa de garantir a eficácia dos princípios da etnografia, independente do 

meio onde ela é realizada, Kozinets (2013) aponta que a questão da etnografia em meios 

digitais não exige uma nova nomenclatura. “A implicação, talvez, seja a que a própria 

etnografia já seja conhecida como uma abordagem flexível e adaptável. Etnografia é 

etnografia, e qualificá-la como digital, online, em rede ou na web é totalmente opcional” 

(KOZINETS, 2014, p. 13).  

Não se trata, é claro, de ignorar as diferenças nos mais diferentes espaços onde 

percorremos. É necessário moldar a etnografia ao meio onde escolhemos realizá-la, 

levando em conta e as especificidades e limitações que cada espaço exige, não só na 

Internet, mas em qualquer outro espaço social.  E é o que vamos buscar seguir aqui para 

atender ao objetivo principal desta pesquisa – analisar territórios midiáticos de dois 

personagens afetados pelo contexto de megaeventos e remoções no Morro da 

Providência.  

A escolha pela etnografia como metodologia deste trabalho contribui para 

reforçarmos a ideia de que não vamos estabelecer a já ultrapassada divisão entre o 

“mundo real” ou “mundo virtual”. Eleger um dos dois campos para analisar os usos de 

mídia poderia nos trazer como resultado um estudo parcial sobre o que circula. Até 

porque, a partir do momento que usuários da internet tomam consciência de que aquelas 

redes são formadas por pessoas “reais”, a própria conexão em rede parece incentivar e 

promover encontros face a face. 

Para reforçar este caráter de que a pesquisa não está restrita ao ciberespaço, 

usarei conceitos propostos por Massimo Canevacci (1993), ao tratar sobre a 

antropologia urbana. Para o autor, entender a comunicação urbana nas grandes 

metrópoles é compreender vozes polifônicas diversas e copresentes e meios por onde 

elas se expressam, em que “os vários itinerários musicais ou os materiais sonoros se 

cruzam, se encontram e se fundem, obtendo harmonias mais elevadas ou dissonâncias, 

através de suas respectivas linhas melódicas” (Canevacci, 1993, p. 15).  
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Como etapas essenciais deste processo de compreensão, é necessário percorrer 

os espaços, lidar com o sentimento de fascínio e medo de perder-se e colher fragmentos 

do contexto urbano para mapeá-lo.   

Por meio da etnografia, se tornará possível que analisemos as formas de 

interação social que acontecem simultaneamente e que em muitos momentos se 

confundem e se permeiam. Não há mais distinção, na prática consideramos que 

comunidades online são comunidades: “esses grupos sociais têm uma existência „real‟ 

para seus participantes, e assim têm efeitos importantes em muitos aspectos do 

comportamento” (KOZINETS, 1998, p. 36), como é o caso dos eventos organizados e 

divulgados por Cosme e Fatima.  
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3. ACOMPANHANDO OS TERRITÓRIOS MIDIÁTICOS: QUESTÕES E 

IMPASSES 

 Estar e circular por territórios midiáticos onde moradores da Providência 

estavam foi algo muito mais complexo do que havia sido previamente mapeado. Apesar 

de estarem com frequência no ciberespaço, o que facilitou a realização da pesquisa até 

certo ponto, pessoas que estavam por trás de coletivos, páginas ou até mesmo do 

próprio perfil ativo nas redes sociais nem sempre se mostraram receptivas às abordagens 

iniciais que foram feitas. Nesse aspecto, pude comprovar logo de início que a internet é 

o meio catalisador capaz de fazer circular assuntos que poderiam ficar restritos às 

favelas, mas está longe de ser garantia do rompimento total dos muros tão presentes 

entre regiões faveladas e o “restante” da cidade.  

 Na realidade, em diversas tentativas de estabelecer contato com moradores da 

Providência, que serão melhor exploradas ao longo deste capítulo, os muros 

encontrados no campo digital foram completamente concretos, fechados e decisivos 

para o desenrolar de toda a pesquisa. Foi preciso permear muitas outras camadas além 

da simples troca de mensagens, por exemplo, para que marcássemos encontros e 

entrevistas fossem realizadas. Ser adicionada ou seguir páginas relacionadas à 

Providência não funcionaram como garantia de facilidade de acesso ao campo de 

pesquisa por completo, levando em consideração que um dos objetivos desta pesquisa 

era não ficar restrito ao meio online. 

 Neste capítulo a seguir, será contextualizado o quanto as ferramentas de acesso à 

internet são itens presentes à vida diária no Morro da Providência, propagando o 

desenvolvimento de territórios midiáticos no ciberespaço que potencializam a 

circulação de histórias, modificam antigas noções de limites (físicos) para se estar e 

percorrer, mas ao mesmo tempo contribuem para reforçar o caráter local de 

determinados grupos, principalmente quando estamos falando de um assunto íntimo e 

mais fechado, como a questão da casa e remoções.  

Não quero dizer com isso que tal característica se torna regra para todos os tipos 

de trocas sociais que circulam pela internet. É bem verdade que há espaço infinito para 

novas trocas acontecerem praticamente o tempo todo.  

No entanto, conforme pude constatar durante a realização da pesquisa, o 

aumento da possibilidade de conectividade à rede não acompanha, obrigatoriamente, a 

exposição pessoal. Na realidade, tende a ser desproporcional quando queremos entrar 

em questões de âmbito mais pessoais ou das quais as pessoas não se orgulham em falar 
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sobre.  Não se torna sinônimo de que, porque aquelas pessoas estavam no ciberespaço 

dando seus relatos sobre questões bastante específicas, como reforma urbana e 

habitação na favela da Providência, elas estavam dispostas a falar sobre os temas a 

qualquer pessoa “de fora” daquele contexto, o que foi bastante decisivo para o 

desenrolar da pesquisa.   

Para tratar dos usos de mídia, tomando como partida o ciberespaço, tomarei 

como base estudos que trazem a proposta de observarmos os “pequenos usos da 

internet”, de Alessandro Aurigi e Fiorella De Cindio (2008). A análise dos autores 

sugere que o campo seja deslocado da pesquisa sobre impactos globais da internet, para 

novos estudos que foquem em questões da circulação e acesso de pessoas “comuns” às 

redes.  

Também serão trazidas autoras que exploram a atual incorporação da internet no 

dia a dia por grupos em grandes cidades, como Christine Hine (2016), Suely Fragoso, 

Raquel Recuero e Adriana Amaral (2011), e aplicações no contexto da Providência. Em 

seguida, na segunda metade deste capítulo, falarei sobre territórios midiáticos de 

representação da favela no Facebook e a formação dos núcleos hiperespecializados, com 

base em Pablo Nunes (2017), que já mapeou a explosão de páginas de bairros que se 

multiplicaram ao longo dos últimos anos. 

Por último, será explorada a questão dos muros que dividem os territórios 

midiáticos da favela e questões sobre o caso de uma moradora, em especial, que já 

esteve muito à frente da luta contra as remoções.  

 

3.1 A disseminação do acesso à internet e formação de núcleos hiperespecializados   

Uma pesquisa divulgada pelo IBGE sobre que itens e utensílios compunham o 

lar dos brasileiros
43

 mostrou que o acesso à Internet já havia se tornado item quase tão 

comum quanto se ter uma geladeira. O crescente uso fez com que em apenas dois anos o 

acesso à rede ultrapassasse pela primeira vez a marca, até então histórica, de acesso em 

metade das casas de brasileiros, para atingir em 2017, 63% dos lares da toda a 

população do país. Também de acordo com o estudo, a principal ferramenta que 

impulsionou tal expansão da internet foi o crescente uso dos smartphones. (IBGE, 

2017).  

                                                           
43

 Mais detalhes estão disponíveis nesta página: https://g1.globo.com/economia/noticia/mais-de-63-dos-

domicilios-tem-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml.  

https://g1.globo.com/economia/noticia/mais-de-63-dos-domicilios-tem-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/mais-de-63-dos-domicilios-tem-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml
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Quando as ferramentas tecnológicas ainda eram vistas como algo novo, 

completamente inédito às relações humanas, inúmeros estudos estiveram focados em 

entender impactos em larga escala sobre consequências de países que se tornavam cada 

vez mais conectados e globalizados. Ao final da década de 1990, uma das principais 

questões que se buscava responder era como a conexão em rede alteraria o panorama 

global e o que isso significaria nas relações entre países e regiões. 

Análises sequentes, nos anos 2000, tentaram voltar a atenção aos impactos das 

ferramentas tecnológicas nas relações sociais de grupos ou até mesmo sobre o uso 

individual, tentando acompanhar o ritmo de disseminação de novos espaços sociais e 

cotidianos a serem analisados.   

 No livro Augmented Urban Spaces Design and the Built Environment (2008), 

Alessandro Aurigi e Fiorella De Cindio reúnem diversos capítulos que têm a proposta 

de analisar o impacto das ferramentas de tecnologia sob a perspectiva do que chamam 

de “pequenos usos”, que seriam resumidamente os usos tecnológicos rotineiros em 

comunidades, pequenos grupos e individualmente, propondo o deslocamento do eixo 

principal, até então, bastante focado em relatar impactos dos usos das ferramentas de 

tecnologia para a globalização.  

O livro está dividido em três etapas. Na primeira delas (p. 5-105), há artigos de 

autores que buscam tratar das consequências da tecnologia para espaços urbanos. Na 

segunda parte (p. 107-201), os pesquisadores falam sobre identidade, comunidade e 

laços sociais dentro desses espaços. Por último, (p. 215-350), estão os desafios de 

pensarmos em planejamento de mídia no mundo digital. É importante frisar que o livro 

foi publicado ainda na primeira década dos anos 2000 e contém análises referentes a 

anos anteriores, por isso considera o uso de celulares apenas em relação à telefonia 

móvel e o acesso à internet somente realizado por meio de computadores.   

Em muitos momentos, tais características tornam a análise um tanto quanto 

ultrapassada, já que, como se sabe o acesso à internet já é atividade quase indissociável 

dos aparelhos celulares e outros tantos dispositivos móveis. No entanto, há relevantes 

questões trazidas pelos autores que serão utilizadas aqui para montarmos o contexto 

sobre usos de tecnologia em grandes cidades, como é o caso do Rio de Janeiro.   

A reconfiguração dos limites físicos no espaço urbano a partir das novas 

ferramentas é uma delas. A inserção da tecnologia em espaços urbanos faz com que os 

espaços se tornem “aumentados” (AURIGI; De CINDIO, 2008), alterando 

completamente as noções de fronteiras. Assim, onde antes havia um limite físico real, 
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passa a existir uma variedade de limites que varia proporcionalmente em relação ao que 

cada indivíduo tem acesso em termos de mídia. Para Aurigi e De Cindio (2008), o 

celular é a primeira das ferramentas tecnológicas que rompe significativamente com a 

ideia de que não é possível estar em dois lugares ao mesmo tempo.  

O celular inaugura a possibilidade “comum” de se estar (fisicamente) em um 

determinado local, mas fazer-se ouvir em outro, fazendo com que cada vez mais a 

ferramenta possa ser considerada uma extensão do próprio corpo, que seriam os 

“bodies-with-mobiles” (p. 45), conforme Townsend (2000) nomeia. O celular passa a 

ser artefato cotidiano que traz novas possibilidades às formas de presença humana por 

diferentes espaços. Como se fosse algo praticamente naturalizado não só enquanto 

ferramenta da comunicação, o que traz uma noção ainda bastante técnica e mecanizada, 

mas mais enquanto meio de continuidade do poder de comunicação entre seres 

humanos.  

A partir do uso do celular, e vale voltar a reforçar aqui que trata-se apenas da 

versão do aparelho que tornava disponível a telefonia móvel, as fronteiras entre público 

e privado não são mais restritas ao estar fisicamente (em público) ou não, mas sim 

passam a ser determinadas pelo fato de o celular estar ligado ou não ou haver sinal ou 

não (p. 38). Passa a ser possível fazer-se presente mesmo quando não se está 

fisicamente em determinados lugares. O uso da telefonia móvel – e consequentemente a 

sua popularização – inaugura um novo ciclo onde as fronteiras começam a ser borradas 

e há a reestruturação do processo de pertencimento a lugares. 

Só que ao contrário do que se pressupunha, essa reestruturação da ideia de 

pertencimento não é sinônimo de desvinculação total de grupos aos seus lugares de 

origem, como muito se traçou a respeito das aldeias globais. Pelo contrário: a ideia de 

extensão da presença humana promovida pelo uso dos celulares não só não torna os 

corpos como infinitos – no sentido de prolongá-los até mesmo perderem de vista os 

primeiros vínculos sociais e desprenderem-se de toda a essência – como estão 

totalmente ligadas a eles e reforçam trocas sociais que já existiam anteriormente (LEE, 

2008). 

Conforme a internet começou a se tornar acessível para pessoas “comuns”, tal 

receio com possíveis impactos de uso e a noção do “verdadeiro” pertencimento ser 

apagada, foi ainda maior. É bem verdade que isso pode ser justificado por conta do 

acesso à internet – mesmo quando acessada apenas por computadores – ao menos em 

potencial, viabilizar muitas outras possibilidades de interação do que o modelo de 
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telefone móvel ao qual os autores se referem. No entanto, mesmo as formas mais 

modernas de acesso parecem conservar muitas dessas características sobre trocas mais 

restritas a um núcleo social comum, o que contribui para reforçar o caráter local de 

grupos específicos.  

Castells (2001) pondera que a idealização da internet enquanto caminho para a 

globalização se cumpriu em partes. Não podemos negar ou tentar minimizar o poder da 

conexão em rede no mundo atual. No entanto, os meios digitais também contribuíram 

para criar e reforçar a formação de grupos hiperlocalizados e hiperespecializados (p. 

235).  

O que podemos observar é que desde as ligações feitas por celulares, o envio de 

SMSs, trocas de e-mails e até mesmo a versões mais atuais das ferramentas das redes 

sociais contribuíram para o rompimento dos antigos padrões de limites para a 

comunicação humana, mas continuam sendo feitas com maior frequência a contatos 

anteriores que grupos já haviam feito em outros espaços sociais, sem inaugurar novas 

trocas sociais o tempo todo ou obrigatoriamente estar conectado aos “de fora”.  

Análises mais recentes, que buscaram tratar das formas de conexão por 

dispositivos móveis, trazem a internet como espaço praticamente naturalizado, como 

parte do dia a dia para se promover trocas sociais, bem menos focadas na ideia de 

globalização, mas dando continuidade à lógica da observação dos pequenos usos. A 

visão da internet enquanto incorporada, corporificada e cotidiana (Hine, 2016) reforça a 

ideia de que as mídias digitais são parte intrínseca do cotidiano de praticamente 

qualquer pessoa e seu uso pode até mesmo passar despercebido, como mais uma 

atividade rotineira parte do dia a dia de praticamente qualquer pessoa.  

Sobre “incorporada”, Hine (2016) explica ainda que a conexão é, cada vez mais, 

realizada a partir de dispositivos móveis de interação, o que gera uma fusão complexa 

entre espaços online e offline, além de ofuscar as fronteiras entre ambos. A internet 

corporificada faz referência ao fato de experiências que acontecem no online não serem 

mais vistas como formas distintas de experiências, promovendo respostas emocionais 

tanto quanto em outras esferas. Por último, a internet enquanto cotidiana diz respeito ao 

fato da mesma ser algo dado e comum de nossas vidas. Não é preciso mais se privar de 

outras atividades para “entrar” na internet, mas conciliá-la com outras ações e acessá-la 

de dispositivos móveis passaram a ser atividades consideradas completamente 

ordinárias. 
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Enquanto estive pesquisando sobre personagens do Morro da Providência e 

relações sociais entre moradores nas ferramentas das redes sociais, pude comprovar tais 

características. Existem dezenas de núcleos online hiperespecializados sobre a 

Providência. Encontrar pessoas em perfis pessoais ou em páginas de Facebook das 

associações de moradores foi bastante simples. A partir do momento em que comecei a 

segui-las pude constatar que as ferramentas de acesso e até mesmo a conectividade à 

rede não pareciam ser problemas: praticamente todos com quem entrei em contato, 

ainda que não concordassem com uma maior aproximação, mantinham o perfil “em dia” 

e mostravam que acessavam à internet pelo celular.  

   Inúmeras informações que fazem parte do dia a dia da Providência são narradas 

pelas redes sociais diariamente, em perfis públicos e muitas vezes em tempo real, o que 

em muitos momentos promove a falsa sensação de que aquele conteúdo que circulava, 

vinha de pessoas que estavam dispostas a falar a qualquer pessoa sobre os respectivos 

temas que trataram de publicar, o que quase nunca aconteceu de tal maneira ao longo 

desta pesquisa. Se em um primeiro momento, a conexão e permanência dos moradores 

da Providência em rede criam a ilusão do meio digital como espaço fluído, onde as 

diferenças entre asfalto e favela poderiam ser diluídas, ao tentar estabelecer contato com 

pessoas que se expunham na web com frequência, pude comprovar que os muros se 

replicam no online. Isso parece acontecer de forma ainda mais complexa que nos 

demais espaços, ainda mais especificamente nesta situação em que estamos tratando da 

relação favela e cidade, se replicam no online de maneira tão similar ou de forma ainda 

mais complexa que nos demais espaços.   

Durante o ano de 2017, um dos casos de maior repercussão online entre 

moradores foi a visita inesperada da cantora Madonna a um projeto cultural da 

Providência, chamado Casa Amarela.  
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Figura 5: Madonna visita Providência 

 

Fonte: Facebook, disponível em < 
https://www.facebook.com/madonna/photos/a.10151969572164402.1073741833.10584

534401/10155760946609402/?type=3&theater > acesso em 25 de outubro de 2017. 

 

Em outubro de 2017, um dia depois de uma turista espanhola ser baleada e morta 

por um PM na favela da Rocinha durante uma visita guiada
44

, a popstar foi à 

Providência acompanhada de amigos e seguranças. Ao fazer uma publicação onde 

aparecia na porta da Casa Amarela, localizada em um dos pontos mais altos do morro, 

moradores prontamente começaram a replicar a imagem pelo Facebook, questionando 

se era real.  

 

                                                           
44

 O caso trouxa à tona a polêmica a respeito das visitas guiadas em favelas, abordagens policiais e pode 

ser encontrado aqui: https://extra.globo.com/casos-de-policia/guerra-do-rio/video-mostra-pms-correndo-

atras-de-carro-de-turista-baleada-na-rocinha-21981621.html.  

https://extra.globo.com/casos-de-policia/guerra-do-rio/video-mostra-pms-correndo-atras-de-carro-de-turista-baleada-na-rocinha-21981621.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/guerra-do-rio/video-mostra-pms-correndo-atras-de-carro-de-turista-baleada-na-rocinha-21981621.html
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Figura 6: Repercussão entre moradores  

 
Fonte: Facebook, a identificação da página dos moradores será preservada, 

acesso em 25 de outubro de 2017. 

 

Fotos, vídeos – até mesmo alguns feitos ao vivo por moradores – e milhares de 

comentários de pessoas de dentro e de fora da favela rapidamente se espalharam na 

tentativa de dar conta de tamanho acontecimento. Pude acompanhar tudo isso sem 

precisar enviar mensagens a ninguém: grande parte do conteúdo que circulou estava 

disponível publicamente.  

Os moradores pareciam estar incrédulos e perguntavam publicamente uns aos 

outros se estavam em casa para confirmar que Madonna estaria conhecendo a favela. As 

respostas não demoraram a chegar: em sequência, Madonna publicou uma segunda foto 

ao lado de PMs
45

 e vídeos ao vivo, confirmando que estava na Providência enquanto 

                                                           
45

 Muitos moradores criticaram a postagem, já que a cantora estava vestida com um macacão camuflado, 

dando a entender apoio aos militares.  
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publicava as imagens, o que acabou sendo tratado em tom irônico por muitos 

moradores.  

 

Figura 7: Críticas de moradores  

 
Fonte: Facebook, a identificação da página dos moradores será preservada, 25 de 

outubro de 2017. 
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Figura 8: Comentários em redes sociais  

 

Fonte: Facebook, a identificação da página dos moradores será preservada, 25 de 

outubro de 2017.  

 

Por pelo menos dois dias seguidos, o assunto foi pautado pela mídia corporativa 

que buscou explicar qual projeto a cantora tinha visitado e quem eram os policiais que 

apareceram na foto com ela, o que deu fôlego à polêmica sobre a questão do papel da 

segurança pública em visitas guiadas em favelas.  

Mesmo neste caso, em que as publicações sobre a Providência extrapolaram 

muros que persistem no mundo digital muito mais a partir da publicação da própria 

cantora, uma enxurrada de comentários mostrou a insatisfação com a considerada 

“invasão” feita por jornalistas da representação do que moradores acreditam ser o 

espaço online da Providência. Em muitas publicações feitas pelos jornais que cobriram 

o acontecimento era possível ver frases como “agora que a Madonna veio aqui, (os 

jornalistas) querem saber da gente” ou “essas matérias são uma palhaçada, não é disso 

que precisamos”, tentando de alguma maneira reivindicar o que poderia ser ou não 

abordado em relação à Providência no ciberespaço (NOTA DE TRABALHO DE 

CAMPO, 25/10/17). 
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3.2 Exemplos de territórios midiáticos de representação da Providência sob a 

perspectiva dos estudos de redes sociais  

 A criação de núcleos sociais digitais que se concentram sobre a produção de 

informações pertinentes a determinado bairro ou região não é exclusividade da favela da 

Providência. Podemos encontrar centenas delas sobre quase todas as regiões do Rio de 

Janeiro. Pablo Nunes (2017) pontua que dois acontecimentos marcantes deram início 

aos “bairros (da cidade do Rio de Janeiro) em rede” (p. 6).  

O primeiro deles foi a cobertura em tempo real da invasão da Polícia Militar e 

das Forças Armadas no Complexo do Alemão, em 2010, feita no Twitter pelo morador 

René Silva. Na época, o jovem morador de apenas 17 anos e criador do jornal “Voz da 

Comunidade” deu visibilidade às ações militares de dentro do Alemão, enquanto a 

imprensa corporativa acompanhou toda a movimentação principalmente de fora da 

favela. Nos anos seguintes, com a proliferação dos smartphones diversas iniciativas 

similares foram criadas
46

.  

Já o tipo de cobertura feira durante as manifestações de 2013 serviu para 

consolidar a tendência de “autoprodução de notícias” (p. 6), tanto pelo tipo de conteúdo 

produzido, quanto pelos meios utilizados, como filmagens feitas com celular e 

transmissão em tempo real pelas mídias sociais. 

O que sabemos é que muitas das páginas do tipo aqui examinado nasceram 

com a proposta de produzir conteúdos mais gerais para os moradores de um 

local – por exemplo, informações sobre serviços públicos e/ou projetos de 

ONGs disponíveis na área; anúncios de festas e eventos; denúncias do mau 

uso do espaço público etc. – e nos últimos anos mudaram gradualmente seu 

foco, passando a concentrar-se na cobertura da violência cotidiana, com 

ênfase na localidade de origem e no seu entorno (NUNES, 2017, p. 6). 

 

A circulação dessas informações em rede também mudou o relacionamento entre 

público e a imprensa, estreitando-o e complexificando as formas de interação. Para 

Nunes (2017), o destaque das mídias sociais fica para o Facebook, onde é possível 

acessar numerosas páginas que “noticiam eventos locais, com foco em um bairro, uma 

favela, um quarteirão ou até um condomínio” (p. 6) com certa facilidade.  

A formação de núcleos hiperespecializados pode ser considerada uma das 

consequências da formação de novos territórios midiáticos que vêm surgindo com as 

novas ferramentas tecnológicas. No contexto saturado de mídia em que grandes cidades 

se encontram, parece estratégico ter acesso a informações bem mais específicas que 

                                                           
46

 De acordo com Pablo Nunes (2017), das 156 páginas de Facebook que analisou, a grande parte foi 

criada nos últimos cinco anos.  
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possam facilitar a circulação pela cidade, por exemplo, como acontece nas páginas de 

bairros que estão no Facebook.  

As páginas são exemplos de como espaço urbano e produção midiática se 

aproximam, em tempos digitais, sob uma perspectiva menos “mediacentrada”. A 

característica mais marcante deste tipo de território midiático é tomada de sentido e 

circulação de conteúdo que grupos passaram a fazer. É muito frequente que 

administradores responsáveis por tais páginas de Facebook repliquem o que é oriundo 

de grandes portais de notícias, no entanto, há a possibilidade de inclusão de textos ou 

interação nos comentários. 

Fica claro, como propõem Simone Tosoni e Matteo Tarantino (2013), que a 

audiência em contextos dos grandes centros urbanos não é mais estática, mas têm ao seu 

alcance ferramentas capazes de questionar o poder da mídia corporativa. Além disso, 

administradores de páginas como essas também dedicam-se a produzir conteúdo a partir 

da demanda de seguidores, que enviam denúncias a estas páginas.   

Enquanto jornalista, acompanho dezenas de páginas hiperespecializadas há cerca 

de cinco anos por meio do meu perfil pessoal no Facebook, ativo desde 2009, muito por 

conta do meu trabalho. Especificamente em relação da Providência, venho me 

dedicando às páginas há pelo menos três anos e foi por meio delas que dei início a esta 

pesquisa. Apesar de buscar contato direto com moradores, pensei,como forma de 

estratégia, partir de territórios midiáticos mais “públicos” – já que para segui-las, basta 

curtir a página no Facebook, não é necessário ter autorização de nenhum tipo de 

moderador – para posteriormente ter acesso aos mais restritos.     

 Para analisá-las e justificar minha metodologia de pesquisa, usarei os estudos de 

redes sociais (Fragoso; Recuero; Amaral; 2011) como base para esta etapa da 

etnografia.  

Suely Fragoso, Raquel Recuero e Adriana Amaral (2011) consideram que as 

redes sociais são “sites caracterizados pela construção de um perfil com características 

identitárias (que são percebidos como atores sociais) e com a apresentação de novas 

conexões entre esses perfis (as arestas na rede social)” (p. 116). O trabalho de pesquisa 

deve ser iniciado com a escolha da rede social a ser analisada, o Facebook, no caso 

deste trabalho, e é preciso selecionar o objeto e a forma de coleta de dados para 

delimitar o objeto. Como pontuam Degenne e Forsé (1999, p. 22), “nenhuma rede tem 

fronteiras „naturais‟, é o pesquisador quem as impõe”.  
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A estrutura de grupos em “rede” é constituída de duas formas: pelos nós ou 

nodos, que são os atores sociais e suas representações na internet – por exemplo, uma 

página pode representar uma pessoa – e também pelas arestas ou conexões, que são as 

formas de interação dentro do próprio grupo. Como não usei como método principal a 

netnografia, o que me restringiria apenas ao que circulou nos meios online, estendi s 

arestas para espaços físicos, como será melhor explorado na última etapa deste capítulo. 

Para montar minha rede de contatos, em 2015 passei a seguir dez exemplos de 

territórios midiáticos que se apresentam como representantes de moradores da Zona 

Portuária na tentativa de entender como questões das remoções circulavam entre os 

moradores.  

São elas: Zona Portuária Alerta 

(https://www.facebook.com/zonaportuariaalerta), Zona Portuária para Quem 

(https://www.facebook.com/zonaportuariaparaquem), Rolé dos Favelados 

(https://www.facebook.com/roledosfavelados), Providenciando Turismo 

(https://www.facebook.com/providenciaturismo/), Cosmonauta 

(https://www.facebook.com/cosmonautamosaicos), Favela Cineclube 

(https://www.facebook.com/favelacineclube), Providenciando a Favor da Vida 

(https://www.facebook.com/ProvidenciandoAFavordaVida/), Horta Inteligente 

(https://www.facebook.com/hortainteligente), Casa Amarela Providência 

(https://www.facebook.com/favelarte.casaamarela)  e AMMP Providência (a página não 

está mais diponível). 

 A página que concentra o maior número de seguidores é a Zona Portuária Alerta, 

com aproximadamente 14 mil pessoas
47

 que acompanham as publicações que têm por 

finalidade mostrar problemas “do bairro”
48

, para, em resumo, manter moradores da 

Zona Portuária “conectados e alertas”. A página existe desde abril de 2013 e é 

atualizada com frequência mais de uma vez por dia.  

 A AMMP Providência tem objetivos bem similares, mas não tem o mesmo 

alcance, nem mesmo a periodicidade de atualizações. A Zona Portuária para Quem se 

apresenta como território midiático para críticas e questionamentos sobre a reforma 

urbana na região, mas também não conta com publicações recentes, o que influencia 

diretamente na interação entre os membros nos comentários: quase não há nenhum tipo 

de participação e a página parece ter sido abandonada.   

                                                           
47

 Dados referentes ao acesso em 13 de agosto de 2017. 
48

 A expressão é usada, mesmo a Zona Portuária incluindo oficialmente doze bairros diferentes 

https://www.facebook.com/favelarte.casaamarela
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 Já as demais páginas têm como finalidade pontos um pouco mais específicos. 

Como por exemplo, Rolé dos Favelados e Providenciando Turismo se concentram em 

divulgar visitas guiadas pela favela para revelar a história da Providência. Cosmonauta, 

Favela Cineclube e Casa Amarela têm como característica comum o fato de serem 

projetos culturais desenvolvidos dentro da Providência e propagam pelo Facebook 

ações que realizam.  

 A página Providenciando a Favor da Vida divulga informativos sobre o projeto 

social de mesmo nome, que busca atender adolescentes grávidas da região, dando 

suporte à maternidade precoce por meio da confecção e doação de enxovais, além de 

rodas de conversas.  Por fim, a página Horta Inteligente se apresenta como projeto de 

educação ambiental, para incentivar que moradores desenvolvam hortas em áreas 

urbanas e participem de mutirões ecológicos realizados dentro da Providência.   

Complementar a esta etapa, ainda entre abril e maio de 2016, passei a fazer parte 

de dois grupos fechados com a mesma temática
49

 e um outro que reúne participantes do 

programa de habitação Minha Casa, Minha Vida
50

. Ao contrário do que imaginava, não 

houve qualquer restrição quanto a minha participação: fui aceita e nunca me 

questionaram qual seria meu propósito ali. No entanto, constatei que, da mesma maneira 

que é bem simples passar a fazer parte desses espaços, basicamente todo e qualquer 

assunto acaba sendo pautado.   

Em um segundo momento, busquei adentrar territórios ainda mais restritos, ao 

adicionar perfis pessoais. Adicionei moradores que se destacavam em publicações mais 

antigas
51

 ou comentários das páginas que estava acompanhando quando falava-se sobre 

remoções. Ao todo, foram oito pessoas: Cosme Felippsen, Cintia Sant‟anna, Hugo 

Oliveira, Maurício Hora, Fatima Lima, Raquel Spinelli e o perfil identificado como 

Ideais de uma luta Morro da Providência. Somente uma moradora nunca aceitou minha 

solicitação de amizade no Facebook, Márcia Regina.  

Estabelecer contato direto com pessoas, individualmente falando, não foi nada 

simples. Para ter acesso aos perfis, o caminho percorrido não foi o mesmo do que em 

relação aos grupos, com algumas pessoas foi preciso conhecê-las pessoalmente para ser 

adicionada, outras me aceitaram, mas nunca responderam minhas mensagens e houve 

                                                           
49

 Os grupos que participo são Acorda Zona Portuária e !!Providência!!. 
50

 O grupo chama-se Minha Casa minha vida uma enganação. 
51

 Cheguei a essas publicações por meio da barra de buscas do próprio Facebook, combinando palavras 

como remoções e Providência.  
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também as que me aceitaram em perfis pessoais, mas só estreitamos relações depois de 

nos conhecermos. 

 Logo pude fazer duas constatações a respeito do acesso à internet na 

Providência: o acesso à web não parecia ser esporádico, mas sim, completamente 

naturalizado ao dia a dia daquelas pessoas, o que pude comprovar pelas arestas 

analisadas. Ao mesmo tempo, tal facilidade não torna sinônimo que qualquer pessoa 

poderia ter acesso ao que elas falavam nos meios digitais. As arestas não estão 

disponíveis para estabelecerem novas conexões, a todo momento, com quaisquer 

pessoas. No meu caso, em que vivo em um contexto completamente fora do território da 

favela e que me identificava como pesquisadora sobre a reforma urbana, deparei-me 

com muitos muros, mesmo quando abordei com aquelas pessoas assuntos que estavam 

públicos nos perfis delas. Apesar de serem temas que elas disponibilizavam em seus 

perfis, em muitos momentos, elas gostariam de fazer aquele tópico circular entre a 

própria rede de contatos já previamente estabelecida.  

  A primeira mensagem que enviei foi no dia 22 de março de 2017 para Cosme 

Felippsen, o responsável pelo Rolé dos Favelados. Como Cosme é administrador do 

projeto, pensei que seria estratégico conversar com um morador que trabalha recebendo 

pessoas de fora para dentro da favela, o que funcionou parcialmente. No pequeno texto 

enviado, expliquei que tinha interesse em participar de uma das visitas guiadas e que 

fazia pesquisa a respeito de impactos da reforma urbana na Zona Portuária. Cosme foi 

categórico: “vem que a gente conversa durante o passeio” (NOTA DE TRABALHO DE 

CAMPO, 2017).   

Seguindo a mesma linha de raciocínio, enviei mensagens para o fotógrafo e 

morador da Providência Maurício Hora pelo Facebook. Maurício retratou a reforma 

urbana na Providência e já participou de exposições com figuras que mostravam casas 

que foram demolidas. Tentei estabelecer contato por e-mail pessoal e até mesmo pelo 

site do artista, o que de nada adiantou. Nenhuma das mensagens chegou a ser 

visualizada (NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 09/10/17).   

Em seguida, entrei em contato com o administrador do perfil Ideais de uma luta 

Morro da Providência, perfil que aparentava ser ativo e trocava mensagens frequentes 

com Maurício Hora pelo que pude observar em comentários de fotos. No entanto, nosso 

contato durou apenas alguns dias. Mesmo sendo um perfil que se apresenta com 

objetivo específico de registrar a reforma urbana na Providência, nosso contato durou 

alguns poucos dias. Cheguei a receber retornos positivos no início de nossa conversa, 
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expliquei que havia chegado até a página porque pesquisava sobre formas de registros 

das remoções na Providência e perguntei se poderia enviar um questionário simples para 

entender melhor a função daquele perfil. Recebi a resposta positiva no dia 19 de 

setembro de que poderia enviar as perguntas, só que, depois disso, nenhuma das minhas 

mensagens foi visualizada novamente (NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 

03/10/17).  

 Questionei se a questão da conexão era fator limitante para nossa conversa, mas 

ao observar as conexões ou arestas, como propõem Suely Fragoso, Raquel Recuero e 

Adriana Amaral (2011), conclui que o problema definitivamente não era este. Várias 

postagens mantinham – e ainda mantém – o perfil atualizado, principalmente por meio 

de fotos e troca de mensagens por comentários com pessoas que se identificam como 

moradores da Providência e que muito provavelmente são conhecidas pelo 

administrador do perfil.  

 Ainda que isso não tenha sido dito oficialmente por nenhum dos moradores que 

fiz algum tipo de abordagem, há de ser levado em conta certo ressentimento que grupos 

carregam – com embasamento para tal – sobre a relação com pesquisadores que tratam 

sobre questões da favela. É recorrente que se vejam em situações como “cobaias”, em 

que repassam informações a especialistas, mas não têm retorno sobre o que foi 

pesquisado. 

 Esta característica ficou evidente em casos de moradores que preferiram não 

responder mensagens ou preferiram restringir palavras, o que se repetiu quando tentei 

estabelecer contato com outros moradores como Hugo e Raquel. Quando contatei os 

dois para mostrar sobre o quê pesquisava, ambos me disseram “não serem as pessoas 

ideais” para comentar sobre o tema, o que acatei prontamente.  

 Em relação a Cintia, o caminho percorrido foi o contrário: antes de adicioná-la 

no Facebook, nos encontramos pessoalmente, o que, em tese, poderia ter facilitado 

nosso contato. Conheci Cintia pessoalmente na primeira visita guiada que participei 

com Cosme, no início de julho de 2017 e só depois adicionei-a no Facebook. Chegamos 

a trocar algumas poucas mensagens em outubro sobre projetos culturais que ela 

participa na Providência, mas de forma pouco fluída. A impressão que tive é que Cintia 

se restringiu a responder apenas o básico, mas tentando se manter afastada do contexto 

de pesquisa sobre a reforma urbana. Cintia não chegou a me dizer isso de maneira clara, 

mas procurou não se envolver com qualquer nível de participação. (NOTA DE 

TRABALHO DE CAMPO, 04/11/17).  
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 Só em novembro de 2017, conheci Fatima. Com a ajuda de uma colega da 

Universidade Federal Fluminense que já realizava trabalhos de publicidade com o 

Favela Cineclube, troquei mensagens com a moradora pelo WhatsApp – um território 

ainda mais restrito e particular do que perfis em redes sociais. Alguns meses antes, 

Fatima havia recebido colaborações para a divulgação do cineclube através de um 

projeto da universidade, o que certamente contribuiu para que ela fosse (mais) receptiva 

à minha abordagem. Conforme me identifiquei como aluna da UFF, a troca que 

faríamos pareceu ser mais recíproca, reduzindo, de alguma forma, a sensação de 

“cobaia” que a moradora poderia ter.  

Para minha surpresa, conseguimos conversar pelo aplicativo e Fatima se 

prontificou a me ajudar com informações que precisasse. Nosso encontro aconteceu no 

final mês e, só depois disso, adicionei-a no Facebook. A indicação de contato 

certamente facilitou nosso contato, mas o fato de Fatima administrar um projeto 

midiático da favela também foi característica fundamental para nossa aproximação, que 

será abordada mais a seguir. 

 

3.3 O caso da moradora Márcia Regina de Deus e alguns dos muros ultrapassados 

De maneira geral, ao longo de grande parte da pesquisa, tive a sensação de que 

havia chegado “atrasada” ao campo. Se falar sobre remoções na Zona Portuária esteve 

em alta enquanto as ações aconteciam, durante o tempo em que analisei o que circulava 

entre os moradores nos territórios midiáticos nos meios digitais, parecia não haver mais 

a urgência de combate às remoções por uma razão bastante óbvia: elas já tinham sido 

executadas e não seriam revertidas.  

Por conta da própria estrutura do Facebook, em que publicações mais recentes 

aparecem no topo de perfis e páginas, publicações sobre as remoções não circulam mais 

com tanto destaque ou frequência. Além disso, a esmagadora narrativa da mídia 

corporativa, muito focada no lado positivo da reforma urbana no Porto do Rio de 

Janeiro, parece ter contribuído de forma decisiva para desencorajar moradores a darem 

continuidade a projetos que se dedicavam a questionar a quem se destinava aquelas 

obras.  

Durante o percurso da pesquisa, cheguei a encontrar dezenas de fotos de 

reuniões promovidas pela associação de moradores, referentes ao período entre 2010 e 

2013, para auxiliar grupos com apoio jurídico, frente a laudos da Prefeitura que 

atestavam quais áreas deveriam ser ou não removidas. No entanto, não encontrei 
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disponível nenhum registro de reuniões mais recentes. A situação se repete em relação 

aos documentários: não há publicação que busque dar conta de como a favela ficou no 

período pós-remoções ou que atualize a situação de moradores que, em muitas falas, se 

apresentam como vítimas da reforma urbana que se traçou.  

No entanto, é importante frisar aqui que tais características dos territórios 

midiáticos de moradores da Providência não significam que os moradores tenham 

aceitado – ao longo do tempo – o processo avassalador de remoções que atravessou a 

favela. Pelo contrário, apenas pude observar que o tema não é mais abordado como algo 

factual, mas já incorporado como histórico para a memória da própria favela.   

O caso em que tais características descritas ficaram ainda mais evidentes foi o da 

moradora Márcia Regina de Deus. Entre março e julho de 2017, estive bastante focada 

em encontrá-la, já que Márcia parecia ter protagonizado algum tipo de liderança na 

resistência de moradores, pelo menos é o que exibem alguns dos documentários 

disponíveis no YouTube que trataram sobre o tema: “Casas Marcadas” e “Território 

Marcado”.   

Fiz buscas por seu nome no Facebook, mas não obtive nenhum resultado. 

Aparentemente, Márcia não circulava pelas redes sociais. Uma outra questão bastante 

intrigante foi que, apesar de ter bastante destaque nos filmes e algumas poucas 

entrevistas, não encontrei nenhum texto ou imagem que fosse de autoria da própria 

moradora para falar sobre as remoções. O que dava a entender que Márcia falava 

abertamente a respeito do tema, quando solicitada, e não espontaneamente.  

Decidi, então, tentar estabelecer conexões com alguns dos organizadores dos 

documentários que ela havia participado para tentar me aproximar, de alguma maneira, 

da moradora. Para isso, em julho, agendei uma entrevista com um dos organizadores 

dos documentários, que será identificado apenas como A.  

A não identificação deste entrevistado se dá por questões éticas. Ao longo do 

nosso encontro, abordamos pontos sobre as remoções que poderiam trazer riscos à 

segurança pessoal do entrevistado. Além disso, algumas das questões relevantes para o 

desenrolar da reforma urbana na Providência não serão expostas em totalidade neste 

trabalho porque trariam riscos aos moradores.  

O contato inicial com o entrevistado foi feito por e-mail: enviei um texto 

formalizando o pedido de ajuda para entrar em contato com Márcia e meu telefone 

celular ao final do texto. Pouco tempo depois, A. me ligou e garantiu que contaria mais 
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sobre Márcia quando nos encontrássemos pessoalmente, agendando nosso encontro para 

alguns dias mais a frente. 

Nosso encontro durou quase três horas e passamos por diferentes assuntos, mas 

A. sabia que estava ali em busca de informações de Márcia. Não fui a primeira pessoa a 

perceber o quanto a mulher se destacava nos vídeos. A própria Escola de Cinema Darcy 

Ribeiro, outra organizadora do vídeo junto ao Laboratório de Serviço Social da UERJ, 

também se interessou pelo papel de Márcia no documentário e a colocou como parte de 

uma propaganda da própria instituição em estações de metrô na zona Norte. Só que 

Márcia não foi notificada pela escola, não chegou a receber um centavo por isso. Márcia 

sequer se viu: a mulher não andava de metrô e, mesmo quando soube da propaganda, 

não quis vê-las. 

Sobre o documentário “Território Marcado”, onde Márcia também está em papel 

de destaque, A. me disse que não estava satisfeito com o resultado final, mas também 

não se explicou muito. Aos poucos, pude perceber que, na visão dele, simplesmente o 

documentário não trazia os impasses entre moradores, questões do tráfico que 

permearam as remoções no Morro da Providência e conflitos entre aquelas pessoas. 

“Mas isso também não seria tarefa fácil”, disse ele em tom de justificativa.  

 Durante o período de remoções na favela da Providência, A. esteve presente em 

reuniões com moradores por mais de três anos. Tempo suficiente para criarem 

organizações para dar certa assistência e tentar contrapor propostas aos laudos da 

Prefeitura que indicavam, resumidamente, que as casas deveriam ser removidas porque 

estava em áreas de risco. 

Há muito pouco material, ou até mesmo nenhum, que dê conta de quanto o 

tráfico pode ter influenciado em até onde os moradores conseguiriam resistir às 

remoções. Até mesmo a realocação de moradores, em que parte deles deveria ir para um 

conjunto habitacional que seria construído atrás da Central do Brasil e a outra parte seria 

direcionada para Campo Grande, na Zona Oeste, tinha influência de decisões de 

traficantes que comandavam (ou ainda comandam, não se sabe ao certo) a Providência.  

Para A., existiu uma importante virada em 2013, que fez com que moradores da 

Providência iniciassem um período de reclusão em relação às denúncias sobre as 

remoções. Foi justamente quando durante a onda de manifestações que se proliferaram 

pelo Rio de Janeiro, a questão da habitação e das reformas previstas para favelas 

passaram a pautar parte dos atos. Se, em um primeiro momento, o tráfico esteve ao lado 

dos moradores, tentando frear ações arbitrárias da Secretaria de Habitação ou de outros 
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agentes da Prefeitura, a partir do momento em que manifestações passaram a acontecer 

bem nos acessos à Providência e atraíram a atenção da Polícia Militar, o tráfico passou a 

se posicionar a favor da saída dos moradores para que, consequentemente, isso 

minimizasse a ostensiva presença da PM que se formara ali.  

 Além de tais questões, o avanço das obras, mesmo contrariando acordos que 

moradores tentavam estabelecer, contribuiu de forma determinante para o estágio de 

isolamento de dezenas de moradores. A. chegou a dizer bastante desmotivado que 

Márcia Regina não atendia mais às suas ligações e em uma das últimas vezes que 

tinham se falado – já havia mais de um ano. Márcia se dizia cansada e ocupada com a 

nova rotina com netos e, por isso, A. se recusou a me passar o telefone da moradora ou 

qualquer outro tipo de contato.  

 Tais informações alteraram de maneira decisiva o percurso de pesquisa que 

havia traçado. Apesar de ter cogitado, inicialmente, incluir a narrativa de Márcia nesta 

pesquisa, não foi difícil perceber que a moradora já não estava mais tão disponível para 

entrevistas quanto anteriormente.  

Para completar, durante observação do perfil Ideais de Uma Luta na 

Providência, no dia 21 de setembro, simplesmente deparei-me com um comentário feito 

por Regina Márcia, e não Márcia Regina de Deus, em uma foto. Para minha surpresa, 

ela estava no Facebook com um perfil onde havia adicionado poucas pessoas, cerca de 

120 pessoas adicionadas e com os nomes invertidos e sem o sobrenome marcante, 

provavelmente na tentativa de minimizar os rastros deixados pela rede social justamente 

para não ser encontrada com tanta facilidade.   

Pelo menos pelo que está disponível publicamente, Márcia não faz publicações, 

mas costuma ser marcadas em fotos que parecem ser postadas por amigos. Prontamente, 

adicionei o perfil pessoal da moradora, mas não fui aceita. Em uma tentativa de chamar 

a atenção para a minha solicitação, um mês depois, cheguei a cancelar o pedido de 

amizade e enviar o segundo, que também não foi correspondido. 

 Com base na entrevista realizada com A., nas negativas em tentar contato com a 

moradora e com outras pessoas da Providência que já se apresentaram, em algum 

momento, como referências no combate às remoções foi preciso encontrar outras formas 

de buscar por relatos dos moradores para entender, finalmente, como o tema circulava 

atualmente para eles.  

 Nesse sentido, é preciso destacar que a principal porta de acesso que tive à 

Providência foi por meio dos projetos Rolé dos Favelados, em contato com Cosme, e 
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por meio do Favela Cineclube, acompanhada de Fátima, ou seja, por meio de territórios 

midiáticos e moradores da Providência que os administram.  

 Como os dois projetos têm em comum o fato de receberem pessoas de fora da 

favela com certa periodicidade e têm interesse em atrair novos participantes até mesmo 

para manterem-se, as duas páginas quase sempre divulgam eventos públicos com 

atividades que acontecem dentro da Providência. O que pude observar é que, de maneira 

lógica e simples, no momento em que moradores convidam pessoas de fora da favela, é 

justamente quando buscam apresentar e revelar a história da Providência para quem não 

está imerso naquela realidade e, assim, consegui estabelecer conexões por meio das 

arestas.   

A aplicação do conceito dos territórios midiáticos, por incluir a noção de outro 

tipo de audiência de mídia – a não só participativa, mas também geradora de conteúdo – 

fez com que eu pudesse, finalmente, ter acesso às perspectivas dos moradores da 

Providência. Já que, desta maneira, a audiência também tem interesse em anunciar e 

promover a circulação daquilo que é produzido. É interessante observar também que, a 

partir do momento em que os dois moradores passam a produzir mídia e mantém este 

campo aberto para outra uma terceira audiência, criam-se novos vínculos sociais e até 

mesmo com o próprio território da Providência, que serão abordadas no capítulo a 

seguir.  
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4. MÍDIA TÁTICA E TERRITÓRIOS MIDIÁTICOS COMO ESTRATÉGIAS 

PARA CIRCULAÇÃO DE PERSPECTIVAS DE MORADORES  

Entender a comunicação urbana nas grandes metrópoles é compreender vozes 

polifônicas diversas e copresentes e meios por onde elas se expressam, em que “os 

vários itinerários musicais ou os materiais sonoros se cruzam, se encontram e se 

fundem, obtendo harmonias mais elevadas ou dissonâncias, através de suas respectivas 

linhas melódicas” (Canevacci, 1993, p. 15).  

De acordo com Massimo Canevacci (1993), como etapas essenciais deste 

processo de compreensão, é necessário percorrer os espaços, lidar com o sentimento de 

fascínio e medo de perder-se e, finalmente, colher fragmentos do contexto urbano para 

mapeá-lo. O autor esclarece que, como resultado final, nenhum mapa será capaz de dar 

conta da complexidade do objeto de pesquisa, seja ele qual for. Afinal, uma cidade – ou 

até mesmo determinadas regiões dentro delas – não se resume ao que podemos escrever 

sobre ela. No entanto, as memórias biográficas contribuem para elaboração de “mapas 

urbanos invisíveis” que constituem o conjunto de recordações que as próprias cidades 

emergem (p. 22).  

Neste capítulo, vão ser abordadas, sob a perspectiva etnográfica, impressões e 

perspectivas de moradores da Providência sobre a reforma urbana realizada na região, 

neste momento pós-olímpico que a cidade do Rio de Janeiro vive, quando a pesquisa foi 

realizada. Será feito o mapa invisível da Providência, com base em relatos colhidos de 

territórios midiáticos que pude percorrer junto a Cosme e Fatima, principalmente, já que 

foram os dois moradores com quem pude conviver por mais tempo.  

Ao todo, estive em contato com Cosme Felippsen por praticamente um ano, 

enquanto com Fatima Lima, por aproximadamente quatro meses. Cosme, em especial, 

conta sua história pessoal extremamente de forma inseparável do território da 

Providência, o que será explorado no primeiro tópico deste capítulo. Enquanto morador, 

não considera que pode falar de si, sem tratar e explorar a favela onde vive. Afinal, da 

mesma maneira que se apresenta no Facebook, Cosme reitera durante as visitas guiadas 

que faz, que é “O favelado” e, por isso, pode ser guia turístico do local.   

Além disso, serão explorados territórios midiáticos que o rapaz faz uso para se 

informar e divulgar produções que faz em outras plataformas, além do Facebook.O que 

também será realizado em relação a Fatima.  

No caso de Fatima, sua história pessoal não está estritamente contada a partir do 

espaço da Providência, mas sem dúvidas apresenta forte ligação sobre questões de 
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resistência. Fatima e a mãe foram removidas ainda durante as obras do Morar Carioca e 

passaram a viver em um dos condomínios construídos para realocação de moradores 

que fica próximo à Central do Brasil. Isso não significa que as duas saíram da favela: 

praticamente tudo que diz respeito à produção de mídia, principalmente feita por 

Fatima, serve para reforçar a importância de manutenção da comunidade favelada da 

Providência, como um todo.   

O Favela Cineclube, talvez, seja a maior prova disso. Além da produção 

midiática, o evento também é importante elo entre moradores da região, promove a 

circulação de pessoas externas à favela. Já explicou rapidamente o que é o Favela 

Cineclube? ajudaria... 

Não foi algo pré-estabelecido durante o tempo em que estivemos em contato, 

mas, de maneira muito natural, houve uma distinção no tipo de contato que 

estabelecemos e nos espaços que percorremos dentro da favela. Cosme foi peça 

fundamental para que eu conhecesse o espaço da favela, em si, como, por exemplo, 

entendesse a distribuição de casas e pontos comerciais. Já Fatima teve uma participação 

essencial para me auxiliar de maneira muito significativa a percorrer territórios mais 

restritos e a ter contato – ainda que momentâneo – com outros moradores da favela, em 

especial com crianças.   

Por fim, vou estabelecer semelhanças e diferenças que encontrei nos espaços que 

pude percorrer com os dois moradores, levando em consideração questões de mídia 

tática. Serão levados em consideração conceitos de mídia tática que mostram como 

instalações ou eventos realizados em meio ao espaço urbano, dentro do contexto de 

disputas pela cidade, são capazes de transmitir mensagens e, por isso, podem ser 

considerados midiáticos. Estabelecendo, dessa forma, a relação entre produção de mídia 

– executada por meio do Rolé dos Favelados e o Favela Cineclube – e o próprio 

território da Providência.  

Cabe ressaltar, neste sentido, que não busco dizer que todos os moradores da 

Providência se portam, midiaticamente falando, como Fatima ou Cosme. Nem mesmo 

sugerir que devessem relatar experiências deste momento pós-olímpico da mesma 

maneira que os dois as fazem. Mas pretendo, a partir da perspectiva de Cosme e Fatima, 

em contraste com a insatisfação com a grande mídia, ressaltar a importância de 

exemplos de circulação midiática que privilegiem a visão dos próprios moradores.  
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4.1 Questões estruturais e a presença de ferramentas tecnológicas pelas camadas 

da Providência  

Durante o tempo em que estive fazendo pesquisa na favela da Providência, o 

mais surpreendente não foi constatar que o acesso à internet é algo completamente 

recorrente ao dia a dia daquelas pessoas, o que já era esperado com base no contexto de 

grande cidade que a favela está inserida e com o que já tinha observado em rede, mas 

sim comprovar que a presença do celular, enquanto dispositivo móvel de acesso às 

redes, é também ferramenta capaz de atravessar a hierarquia horizontal que divide o 

Morro da Providência
52

.  

Cosme é um dos diversos moradores do local que acessa à internet pelo celular, 

com a mesma velocidade que realiza outros afazeres. Por meio do celular, o rapaz 

mantém perfis no Facebook e no Instagram
53

.  

O celular é, de fato, ferramenta que funciona como extensão do corpo do 

morador (TOWNSEND,2000). No dia 04 de novembro de 2017, participei de uma das 

edições do Rolé dos Favelados e pude comprovar isso. A atividade teve início por volta 

das dez horas da manhã, na Central do Brasil, e durou cerca de quatro horas. Entre elas, 

poucos foram os minutos em que o morador não sacou o celular para tirar fotos, vídeos 

ou até mesmo realizar transmissões ao vivo dos participantes deste evento (NOTA DE 

TRABALHO DE CAMPO, 04/11/017).  

 

                                                           
52

 Evidentemente, não pude comprar que todas as pessoas da Providência que estavam com celulares nas 

mãos acessavam, necessariamente, a Internet a qualquer momento, mas pelo que pude ver e ouvir, 

acessavam redes sociais e WhatsApp com bastante frequência.   
53

 O perfil pode ser acessado por este link: https://www.instagram.com/cosmefelippsen/. Como nesta rede 

social, Cosme apenas posta fotos que são republicadas no Facebook, iremos focar no uso do Facebook. 

https://www.instagram.com/cosmefelippsen/
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Figura 9: Registro do Rolé dos Favelados 

 

Fonte: Facebook, disponível em: < 
https://www.facebook.com/roledosfavelados/photos/a.749776265204873.1073741827.7

49775125204987/910168162499015/?type=3&theater> acesso em dezembro de 2018.   

 

Com a mesma facilidade que incorpora o território físico da favela aos territórios 

midiáticos que faz uso, Cosme incorpora sua história pessoal ao espaço físico da 

Providência e vice-versa. Toda sua história foi narrada enquanto caminhávamos pelas 

ladeiras da favela. Se, pela apresentação nas redes o morador afirmar ser “Cosme 

Felippsen, O Favelado” e é responsável pelo projeto do Rolé dos Favelados, durante a 

apresentação feita pessoalmente, Cosme faz questão de afirmar que é “o próprio 

favelado”.  

Claro que tal estratégia de conectar de maneira tão enraizada a história pessoal à 

história do território da favela é uma forma de tornar o passeio mais atraente aos 

participantes, mas também é escolha de narrativa a ser destacada. 

Esta constatação também pode ser feita ao acessarmos o perfil pessoal de Cosme 

e a página de divulgação do Rolé dos Favelados. Em muitos momentos, os dois 

formatos de publicação no Facebook se confundem e se sobrepõem. O perfil pessoal 

não conta apenas com informações sobre a vida particular de Cosme, mas é muito 

abrangente e replica todo tipo de postagem feita em relação ao rolé. Das etapas de 

divulgação, à mídia produzida durante a atividade: tudo está também como parte 

constituinte do perfil de Cosme (NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 10/12/17). 
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Naquele dia, chegamos a ser abordados por uma moradora que estava com o 

celular em mãos, que ao reconhecer Cosme, resolveu abordá-lo “poxa, eu não sabia do 

passeio... Se eu soubesse, eu vinha. É que eu não te sigo. Agora, não consigo mais 

participar... preciso adiantar outras coisas” (NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 

04/11/17). 

A frase extremamente curiosa chama atenção pela sobreposição e incorporação 

de territórios disponíveis – o físico, que seria a própria favela, o midiático, representado 

pela divulgação daquela visita, e suas representações no meio digital, que seria o fato de 

seguir nas redes sociais o guia responsável pelo passeio – colocado em prática de 

maneira muito natural. Definitivamente, a fala desta moradora comprova que, assim 

funciona para Cosme e outros tantos moradores da Providência que pude observar, não 

há mais o que ser relativizado entre espaço real ou virtual, mas sim apenas uma amostra 

do comportamento de pessoas que têm acesso à rede, entre outras tantas atividades 

diárias. 

Enquanto a moradora em questão diz que “se soubesse”, iria ao encontro, coloca 

de maneira implícita o precedente de que, uma vez notificada pelas redes, estaria 

presente durante o passeio. Mesmo sem precisar fazer menção ao termo “internet” ou 

até mesmo “redes sociais”, ficou evidente para todas as pessoas presentes ali sobre o 

que estava se falando.   

Além da mulher, uma dezena de vizinhos que passou pelo grupo, mostrou 

claramente saber que o rapaz é responsável por carregar grupos de “estrangeiros” à 

favela e, à medida que caminhávamos, recebíamos olhares de distinção em relação às 

demais pessoas que estavam pelas ruas.  

O que foi outro fator em que pude facilmente relacionar o tipo de apresentação 

que Cosme faz nas redes e sua atuação no território da Providência. A vida pessoal de 

Cosme parece ser tão exposta e aberta, conforme acontece no caso de seu perfil no 

Facebook. Da mesma maneira que seu perfil pessoal é aberto e é possível ter acesso a 

inúmeras informações pessoais, como número de celular, e-mail, familiares, fotos e os 

mais de dois mil e quatrocentos amigos que coleciona na rede social, mesmo sem 

adicioná-lo, as pessoas ao seu redor também parecem saber não só quem o rapaz é, mas 

informações pessoais, como atividade que realiza e laços sociais que mantêm.  

A Providência, assim como a maioria das favelas – e arrisco até dizer mesmo 

todas as favelas – está longe de ser figura homogênea da configuração urbana. Talvez 

para quem olhe de um ponto fixo da Avenida Presidente Vargas, uma das principais 
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vias da cidade do Rio de Janeiro que fica logo abaixo da favela, para a região, essa 

informação não pareça verídica. Ao olhar rapidamente para a favela, é possível observar 

por de trás do prédio da Central do Brasil casas mal-acabadas em cima do morro que 

apresentam mais semelhanças do que diferenças e alguns poucos muros coloridos que 

chegam a se destacar, mas logo se perdem em meio ao massificante tom de tijolo que 

compõe o visual. De longe, as casas parecem ser totalmente incorporadas ao morro, mal 

havendo espaço para as pessoas transitarem.  

Ao subir pela Ladeira Madre de Deus e seguir pela Ladeira do Barroso, um dos 

caminhos de acesso ao morro, é possível começar a entender sua complexidade e 

algumas de suas particularidades. Para facilitar o processo, proponho uma espécie de 

mapeamento da região. A antropóloga Anelise dos Santos Guerra (2015), ao citar o 

sociólogo Howard Becker, mostra que representações planas são “boas para mostrar 

algumas coisas e ruins para outras” (p. 29). Não pretendo resumir a Providência ao que 

consegui mapear dela, mas sim dividi-la imaginariamente em três camadas principais 

que se distinguem pela composição arquitetônica para tentar representá-la.  

Para Canevacci (1993), o mapeamento está muito mais ligado à questão de a 

cidade e os caminhos da cidade terem a ver com fragmentos de memórias de pessoas 

que neles vivem. O sentido do trabalho antropológico consiste justamente em procurar a 

rede dos significados com que determinados grupos conseguem reconstruir sua ordem 

cultural – o que dá o caráter temporal à pesquisa e, por isso, não tem a ambição de ser a 

representação total daquele local, mas sim, partes a serem lembradas.   

Vale reforçar que a divisão que foi feita aqui não busca desmembrar a 

composição total da Providência, nem propor distinção entre moradias que mais se 

assemelham com moradias mais comuns “ao asfalto” e não da “favela”. A finalidade 

pela qual esta separação foi feita justamente para embasar o argumento de que a favela 

não é homogênea e não deve ser analisada como tal.  

A primeira parte da Providência é formada por casarões que tomam conta das 

ladeiras que ligam o asfalto à metade do morro. Em sua maioria, são casas muito largas, 

vilas ou prédios baixos, praticamente todos pintados ou de azulejos.  

Há carros estacionados dos dois lados das calçadas e kombis que dão movimento 

às ladeiras. A visão de becos ou ruelas tão presentes (imageticamente) no imaginário 

social quando se trata de favelas, definitivamente não é característica que pode definir 

este espaço.  
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As casas parecem ter espaço suficiente para existir, contam com quintal e 

varanda, atributos já raros na cidade do Rio de Janeiro, e têm muros ou cercados que 

limitam o espaço particular em relação ao público. O que se reflete também no espaço 

interpessoal: para moradores desta primeira fase, há o espaço da casa e o espaço da rua 

muito bem definidos, delimitados por tais estruturas que distinguem o espaço pessoal do 

espaço privado.  

 Durante a visita do dia 04 de novembro de 2017, diversos grupos de 

funcionários da Prefeitura estavam pelo morro fazendo reparos pelas ruas largas, 

cobertas por paralelepípedos. Caminhões conseguem percorrer com facilidade esta parte 

do morro. Há postes de luz, pontos de recolhimento de lixo e outros serviços básicos 

como tratamento de água e esgoto. Completando a vizinhança estão mercearias, alguns 

poucos bares, igrejas católicas históricas e um centro de candomblé. 

 Assim como já tinha visto em publicações, Cosme falou sobre sua religião. Em 

memórias à família, contou a história da escolha do nome que tem – com base em 

passagens bíblicas – e se assumiu evangélico. Fez questão de reforçar ainda que, ao 

contrário do que poderiam pensar, que é completamente contrário a qualquer tipo de 

extremismo religioso.  

Caminhamos mais alguns metros e logo chegamos ao deck onde está instalado o 

bar da Jura, um dos principais atrativos da favela. Jura é uma senhora de 

aproximadamente sessenta anos, moradora da região e amiga pessoal de Cosme, a quem 

dedica muitas de suas publicações, até mesmo na intenção de fazer a divulgação do 

espaço. Nesse sentido, cabe ressaltar que o espaço tornou-se um dos territórios 

midiáticos de Cosme. Além da inclusão do espaço durante o Rolé dos Favelados 

reforçar questões de afeto entre os dois moradores, Cosme faz frequentemente 

publicações que ajudam a divulgar o local como ponto turístico capaz de valorizar a 

Providência, se tornando assim, espaço essencial para enaltecer a história dos próprios 

moradores.  
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Figura 10: Divulgação do Bar da Jura no perfil de Cosme 

 
Fonte: Facebook, disponível em < 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214035050416175&set=a.102014677493

21502.1073741826.1408826295&type=3&theater> acesso em dezembro de 2017. 

 

O ponto comercial está em um mirante com vista para o Porto do Rio de Janeiro, 

onde a estação de teleférico Américo Brum também está instalada.  

 

Figura 11: Vista do Bar da Jura  

 
Fonte: Luiza Barata (2017) 

 

Nesta segunda camada, também estão as duas maiores estruturas que deveriam 

ser símbolos da reforma da Zona Portuária para a favela e maiores representações da 

presença do Estado na região, mas, na prática, não funcionam conforme o previsto. Na 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214035050416175&set=a.10201467749321502.1073741826.1408826295&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214035050416175&set=a.10201467749321502.1073741826.1408826295&type=3&theater
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realidade, transformaram-se em mais dois aparatos que retratam a crise por qual passam 

a gestão municipal e a estadual do Rio de Janeiro, reforçando ainda mais a desconfiança 

que esses moradores têm em relação ao serviço público que lhes é destinado.  

O teleférico da Providência operou do dia 2 de julho de 2014 a meados de 

dezembro de 2016, quando paralisou totalmente as atividades por falta de uma peça que 

precisava ser importada
54

. Em 2017, a Prefeitura chegou a abrir edital para que uma 

nova empresa passasse a administrar o transporte, mas não houve acordo. Como tanto 

temiam moradores, o teleférico se transformou em um “elefante branco”.   

Se o propósito do teleférico era transportar pessoas até as partes mais altas do 

morro e incentivar a circulação de pessoas que não moram na região, era preciso 

valorizar o local com investimentos do Estado. Como é destinado historicamente para 

regiões faveladas, isso foi feito por meio da permanência e vigilância policial. Não por 

acaso, a base da UPP está ao lado do teleférico.  

A Unidade de Polícia Pacificadora da Providência, assim como as demais 

instaladas em favelas do Rio de Janeiro, parece tentar resistir aos últimos dias. Nas 

vezes em que estive no local, o que vi foi uma única viatura estacionada com marcas de 

tiros, instalada ao lado da base policial. Os PMs que ficam ali de plantão parecem mais 

cumprir protocolo de manterem-se de pé conforme mandam normas militares do que, 

efetivamente, promover algum tipo de transformação (positiva) prometida pelo governo 

do estado (NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 04/11/17).  

Ao procurarmos por este local no Google Maps, chegaremos ao limite de onde 

conseguimos visualizar a favela da Providência. Não há nenhuma imagem disponível 

que mostre, de fato, como é o topo do morro.  

Depois deste deck, há uma mudança visual que dá início à terceira camada da 

favela. O que existe é uma ruptura extremamente brusca com a primeira e segunda 

partes da Providência: sem qualquer tipo de aviso prévio, a rede de esgoto deixa de 

existir, os paralelepípedos ficam para trás, o chão passa a ser de terra batida e o lixo é 

acumulado em espaços onde deveria haver calçadas.  

Ainda na Ladeira do Barroso, há uma enorme escadaria que faz a ligação do 

deck onde está o bar até o topo do morro. Lá estão pequenas casas amontoadas que, ao 

mesmo tempo em que parecem depender umas das outras para manterem-se de pé, 

parecem também disputar espaço umas com as outras. A maioria conta apenas com 

                                                           
54

 Mais informações podem ser encontradas nesta reportagem: https://oglobo.globo.com/rio/no-morro-da-

providencia-teleferico-nao-funciona-ha-quase-um-mes-20765152.  

https://oglobo.globo.com/rio/no-morro-da-providencia-teleferico-nao-funciona-ha-quase-um-mes-20765152
https://oglobo.globo.com/rio/no-morro-da-providencia-teleferico-nao-funciona-ha-quase-um-mes-20765152
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tijolos e portas arranjadas. Não existe mais espaço para carros e a mobilidade só 

acontece a pé ou em bicicletas. Em muitos momentos não é viável andar lado a lado 

com outra pessoa, sendo necessário movimentar-se em filas.  

Principalmente nesta etapa, Cosme valoriza a lógica do turismo “nós por nós”, 

retomando a ideia de moradores de favelas desenvolverem formas de representação 

midiáticas, para diversos fins, como forma de combater conteúdos privilegiados pela 

grande mídia que não promovem identificação para eles. O que o morador mostra, de 

maneira estratégica a valorizar o trabalho que desenvolve, é que, caso estivéssemos 

fazendo a mesma visita guiada, mas acompanhados de pessoas que não morassem no 

local, poderíamos não ter acesso a territórios mais restritos – como é o caso desta 

terceira etapa – ou a detalhes que só quem vive na Providência pode conhecê-los.  

Enquanto subíamos os degraus que separam a segunda da terceira camada da 

Providência, paramos no meio da escada para uma transmissão ao vivo, exibida na 

página do Rolé dos Favelados. Durante a filmagem, Cosme lembrou que bem a nossa 

frente, estava o projeto Casa Amarela, que tinha sido visitado pela cantora Madonna 

havia poucas semanas.  

Na narração que improvisou, enquanto mostrava os participantes daquela edição 

do evento e as casas ao redor do projeto cultural, dizia que “aquilo não tinha sido 

mostrado pela Globo” (NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 04/11/17), fazendo 

referência ao popular bordão que critica a emissora de TV, “isso a Globo não mostra”. 

A crítica à grande mídia permeia o Rolé dos Favelados do início ao fim e parece 

ser um dos fatores que motivam a manutenção do projeto. A falta de identificação ao 

que circula pelos meios tradicionais de informação parece ser algo já superado, o que 

não significa que seja bem aceito pelos moradores de favelas, muito pelo contrário, 

continua sendo algo frequentemente criticado. Mas parece já ser algo tão naturalizado 

quanto às formas de produção midiáticas que desenvolveram ao longo dos anos.  

Nesse sentido, assim como é realizado por Cosme, produzir mídia ativista sob a 

perspectiva do “faça você mesmo” acaba sendo não apenas uma das saídas encontradas 

para divulgar informações sobre a favela. Mas sim, uma das principais fontes de 

informação que vem se popularizando com o uso de ferramentas da tecnologia, como 

foi explorado no terceiro capítulo deste trabalho.  

No perfil de Cosme no Facebook, especificamente, não há a exclusão de 

publicações de jornais ou grandes veículos da comunicação do país. Há até mesmo 
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registro de situações em que o morador deu entrevista a veículos da mídia corporativa 

para falar sobre a Providência.  

Figura 11: Entrevista de Cosme à TV Bandeirantes  

 
Fonte: Facebook, disponível em 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215115847155418&set> acesso em 06 

de dezembro de 2017. 

 

Ao observarmos o que o conteúdo que o morador posta ou faz interações, é 

possível notar que Cosme também acompanha portais de grandes jornais de circulação 

no Rio de Janeiro. Assim como propõem Simone Tosoni e Matteo Tarantino (2013) 

sobre a teoria dos territórios midiáticos, isso não significa, obrigatoriamente, que 

pessoas que recorrem a novas formas de narrativas sobre disputas pelo território urbano 

neguem o que é transmitido pela mídia corporativa. No entanto, não é este tipo de 

conteúdo que as satisfaz completamente. Dessa forma buscam circular também por 

outros espaços alternativos, além de terem – por meio das ferramentas tecnológicas – 

maiores chances de fazerem circular suas próprias impressões a respeito de tal conflito.  

Isso é feito por Cosme tanto no campo digital, quando publica textos e vídeos de 

autoria própria ou de outros coletivos da Providência, quanto durante a realização do 

Rolé dos Favelados, ao fazer esta crítica à emissora de TV, por exemplo.  

Ao avançarmos a caminhada em direção à Casa Amarela, Cosme revelou que o 

projeto cultural, em si, é considerado como um dos projetos culturais mais polêmicos da 

Providência, que está atualmente sob uma nova direção e busca estreitar a relação com 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215115847155418&set
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os moradores. Muitas pessoas com quem pude conversar, criticam-na por ser 

comandada por pessoas “de fora” da favela, mas, de acordo com Cosme, a direção havia 

sido modificada e isso estava se transformando. O casarão é pintado da cor que lhe dá 

nome. A estrutura artística tem três andares, é envolta por galhos de árvores e tem uma 

lua enorme no topo, onde está instalada a biblioteca.  

 

Figura 12: Casa Amarela 

 
Fonte: Luiza Barata (2017) 

 

A Casa Amarela é um dos recém-inaugurados territórios midiáticos da 

Providência, que têm grande destaque nas redes sociais. Pelo material que está 

disponível, é possível notar que o lugar é mantido principalmente por jovens 

profissionais – quase todos de fora da favela e que muitas vezes não são brasileiros – o 

que gera certo estranhamento na relação com a vizinhança.  
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O projeto tem perfis no Facebook
55

 e no Instagram
56

 e, muitas vezes, faz 

publicações em inglês, o que pode dar a sensação de que está mais voltado para atender 

a divulgação internacional do trabalho que fazem na Providência, do que para a própria 

favela. Indiscutivelmente, a forma de atuação da Casa Amarela tem atraído estrangeiros 

para o local. A maior prova disso foi a visita da cantora Madonna, ao final de 2017, o 

que acentua discussões sobre propósitos do projeto. Outra questão bastante curiosa é 

que, apesar de provocar diversas controvérsias sobre a forma de atuação, o perfil que o 

projeto mantém no Instagram reúne mais de dezessete mil pessoas, sendo, ao menos nas 

redes, um dos territórios midiáticos da própria favela
57

, de maior alcance.  

No local, professores estrangeiros e brasileiros ensinam idiomas às crianças, dão 

aulas de teatro, capoeira e recreação infantil, além de outras atividades. Do lado de 

dentro, uma enorme parede com fotos de Maurício Hora retratam a reforma urbana na 

Providência. 

 

Figura 13: Coleção de imagens sobre a reforma urbana 

 
Fonte: Luiza Barata (2017) 

 

                                                           
55

 O perfil está disponível neste link: https://www.facebook.com/favelarte.casaamarela/. 
56

 O link de acesso a página é este https://www.instagram.com/casaamarelaprovidencia/.  
57

 Números referentes ao acesso em 10 de fevereiro de 2018.  

https://www.facebook.com/favelarte.casaamarela/
https://www.instagram.com/casaamarelaprovidencia/
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A exibição traz muitas fotos de moradores, alguns que não estão mais na 

Providência, enquanto outros tantos permaneceram. A exposição é construída de tal 

maneira que, quando a sala está escura, as fotos são iluminadas, assim como acontece 

quando está de noite e olhamos (do asfalto) para casas iluminadas no morro, que 

acabam se transformando em pontos luminosos. 

 

Figura 14: Rosto de moradora esculpido em painel de obra 

 
Fonte: Luiza Barata (2017) 

 

Há ainda destaque para uma intervenção que conta com a fotografia das iniciais 

da Secretaria Municipal de Habitação, seguidas do número 171 (SMH 171). Ao lado do 

painel de fotos, está a intervenção do artista português Vhils, conhecido por esculpir 

rostos de pessoas em muros. Desta vez, o trabalho não foi feito sobre o concreto, mas 

em cima de uma placa de obras, com a figura de uma moradora que tinha sido 

removida.  

Aproveitando o impulso midiático, mas, ao mesmo tempo, ridicularizando o 

destaque que a ida da cantora Madonna havia despertado para a mídia corporativa, 

Cosme iniciou ali mesmo, na porta do casarão amarelo, uma transmissão ao vivo. No 

vídeo disponibilizado no Facebook, ele falava que estava sendo cogitado construir uma 

estátua da cantora bem ali, como forma de homenageá-la pela divulgação que ela tinha 
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trazido ao morro. Ele também afirmou que se Madonna estivesse assistindo àquela 

transmissão e quisesse doar o monumento, bastava ligar para ele.  

Ficou evidente a ironia que o morador fez uso para confirmar críticas que eu 

pude observar ainda no ciberespaço entre diversos moradores. A grande questão que 

gerou incômodo sobre a visita de Madonna à Providência foi o fato de a cobertura 

midiática corporativa se concentrar muito sobre a figura da celebridade global, que 

permaneceu na favela por pouco mais de uma hora, e não sobre a favela, em si.  

A live de Cosme, ainda que não tenha tido tantas visualizações quanto as 

dezenas de matérias jornalísticas que se dedicaram sobre a repercussão da ida de 

Madonna ao local, foi uma forma de produção midiática crítica em que o morador se 

pôs no patamar de mesma importância que a celebridade. Mas não enquanto popstar 

mundial, e sim, como cria da favela e até mesmo uma celebridade do universo de 

territórios midiáticos favelados, por isso, com respaldo suficiente para ter e fazer 

circular sua própria opinião sobre aquele tema.  

Também fomos convidados a entrar e, do terraço, observamos as ruelas por onde 

ainda iríamos passar. Em casas vizinhas à Casa Amarela estão casebres em tijolos, 

quase sobrepostos e sem a prestação de serviços básicos. Justamente nesta região –

aparentemente a menos comercial/ rentável da Providência – podemos ver terrenos onde 

existiam casas que foram removidas durante o início das obras do Morar Carioca. 

Inclusive, em um deles, já há outra família reerguendo a estrutura do que será, em 

breve, uma nova casa. Cosme não chamou atenção dos visitantes para este 

acontecimento, até porque muito provavelmente a obra acontece sem autorização prévia 

da Prefeitura e poderia, de alguma maneira, pôr em risco pessoas que já estão ocupando 

o terreno.  
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Figura 15: Novas casas são erguidas onde houve remoções 

 
Fonte: Luiza Barata (2017) 

 

Entretanto, não por acaso, foi exatamente neste trecho da visita em que Cosme 

pediu para que os participantes ficassem reunidos em uma roda bem em frente à Igreja 

Nossa Senhora da Penha, um dos pontos mais altos do morro, enquanto surpreendia a 

todos dizendo “lá vem os homens, eles querem tirar a gente daqui” e iniciava uma 

performance teatral, imitando cenas que foram frequentes à época das remoções. Para 

nossa surpresa, Cosme sacou um pandeiro da mochila e conseguiu resumir – de forma 

quase palpável – a revolta pessoal que carrega em relação ao excludente conjunto de 

obras que, ao mesmo tempo, em que prevê a melhora de espaços abandonados, também 

desestabilizou regiões habitadas na favela. 
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Figura 16: Performance de Cosme  

 
Fonte: Luiza Barata (2017) 

 

Ao todo, Cosme cantou três sambas que fazem alusão a outras reformas urbanas 

já realizadas em favelas, intercalando homenagens a moradores que foram expulsos e 

aos que resistiram. Um deles trazia os versos “Vai barracão/ Pendurado no morro/ E 

pedindo socorro/ A cidade a seus pés/ Vai barracão/ Tua voz eu escuto/ Não te esqueço 

um minuto/ Porque sei que tu és”, em que retratava dificuldades urbanísticas que 

favelados ainda encontram (NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 04/11/17). 

O tom de descontentamento de Cosme com as obras do Morar Carioca, 

especificamente, atinge o ápice nesta localidade. O auge da visita, apontado pelo 

próprio organizador, durou aproximadamente dez minutos e paralisou até mesmo 

moradores que faziam atividades rotineiras.  

Bem próximo ao pequeno largo onde estávamos, há ainda duas estátuas feitas 

por um artista europeu que já morou na Providência, que só reforçam que, se há algum 

espaço onde a resistência é – e deve ser – ainda mais forte em relação às tentativas de 

pôr fim à favela, é no topo do morro.  

 São monumentos de ferro que representam homens da SMH e policiais, que 

davam o apoio às ações da secretaria, para impedir qualquer forma de resistência por 

parte dos moradores.  
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Figura 17: Estátuas em memória às remoções  

 
Fonte: Luiza Barata (2017) 

 

Nesta etapa, o território parece falar por si só: seja pelas intervenções em 

memória às remoções ou pelas casas que ainda resistem, mesmo aparentando extrema 

fragilidade. 

 Por toda essa região, há uma única rua principal, que na verdade é o término da 

Ladeira do Barroso, que liga a escadaria a vários pequenos becos pode onde a 

vizinhança se distribui. A circulação de pessoas, pelo menos nas vezes em que estive 

por lá, é bem menor do que em outros espaços. Mesmo assim, as casas são tão próximas 

que é possível que as pessoas vejam umas as outras de dentro das suas próprias casas 

sem qualquer esforço.  

O limite entre o público e o privado são reconfigurados e não são facilmente 

distinguíveis, conforme acontece na primeira camada da favela. Por exemplo, pude 

observar áreas de serviço sem muros onde moradores de mais de uma casa estendem 

roupas. Mesmo assim o espaço é considerado privado. Há também corredores entre os 

cômodos de casas que, até então funcionariam como áreas privadas, mas na realidade 

servem também como corredores públicos para quem quer chegar a um mirante. 

Também nesta região, há uma piscina de azulejos construída em um terreno privado, 

mas que havia se tornado pública e mantida pelos próprios moradores.  
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Ao fim do trajeto, quando Cosme nos orientou a descer por um caminho 

diferente do que havíamos percorrido na subida, notei que as pessoas estavam mais 

agitadas do que na ida, talvez pelo próprio embalado da descida. Em alguns trechos, as 

ruas eram tão apertadas que não cabiam duas pessoas lado a lado. Fomos em fila indiana 

durante a maior parte do tempo.  

É curioso pensar que ali também havia trechos de arquitetura característica da 

região, mas em nenhum momento isso se tornou explícito, como havia acontecido na 

parte de baixo da favela, quando falou sobre os casarões. Só em um único momento, 

Cosme parou para nos fazer a explicação sobre um barraco de madeira que vimos. Era 

realmente impressionante: a estrutura toda de madeira construída de maneira 

improvisada tinha dois andares. A porta era reforçada, havia ainda espaço para uma 

janela por onde conseguimos ver um varal de roupas, demonstrando que havia gente 

naquela casa.  

Apesar de todas as diferenças citadas acima que buscaram, de maneira breve, 

resumir algumas das diferenças encontradas por regiões da Providência, em todas elas 

há pessoas conectadas. Também não houve nenhum momento em que eu ou qualquer 

outro participante do Rolé dos Favelados ficássemos sem sinal telefônico ou de internet.  

Não há dados oficiais que dêem conta de quantos moradores da Providência têm 

atualmente acesso frequente à Internet. Mas em todas as camadas da favela que percorri, 

vi inúmeras pessoas com celulares nas mãos e exemplos de usos que faziam alusão a 

uma ferramenta da rede social ou a troca de mensagens por aplicativos, por exemplo.  

De acordo com a pesquisadora Bianca Freire-Medeiros (2006), a conexão à 

internet foi feita pela primeira vez na Providência em 2006, com a inauguração de um 

Café Internet, uma espécie de lan house desenvolvida pelo governo municipal em 

favelas
58

. Para conectar-se, era preciso ir presencialmente ao local, de segunda a sexta-

feira entre nove da manhã e meia-noite ou aos finais de semana em horário reduzido, 

pagar uma taxa, acessar um computador e, enfim, tentar estabelecer a conexão via linha 

telefônica. Uma realidade que se transformou completamente nos últimos dez anos. 

Depois do boom das lan houses por diversos pontos da cidade, os pontos fixos 

para acesso parecem ter perdido a função principal ao longo do tempo. Avistei apenas 

uma lan house, localizada pouco antes da estação do teleférico Américo Brum. Muitas 

                                                           
58

 O Café Internet da Providência usava a mesma metodologia já aplicada no Café do Jacarezinho, que 

funcionava, resumidamente, como centro de convivência, educação e entretenimento.  
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crianças e adolescentes estavam dentro do local, mas sem usar os computadores sobre as 

bancadas, apenas como ponto de socialização, já que as ferramentas tecnológicas tem se 

proliferado com certa velocidade dentro da favela. Sem dúvidas, as formas de acesso 

acontecem de maneira compatível à circulação de moradores, não dependendo mais de 

pontos específicos para isso.  

 

4.2 O incentivo à criação de novos territórios midiáticos na Providência, sob a 

perspectiva do Favela Cineclube   

Quando estive em uma das edições mensais do Favela Cineclube, no dia 14 de 

dezembro de 2017, participei da sessão Curumim, voltada especialmente para crianças 

da Providência. A atividade foi organizada por duas moradoras, Fatima e Márcia, 

responsáveis pelo cineclube, em parceria com a produtora de cinema Bárbara Vidal e 

tinha como objetivo promover uma oficina de vídeos de até um minuto, gravados 

apenas com o celular. Em sua apresentação no Facebook, Fatima afirma ser ativista, o 

que está diretamente ligado às atividades que oferece no cineclube.  

Ao contrário de Cosme, Fatima não circula por territórios midiáticos da grande 

mídia com objetivo principal de se manter informada, mas, sim, de criticá-los e como 

forma de embasar sua trajetória midiática, ao optar pelo conteúdo alternativo (NOTA 

DE TRABALHO DE CAMPO, 16/02/18). Além disso, pela clara desconfiança que 

mantém com veículos da mídia corporativa, a moradora da Providência divulga eventos 

e atividades que incentivem que as próprias pessoas tenham condições de produzir 

outros conteúdos. 
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Figura 18: Print de publicação de Fatima em seu perfil  

 
Fonte: Facebook, disponível em 

<https://www.facebook.com/fatinha.lima.108?hc_ref=ARTUY_UoznBNUAwVZ_Xwq

GVjV_Zqkv83s0vKrQT12c74oiCtZPmWc2lBzuIO61dh5FA&fref=nf>  acesso em 

fevereiro de 2018. 

 

Ainda ao analisar o tipo de publicação que explora em seu perfil pessoal, Fatima 

convoca grupos para, de maneira geral, participem de movimentos sociais e se 

informem por meio de publicações alternativas. Para promover tais orientações, Fatima 

geralmente faz posts acompanhados de palavras como “lute”, “exija seus direitos” ou 

“conheça seus direitos”, verbos e ações que, dificilmente, estão presentes na narrativa 

midiática corporativa e caracterizam territórios midiáticos alternativos.  
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Figura 19: Incentivo para participação em abaixo-assinado 

 
Fonte: Facebook, disponível em 

https://www.facebook.com/fatinha.lima.108?hc_ref=ARTUY_UoznBNUAwVZ_XwqG

VjV_Zqkv83s0vKrQT12c74oiCtZPmWc2lBzuIO61dh5FA&fref=nf acesso em 

fevereiro de 2018. 

 

Esta perspectiva se estende também para atividades oferecidas no Favela 

Cineclube. Os filmes selecionados são sempre ligados a temáticas sociais, como 

desigualdade, preconceito racial, homofobia, entre outros tantos, e há a proposta da 

realização de debates logo na sequência das sessões. Seguindo este viés, Fatima 

organizou a sessão Curumim: para que crianças não só tivessem contato com outros 

tipos de mídia, além da corporativa, mas também observassem que é possível 

desenvolver formatos midiáticos que privilegiem suas próprias percepções sobre fatos 

do cotidiano.   

 A primeira sessão Curumim foi realizada em janeiro de 2017, praticamente 

quando o cineclube já completava um ano de existência. Para divulgar as sessões, posts 

são feitos no Facebook do projeto e também panfletos são distribuídos aos responsáveis 

das crianças, informando sobre horário de realização da sessão e informações sobre o 

conteúdo que será exibido.  

 

https://www.facebook.com/fatinha.lima.108?hc_ref=ARTUY_UoznBNUAwVZ_XwqGVjV_Zqkv83s0vKrQT12c74oiCtZPmWc2lBzuIO61dh5FA&fref=nf
https://www.facebook.com/fatinha.lima.108?hc_ref=ARTUY_UoznBNUAwVZ_XwqGVjV_Zqkv83s0vKrQT12c74oiCtZPmWc2lBzuIO61dh5FA&fref=nf
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Figura 20: Foto da primeira edição Curumim 

 
Fonte: Facebook, disponível em < 

https://www.facebook.com/favelacineclube/photos/pcb.846440698830748/8464402888

30789/?type=3&theater> acesso em fevereiro de 2018. 

 

Para a realização dessas sessões, em especial, Fatima e Márcia convocam 

voluntários, também pelo Facebook, para que participem como assistentes das crianças, 

além de pedirem doações para contribuir com lanches que são oferecidos às crianças. O 

objetivo das ações é muito explícito e reforça a importância da narrativa “nós por nós” 

ser incentivada ainda na infância: “Apoiar o Cineclube é apoiar um futuro onde seremos 

protagonistas das nossas próprias histórias. #LuzCameraRevolução” (NOTA DE 

TRABALHO DE CAMPO, 02/02/18).  

 

Figura 21: Campanha de doações para o Favela Cineclube 

 
Fonte: Facebook, disponível em < 

https://www.facebook.com/favelacineclube/photos/a.740033892804763.1073741829.73

9564786185007/993261307482019/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/favelacineclube/photos/pcb.846440698830748/846440288830789/?type=3&theater
https://www.facebook.com/favelacineclube/photos/pcb.846440698830748/846440288830789/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/luzcamerarevolu%C3%A7%C3%A3o
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O diferencial da sessão realizada no dia 13 de dezembro é que, pela primeira 

vez, as crianças não só assistiram ao filme, mas também participariam de uma oficina de 

curtas-metragens, nos quais elas seriam protagonistas das histórias que quisessem 

registras. Pelo que pude observar, nenhuma das crianças costumava levar smartphones 

para a atividade, mas todas sabiam exatamente como é o funcionamento dos 

dispositivos. Dessa forma, Fatima, Márcia, Barbara e eu cedemos nossos aparelhos para 

a gravação dos curtas e ficamos também responsáveis por auxiliar as crianças durante as 

gravações. Barbara proporcionou a eles breve explicações sobre técnicas básicas de 

cinema e logo fomos para uma praça que fica na Ladeira do Faria. O Favela Cineclube 

acontece em um dos casarões localizados ainda na primeira camada do morro e a praça 

está localizada a poucos metros de distância.  

A tecnologia certamente é uma das aliadas das atividades do clube de cinema em 

muitos aspectos: do processo de divulgação das sessões até a execução de cada um dos 

encontros. Nos eventos de Facebook, onde o perfil Favela Cineclube
59

 expõem sobre 

filmes que serão exibidos, há quase sempre um texto ao final incentivando que as 

pessoas compareçam aos debates e entendam determinadas questões, como a 

desigualdade social, por exemplo, por meio da “narrativa favelada” feita por favelados.  

Sem dúvidas, Fatima é conectada, mas não está constantemente com o celular 

nas mãos. Isso ocorre até mesmo pelo uso que faz da ferramenta: para ela, o celular não 

funciona apenas como extensão do próprio corpo para facilitar a comunicação, mas 

parece explorá-lo em suas infinitas possibilidades para fotografar, gravar vídeos e editá-

los, produzindo de maneira muito habilidosa o conteúdo do cineclube. 

Fátima é completamente tecnológica, o que é visto com facilitade no design da 

página do cineclube.  A imagem de perfil do Favela Cineclube, principal marca do 

projeto, é importante estratégia de mídia utilizada para mostrar objetivos do projeto.  

A figura lembra um saco de pipoca, mas ao observá-la, é possível ver que não se 

trata do alimento. Na realidade, a foto de perfil do Favela Cineclube é composta por 

pequenas figuras geométricas que retratam casas da Providência, sugerindo que a favela 

seja consumida enquanto produto comum ao mundo do cinema, como é o caso da 

pipoca. A logo é uma das estratégias criadas por alunos da UFF através de um projeto 

da disciplina Realização de Campanhas, que buscou impulsionar o cineclube, o que sem 

dúvidas, facilitou o contato que estabeleci com a moradora.  

                                                           
59

 O perfil do Favela Cineclube está neste link: https://www.facebook.com/favelacineclube/.  

https://www.facebook.com/favelacineclube/
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 Figura 22: Página do Favela Cineclube 

 
Fonte: Facebook, disponível em <https://www.facebook.com/favelacineclube/>, acesso 

em fevereiro de 2018. 

  

 Conheci Fatima poucas semanas antes da sessão Curumim, ainda em meados de 

novembro, por meio de uma colega da Universidade Federal Fluminense. Percorri o 

trajeto midiático exatamente oposto a todas as abordagens que havia feito 

anteriormente: começamos a conversar pelo aplicativo WhatsApp, rede social bastante 

restrita em que pessoas só podem trocar mensagens quando têm o número telefônico 

uma da outra.  

Afinal, percorrer o território do Morro da Providência para se chegar ao local e 

estar em contato com os moradores também é uma das formas de incentivar a 

valorização de memórias e perspectivas locais.  

Na descrição do projeto no Facebook, podemos encontrar as seguintes palavras: 

“O Favela Cineclube, no Morro da Providência, vem desde agosto de 2016 exibindo 

filmes que carregam valores do gueto e a ressignificação do povo preto e pobre das 

Favelas e periferias do mundo todo” (NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 10/02/18), 

que ajudam a reforçar o slogan “Luz. Câmera. Revolução”, que também caracterizam-

no.  
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Figura 23: Print da conversa com Fatima no WhatsApp 

 
Fonte: Luiza Barata (2017) 

 

O que corrobora com o tipo de performance que Fatima realiza no ciberespaço. 

Ainda que não possa ter certeza sobre isso, pude sentir durante a conversa com a 

moradora que não houve desconfiança ou receio para me passar informações. A partir 

do momento em que me identifiquei com uma amiga em comum, que teve acesso ao 

celular pessoal de Fatima, facilmente fizemos trocas de diversas informações, ao 

contrário das fracassadas experiências anteriores que tive ao tentar abordar diversos 

moradores pelo Facebook, como mostrou o capítulo anterior (NOTA DE TRABALHO 

DE CAMPO, 21 de novembro de 2017). 

Apesar de administrar o perfil pessoal e a página de divulgação do projeto, as 

duas publicações são facilmente distinguíveis. Enquanto no próprio perfil
60

, Fatima 

publica a respeito de diversos coletivos que incentivam produções midiáticas 

alternativas, incluindo o Favela Cineclube, e trata mais de questões ligadas à vida 

pessoal – como fotos de aniversários, por exemplo – no perfil do cineclube, trata apenas 

                                                           
60

 A página pessoal de Fatima pode ser encontrada aqui: https://www.facebook.com/fatinha.lima.108.  

https://www.facebook.com/fatinha.lima.108
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de material relativo ao projeto, não fazendo nem mesmo divulgação de outros 

cineclubes ou projetos similares.  

 Como foi observado anteriormente, o perfil da moradora é fechado e, só depois 

de adicioná-la, é possível visualizar o conteúdo que publica, além das conexões com 

amigos e páginas que mantém. Reforçando assim, um caráter mais particular, mais 

restrito sobre a forma de uso do Facebook para fins pessoais.  

Tentamos agendar uma entrevista, mas nosso primeiro encontro (pessoalmente) 

precisou ser adiado: Fatima havia quebrado o pé e não poderia sair de casa por alguns 

dias. Finalmente, no dia 09 de dezembro, fui ao Festival de Ativação Urbana (FAU), 

onde o Favela Cineclube estava participando. Resumidamente, a feira tinha o propósito 

de reunir fãs de tecnologia e design no Passeio Ernesto Nazareth, no bairro do Santo 

Cristo. Havia cerca de 50 expositores, a barraca do Cineclube da Providência era a 

primeira delas, posicionada bem na entrada da feira. Camisas e bonés expostos 

identificavam a pequena venda com a logomarca do Cineclube. A feira parecia tentar 

conciliar ações culturais que moradores da região já organizavam e atrair expositores de 

outros bairros, motivados com a revitalização da Zona Portuária. Na prática, a interação 

entre os dois aconteceu de forma muito pouco natural – ao que pude ver, menos de 

cinco barracas eram de pessoas locais e mais pareciam cumprir protocolos do que, de 

fato, promover a integração.  

Assim que cheguei ao local, fui recebida por Márcia, outra organizadora do 

projeto, e logo pude encontrar Fatima. Para minha surpresa, a exibição dos curtas do 

Favela Cineclube não aconteceu na feira, ao ar livre, mas dentro de um luxuoso hotel 

construído durante a revitalização do Porto, o que gerou certo contraste. Éramos um 

pequeno grupo de nove pessoas, mas logo no início, um senhor pareceu desconfortável 

e logo deixou a sessão.  

Antes de assistirmos aos vídeos, Fatima chegou a fazer rápidas transmissões ao 

vivo do que estava acontecendo na página do cineclube. Vale destacar que, enquanto os 

filmes foram exibidos, não houve nenhum tipo de transmissão pelo celular. Presumo 

que em respeito aos produtores que também estavam presentes, Fatima não considerou 

que a incorporação dos territórios (físicos) para espaços midiáticos pudesse propagar a 

exibição. Mas sim, poderia gerar a imagem de que ela estivesse desinteressada no que 

era exibido no telão.  
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Figura 24: Registro da exibição do Favela Cineclube na FAU 

 

Fonte: Luiza Barata (2017) 

 

Ao fim da exibição dos filmes, retornamos à feira e pude conversar por mais 

tempo com Fatima. Para ser exata, nossa conversa teve início na Avenida Professor 

Reis, no Santo Cristo, e terminou na recém-inaugurada estação de VLT na Central do 

Brasil. Com honestidade, acredito que Fatima – preocupada com afazeres relacionados 

ao evento – não chegou a perceber, mas sua história sendo narrada enquanto o VLT 

atravessava as antigas e novas ruas da Zona Portuária foi um dos momentos mais 

marcantes de toda a pesquisa.  

O trajeto não durou muito, mas por tempo suficiente para entender impressões 

sobre a reforma urbana. Enquanto ainda passávamos por canteiros de obras inacabadas, 

casarões abandonados em contraste com novos prédios, mas completamente vazios, 

ouvi histórias das remoções. Para Fatima, o processo de remoção, consequência 

imediata das obras, não havia acontecido com agressividade física, mas teve resultado 

tão devastador quanto os demais relatos que eu já tinha assistido em documentários.  

A família nuclear de Fatima era formada apenas por ela, a mãe e o pai, que 

vieram do Ceará em direção ao Rio de Janeiro. A moradora, por tanto, não é natural do 

Rio de Janeiro, conforme está em seu perfil do Facebook, mas considera como se fosse 

porque, por praticamente vinte anos, morou na Baixada Fluminense de onde, 

finalmente, chegou à Providência.   

“Em 2013, recebemos a notificação de que o prédio seria demolido e o pessoal 

mesmo (vizinhos) organizou uns critérios para definir quem iria para cada canto. Como 
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lá em casa eram duas mulheres, só eu e minha mãe, dona Genoveva, tivemos prioridade. 

Daí, conseguimos ir para o prédio na Nabuco de Freitas (conjunto habitacional Nabuco 

de Freitas), que fica atrás da Central do Brasil” (NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 

09/12/17).  

 A casa está diretamente ligada à questão de identidade de seus indivíduos – o 

que já foi observado em diversas outras pesquisas antropológicas que se destinaram a 

estudar o espaço da moradia, nos mais diversos contextos. Para Mary Douglas (2015), a 

casa é o “germe da sociedade” ou a comunidade embrionária. A casa não se define só 

pelo espaço que ocupa, mas pelas relações que consegue manter também com o tempo: 

está diretamente relacionada com o fator tempo, está também ligada diretamente à 

memória de seus habitantes, de maneira única (DOUGLAS, 2015).  

 A pesquisadora reforça que a casa não tem (apenas) a função de ser método de 

proteção aos corpos de seus moradores. A casa não deve ser definida pelo espaço que 

ocupa, mas pela estrutura que representa no tempo, para pessoas que vivem naquele 

tempo, e tem dimensões estéticas e morais. A casa reflete um projeto de vida de seus 

moradores e tem personalidade própria como fruto das relações que nela existem, o que 

não deve ser tratada de forma massificada.    

 Dentro dessa perspectiva, ter uma casa na Providência, principalmente nos 

momentos finais que antecederam ao início das obras do Morar Carioca, era algo que 

poderia ser ainda mais valorizado – tanto financeira, quanto afetivamente. Afinal, como 

tanto se propagou, depois de anos de abandono, havia, ao menos, um projeto em curso 

para transformar (positivamente) aquela realidade; revitalizá-la, enfim. Em muitas 

matérias que circularam à época, autoridades afirmavam ainda que era necessário atrair 

mais moradores para a Zona Portuária como forma de manutenção das melhorias que 

ainda estavam por vir, afinal, era uma forma de garantir que a população local 

fiscalizasse tais intervenções.   

A ordem de despejo veio, então, como ação limite para o descontentamento 

geral, mostrando não só que tais transformações urbanísticas não eram destinadas aos 

moradores da Providência que foram convidados a se retirar, como também não 

deveriam sequer incluí-los nos benefícios que seriam promovidos ao final das obras.  

 Fatima admitiu com franqueza que já passou por coisas muito mais difíceis do 

que o processo de remoção, mas afirmou também que ser removida é algo capaz de 

destruir a autoestima de qualquer pessoa. Inclusive, no auge das expulsões do morro, 

chegou a ver vizinhos adoecerem ou simplesmente morrerem de tristeza. Isso porque 
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considera que os laços que existiam onde morava, eram o ponto mais positivo de se 

estar dentro da favela. Ainda que a visão pareça bastante romantizada sobre o local, a 

moradora foi enfática: “o que mais vale dentro da favela, não tem jeito, é o afeto que a 

gente carrega” (NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 09/12/17). 

 Neste sentido, o território midiático do Favela Cineclube preenche uma das mais 

importantes formas de atuação e resistência de Fatima. Pode parecer contraditório 

falarmos em resistência, uma vez que a moradora já foi removida de um prédio onde 

vivia no morro há mais de três anos.  

No entanto, Fatima assume que “mora na Providência e que é favelada” quando 

lhe perguntam seu endereço, mesmo quando poderia afirmar, por exemplo, que mora 

nas imediações do Santo Cristo. E justifica, com base em tal argumento, a importância 

de manter o projeto social voltado para que moradores da Providência valorizem suas 

narrativas para outros cantos da cidade. “Eu sou da Providência” (NOTA DE 

TRABALHO DE CAMPO, 09/12/17).    

Enquanto chegávamos à Central do Brasil, destino final de nossa viagem de 

VLT, Fatima terminava de detalhar o apartamento onde estava desde meados de 2013. 

O prédio onde morava, dentro do conjunto habitacional Nabuco de Freitas, foi um dos 

poucos que chegou a ser concluído. Ao passar de trem ou metrô entre as estações 

Cidade Nova e Central do Brasil é possível observar que, das cento e vinte e duas 

unidades de apartamentos prometidas, nem mesmo a metade delas chegou a ser 

concluída. Assim como Fatima e dona Genoveva, outras famílias que lá estão, vivem ao 

lado de prédios que ainda estão pela metade. Quando nos despedimos, Fatima deixou o 

convite para que voltasse ainda no meio da semana, para a sessão Curumim, o que 

prontamente aceitei.  

Nosso reencontro aconteceu no mesmo local, desta vez em uma quarta-feira, no 

dia 13 de dezembro de 2017. Por volta das três da tarde, desembarquei na estação de 

metrô da Uruguaiana e caminhei até a Central do Brasil. Se há muros que dividem a 

Providência horizontalmente, existem também muros invisíveis que separam as subidas 

para a favela das ruas mais movimentadas do Centro. Do Campo de Santana até os 

terminais de ônibus da Central são quatro pistas de trânsito a serem atravessadas e uma 

verdadeira multidão arrasta e é arrastada pelo ritmo que dita a Avenida Presidente 

Vargas.  

Da Central do Brasil, seguimos em direção à escadaria da subida da Rua Bento 

Ribeiro. Pelo caminho, muitos camelôs tornavam as calçadas invisíveis e pareciam 
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acompanhar a mesma velocidade dos ônibus que chegam e saem a todo momento das 

garagens que ali ficam instaladas. Ao som de buzinas e pessoas anunciando a venda de 

produtos em tom ainda mais alto que elas, caminhamos por uns vinte minutos.  

Bem ao lado, em um ritmo muito mais lento, o VLT parecia pertencer a outro 

contexto, vindo de outro espaço muito mais calmo e completamente vazio: o veículo 

simplesmente parece não conseguir atender às urgências de quem precisa transitar 

diariamente pela Central.    

Ao subirmos a escadaria, Fatima foi dando as coordenadas porque não havia 

necessidade de passarmos por “certos locais”, dando indícios de que poderíamos nos 

deparar com pessoas armadas. Esta subida para a Providência elimina praticamente todo 

o ruído urbano que nos envolvia e passamos a caminhar em silêncio. Conforme 

andávamos, a moradora enviava mensagens à dona Genoveva e Marcia, que 

aguardavam por nossa chegada. 

Quando chegamos ao final da escadaria, todas as crianças já estavam a postos, 

ansiosas pelo início da oficina de curtas. Assim que entramos no casarão onde o projeto 

toma forma, Fatima depositou o celular em cima da mesa e logo foi para o computador, 

acertar questões técnicas de como aconteceria a transmissão dos vídeos.   

Talvez a relação do papel da mídia com o contraponto que o Favela Cineclube se 

propõe a fazer – basicamente, sobre se pensar e fazer mídia de representação sob ótica 

dos próprios favelados – não seja ainda algo muito concreto para crianças. No entanto, é 

visível o quanto se encantam e valorizam discussões que acontecem no local. Da mesma 

maneira que Fatima toma para si sentidos dentro do conflito urbano, promove condições 

e eventos para que as crianças circulem em outros espaços midiáticos, propondo um 

outro olhar sobre a realidade que os rodeia e incentivando que esses novos olhares 

circulem.  

 Só quando saímos para gravar com as crianças, Fatima voltou a pegar no celular 

para interação com o grupo que seria responsável. Assim como ela, meu papel também 

era auxiliar um grupo de crianças durante as gravações. Sendo assim, fiquei 

acompanhada por cinco meninas, que já se conheciam previamente. Uma delas tinha 

apenas três anos e estava acompanhada da irmã mais velha, que assim como as demais, 

tem idade entre nove e doze anos
61

.  

 

                                                           
61

 As meninas não serão identificadas porque nenhum dos responsáveis estava presente, nem mesmo 

chegaram a ser avisados de que eu estava participando do Favela Cineclube.  
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Figura 25: Vista da praça onde realizamos atividade do Cineclube com 

crianças 

 
Fonte: Luiza Barata (2017) 

 

Da mesma forma que eu queria saber a história de cada uma delas, elas também 

buscaram saber de onde eu vinha. Antes de iniciarmos as filmagens, P. quis saber se eu 

morava na Providência, imagino que ela presumia que sim, porque antes mesmo de 

conseguir responder, a menina me questionou porque eu nunca havia aparecido antes.  

Contei que não morava na região, mas sim em um bairro na Zona Norte, e 

expliquei que tinha ido ao cineclube para fazer uma pesquisa para a faculdade, o que ela 

prontamente se encantou. Em resposta, P. disse que “também estava na escola” e, 

satisfeita, me contou que estava muito empolgada com estudos, afinal, “já estava indo 

para o quinto ano”.  

Enquanto ela me contava que estava ali acompanhada da irmã de três anos, de 

quem ela mesma tomava conta, afirmou, muito envergonhada, que tinha muitos outros 

irmãos. D., sua colega que também estava em nosso grupo, logo entregou: “por que 

você não conta logo que tem dez irmãos? Isso não é vergonha para ninguém” e P. disse 

um pouco contrariada: “é verdade mesmo, tenho dez irmãos mesmo e qual é o problema 
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nisso? Mas eu não falo com todos... e um irmão meu foi morto, mas continuo contando 

que ele era meu irmão, então são dez pessoas mesmo”. 

P. quis saber também se eu tinha filhos e quando respondi que não, disse estar 

muito impressionada. A menina chegou a perguntar por que eu havia chegado aos vinte 

e cinco anos, sem ter nenhuma criança. O que, definitivamente, ela não queria para si 

“porque parecia muito errado”.  

S. e L. queriam observar nossa interação e pareciam bastante desconfiadas, mas 

ao longo das cenas que inventamos, acabaram se soltando e entraram na brincadeira. 

Em comum, todas as meninas queriam conferir como havia ficado a participação delas 

em nossos curtas ainda no visor do celular, para quando o filme fosse exibido no telão 

não se sentissem constrangidas.  

 Ao todo, gravamos três cenas de um minuto cada: uma em que as meninas foram 

se revezando em brinquedos da pracinha, outro em que quiseram imitar a estátua do 

Cristo Redentor – que é visível da praça – e uma terceira muito fiel ao cotidiano 

feminino e ligada à casa: o ato de cuidar de crianças.   

O que mais me chamou a atenção foi que, enquanto os outros grupos – dois 

deles com meninos e meninas e um exclusivamente formado por meninos – preferiram 

gravar cenas voltadas para temáticas mais variadas, como, por exemplo, um alerta ao 

combate do trabalho infantil ou uma partida de futebol – as meninas que estavam 

comigo quiseram encenar o ato em que uma delas, P., representava a figura de uma mãe 

que estava em casa assistindo novela. Enquanto isso, D. e S. traziam L. da escola. Entre 

elas, o combinado era que P. demoraria a chegar ao portão e precisava dizer que “não 

queria ser incomodada” enquanto assistia a TV. 

 De volta ao casarão do Favela Cineclube, assistimos aos vídeos que foram feitos 

e as meninas se mostraram satisfeitas com o resultado final. Apesar de mais desenvolta 

durante a parte da produção, P. foi a que se mostrou mais ansiosa durante o tempo em 

que aguardávamos pela exibição de nosso vídeo. D. logo entregou a amiga “é que ela se 

preocupa muito com o que falam dela”.  

 Durante a exibição dos curtas, a expectativa das crianças para verem o que as 

outras tinham gravado era enorme. Márcia, uma das organizadoras, chegou a registrar 

tudo com o celular, mas, ao contrário da exposição do Rolé dos Favelados, as imagens 

não foram imediatamente postadas na página do cineclube. Mesmo assim, é 

completamente visível que, as crianças completamente naturalizadas ao uso dos 
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smartphones e à existência das redes sociais, entendiam para quê eram feitos aqueles 

registros.  

 Depois de assistirmos ao curta, P. comentou que ainda não tinha um celular, 

situação muito comum para uma menina de sua idade, mas não via a hora de ter um 

Iphone, “mas daqueles bem modernos, mesmo”, fazendo uma referência indiscreta ao 

meu celular já bastante ultrapassado. Como a família toda já era conectada, o padrasto 

da menina já estava providenciando o aparelho: ela imaginava que seria seu presente de 

Natal. Quando perguntei para quê ela usaria o aparelho, P. não pensou duas vezes: 

“preciso falar com a minha mãe o dia todo, vamos trocar WhatsApp”, referindo-se à 

troca de mensagens que o aplicativo proporciona.   

 Ao fim da sessão, dona Genoveva, mãe de Fatima, serviu lanches a todos os 

meninos. Apesar de não ser ali a casa onde vivem, dona Genoveva e Fatima, 

claramente, encaram a missão de receber aqueles meninos como se fosse a extensão da 

casa delas. Antes das atividades mensais que fazem, dona Genoveva passa em várias 

casas da Providência onde as crianças já estão reunidas à sua espera e leva a verdadeira 

excursão até o evento. Quando a recreação termina, o caminho é o inverso: do casarão 

do Favela Cineclube até o local onde cada um deles mora, reforçando assim laços de 

solidariedade entre aquelas pessoas.   

Quando fui embora do cineclube, Marcia me acompanhou de volta até a Central 

do Brasil e pode me confirmar toda a preocupação, muito visível. que as mulheres têm 

com as crianças que participam da atividade. Disse que muitas vezes, têm de suprir 

lacunas no relacionamento entre as crianças e a própria família nuclear, como, por 

exemplo, cobrar a frequência na escola e até mesmo a questão da alimentação. Assim 

que cheguei em casa, cerca de quarenta minutos depois, os registros daquela sessão já 

estavam disponíveis na página do Favela Cineclube.  

 

Figura 26: Registro da edição Curumim de dezembro de 2017 
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Fonte: Luiza Barata (2017) 

 

4.3 Rolé dos Favelados e Favela Cineclube enquanto exemplos de mídias táticas 

 Anna Feigenbaum, Patrick McCurdy e Fabian Frenzel (2013) estabelecem que 

mídias táticas são exemplos de mídia que se baseiam na questão de experimentação e do 

“faça você mesmo” como ações capazes de contestar o poder da mídia corporativa e 

produzir novos formatos de mídia. Definitivamente, a mídia tática não foi inaugurada 

pelo uso das novas ferramentas de tecnologia, mas, sem dúvidas, tem sido impulsionada 

por elas nos últimos anos, e também pela presença estruturas (físicas) ou eventos 

realizados em grandes centros urbanos que são capazes de emitir mensagens e, por isso, 

tornam-nos midiáticos.  

 Os três pesquisadores estabeleceram tais pontos como algumas das 

características de mídia tática principalmente a partir da observação dos acampamentos 

de protestos (protest camp), fenômeno que foi retomado no início dos anos 2000. 

Caracterizados, principalmente, pela desobediência territorial, tais manifestações 

serviram para tornar midiáticas formas de ativismo de grupos que buscavam pela defesa 

de regimes democráticos e redução de desigualdade social em várias capitais mundiais, 

com a propagação de tais ações também por meio das redes sociais, o que – até então – 

era algo inovador.  
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 A pesquisa sobre o tema foi realizada ainda durante a realização desse tipo de 

acampamento, o que fez com que pudessem ser observadas estruturas (físicas) 

essenciais para a manutenção deste tipo de protesto. Como, por exemplo, a distribuição 

de barracas, a manutenção de cozinha ou banheiros, e espaços de produção midiáticas 

que se desenvolveram no auge das manifestações.  

 Definitivamente, o período em que a pesquisa a respeito dos territórios 

midiáticos da Providência foi realizada fez com que esse caráter – auge das 

manifestações – não pudesse ser observado. Entre 2016 e 2018, não havia mais 

manifestações pelas ruas que tentassem impedir o avanço de ações da Secretaria 

Municipal de Habitação, nem mesmo moradores ainda inseguros a respeito da 

manutenção ou não das próprias casas. Este ciclo para a Providência já havia sido 

encerrado em um momento sem definição precisa, mas certamente entre os anos de 

2013 e 2014.  

 No entanto, há importantes características que foram observadas durante a 

realização dos acampamentos de protestos, por Feigenbaum, McCurdy e Frenzel (2013), 

que nos ajudam a compreender e parecem ter sido enraizadas aos novos formatos de 

mídia alternativa produzidos. Os autores pontuam que três características essenciais 

facilitam o entendimento sobre a mídia tática: a contestação do poder da mídia 

corporativa, a produção de mídia ativista e a desobediência enquanto projeto territorial.  

 Pelo que pude observar, tanto o Rolé dos Favelados, quanto o Favela Cineclube 

questionam e incentivam que participantes questionem a produção midiática tradicional 

que grandes jornais fazem a respeito de favelas. Em primeiro lugar, porque acontecem 

dentro do morro da Providência, em espaços onde equipes de reportagem raramente 

fazem a cobertura jornalística. Até mesmo quando há casos de violência, um dos temas 

mais frequentes de ser associado à favela, a cobertura jornalística acaba restrita aos 

arredores das favelas e não mostra, portanto, que espaços são esses da região favelada 

em questão.  

 O Favela Cineclube, especificamente, traz críticas a respeito da mídia 

corporativa também através do repertório que seleciona para ser exibido durante as 

sessões, já que opta pela transmissão de filmes alternativos com temáticas sociais – e 

por meio dos debates que promove.  

Ainda que tais produtos de mídia não estejam sendo executados durante a 

realização de acampamentos ou atos que tentem frear as remoções neste momento, há 

de destacarmos similaridades do Rolé dos Favelados e do Favela Cineclube com 
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questões de mídia ativista observadas por Anna Feigenbaum, Patrick McCurdy e Fabian 

Frenzel (2013). 

A produção de mídia ativista não é inaugurada, mas certamente é acelerada por 

meio das ferramentas de tecnologia, como Cosme e Fatima fazem, tanto nos perfis 

pessoais, quanto dos projetos que administram. A narrativa “nós por nós” vem à tona 

para tentar suprir lacunas que a falta de identificação de moradores de favelas têm com 

a narrativa midiática tradicional e promovem, por meio dela, o reconhecimento de 

problemas do cotidiano.  

Neste momento pós-olímpico em que fiz o trabalho de campo, pude observar 

ainda que a desconfiança dos moradores com os meios corporativos de mídia parecem 

ter sido ainda mais acentuados. 

Não é inédito que grupos favelados não se satisfazem (mais) com o que circula 

pelos grandes jornais. Nesse sentido, a formação e manutenção dos núcleos 

hiperespecializados reforçam que a importância de insatisfações que têm, não precisa 

ser noticiada pelos principais veículos para se tornarem reais. A circulação de 

perspectivas pelo ciberespaço, como as de Fatima, Cosme e as que são apresentadas nas 

páginas dos projetos Favela Cineclube e Rolé dos Favelados, dá suporte e é capaz de 

impulsionar o engajamento entre os próprios moradores.  

Já a questão da desobediência territorial não pode ser visualizada com tanta 

clareza por razões temporais de quando esta pesquisa foi realizada, mas deve ser 

destacada pela relação que os dois projetos desenvolvem com o espaço da Providência. 

Em momentos seguintes às remoções e, consequentemente, à tentativa de desmonte da 

favela, convidar pessoas de fora da favela e articular ações midiáticas com os moradores 

como forma de ocupar e percorrer o território da Providência – ainda que 

momentaneamente – certamente têm importante papel para valorizar espaços da favela 

que contam sua história de resistência e reforçar vínculos sociais.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para Canevacci (1993), o método de participar de visitas guiadas para desbravar 

o espaço urbano não é estratégico, nem mesmo recomendado para a pesquisa 

antropológica, já que restringe o ato de perder-se, desafio essencial para ao final do 

capítulo, trarei impressões pessoais de como o contato com moradores transformou de 

maneira irreversível a forma com que passei a ver a relação entre o Morro da 

Providência com pesquisadores que buscam conhecer grandes cidades. O autor propõe 

que a cidade deve ser conhecida dentro da sua perspectiva de fluxo próprio, sem que 

haja caminhos pré-definidos. Existe a preocupação quanto a se tornar refém ao olhar do 

outro, já adaptado àquele território “comum”, enquanto pode existir uma infinidade de 

detalhes a serem abordados por pessoas externas a ele.  

Certamente, pude comprovar que ser parte de eventos gerenciados pela agência 

de turismo de Cosme foi fator realmente limitador para a pesquisa. Como estava durante 

a maior parte do tempo como membro integrante de um todo, não pude, por exemplo, 

escolher por onde subir para ter acesso à favela ou abordagens mais específicas – como 

conhecer determinados lugares em detrimentos a outros inclusos no passeio. 

No entanto, depois de enfrentar a resistência inicial, ainda nos meios digitais, de 

moradores que preferiam não falar sobre o tema das remoções, tornar-me parte de 

visitas guiadas fez com que a migração da pesquisa dos meios digitais para a 

Providência, em si, não acontecesse de maneira desconfortável – tanto para mim, quanto 

para moradores – muito menos invasiva: afinal, havia encontrado, finalmente, pessoas 

dispostas a falar sobre aquilo.  

O fato de ter participado deste tipo de visita permitiu ainda que estreitasse o 

contato pessoal com um dos moradores que esteve na favela, inclusive, na época das 

remoções, o que foi extremamente enriquecedor para o trabalho e que talvez não fosse 

recuperado com tantos detalhes, caso me lançasse pelo espaço da favela. Há também o 

agravante de, assim como em outros tantos espaços da cidade, existirem espaços 

restritos a pessoas desconhecidas dentro da favela, o que poderia trazer riscos. 

O mais importante de ter participado das visitas guiadas foi, certamente, que elas 

funcionaram como um exercício de empatia em relação a este momento pós-olímpico 

que a favela vive. Ouvir sobre histórias e percorrer espaços da favela acompanhada por 

um morador, foi essencial para que eu também me aproximasse de maneira decisiva do 

território da Providência, do ponto de vista de moradores e da produção midiática que 

realizam.Ao longo desta pesquisa, pude observar que, ao menos neste momento pós-
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olímpico, as formas de resistência de moradores que continuaram na Providência têm se 

fortalecido por meio dos territórios midiáticos que vêm se consolidando, impulsionadas 

pela propagação das ferramentas tecnológicas.  

O Favela Cineclube, além de promover e divulgar memórias da favela para 

quem está do lado de fora dela, incentiva a execução de debates e produção midiática de 

pessoas que vivem ali. Como ponto em comum com Cosme, está o convite para 

ocupação e circulação de pessoas, como acontece também por meio de eventos do Rolé 

dos Favelados. Tais territórios midiáticos reforçam vínculos dos moradores com o lugar 

onde vivem. 

Uma outra questão a ser destacada nesta etapa final é que, conforme pontua 

Massimo Canevacci (1993), a antropologia da comunicação urbana está diretamente 

ligada à questão do pesquisador estar na cidade e da cidade estar imersa no pesquisador. 

Pelo simples fato de eu – enquanto pesquisadora – já estar na cidade, a comunicação 

urbana me possui, antes mesmo que eu a possua teoricamente.  

Ter contato direto com tais moradores também foi algo transformador para a 

minha visão em relação à Zona Portuária e à Providência, em particular. Claro que antes 

de iniciar a pesquisa, havia a percepção do quão excludente a reforma urbana havia sido 

para moradores favelados, no entanto, foi depois de estar em contato direto com 

moradores que passei a enxergar os muros – não-declarados – que dividem tal espaço e 

evidenciam a quem se destinam os novos espaços. 

 As separações que existem dentro da própria favela são formadas por contrastes 

que revelam a arquitetura ao longo dos anos: o limite entre onde há casarões e onde 

estão barracos é também reflexo de limites da intervenção do poder público na 

Providência, ao longo dos anos, e da própria ação de moradores que permaneceram 

naqueles espaços. A separação da Providência em relação à Central do Brasil se dá, 

principalmente, pelo contraste sonoro ao encontrarmos silêncio quase que absoluto, ao 

subirmos por suas ladeiras de acesso, em contraste ao caos urbano dos terminais de 

ônibus.  

 Já em relação às partes da Zona Portuária que foram revitalizadas, 

principalmente a Praça Mauá, onde estão instalações como Museu do Amanhã, MAR e 

painéis de grafite, há a nítida concentração de atividades culturais em certos espaços, 

mas de forma descontínua. Poucas exceções, como a Pedra do Sal, são convidativas às 

pessoas que vão conhecer a região, seguirem por ruas transversais que as levariam à rua 

Sacadura Cabral e, finalmente, à Providência.  
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 Na realidade, a maioria das obras que liga os dois locais – Praça Mauá e acessos 

à Providência – ainda está repleta de canteiros inacabados, lojas e prédios abandonados, 

o que parece ser fator decisivo para moradores não se sentirem integrados às 

transformações culturais. Durante o mês de janeiro de 2018, estive na Praça Mauá por 

quase todos os finais de semana e o resultado observado foi quase sempre o mesmo: 

filas gigantescas ao redor do Museu do Amanhã, centenas de pessoas dividindo os 

murais de grafites na tentativa de obterem fotos de recordação da cidade e intenso 

movimento pela feira gastronômica instalada nas proximidades.  

No entanto, em direção ao Cais do Valongo há o evidente esvaziamento da 

região e, finalmente, na Galeria a Céu Aberto, uma das poucas atrações culturais da 

Providência, não havia absolutamente nenhuma movimentação.  

 A revitalização parece ter contribuído ainda mais para aumentar a divisão asfalto 

x favela da Zona Portuária, o que ficou muito escancarado para mim, principalmente 

depois do contato que estabeleci e ainda mantenho com Cosme e Fatima. Além das 

visitas que fiz à Providência acompanhada de cada um deles, também passamos a nos 

falar com certa frequência pelo Facebook e WhatsApp, o que contribuiu para acentuar 

em mim esta visão descrita acima. Como Canevacci (1993) explica: 

 (...) a pesquisa antropológica produz um efeito de oscilação, um sentimento 

de inquietação, de se colocar obliquamente entre o objeto-sujeito das 

pesquisas. Não se trata somente de dialogar com o informante, mas sim de 

estabelecer um intercâmbio de relacionamento mútuo, de dons emotivos, de 

empatias cognitivas de solidariedades divergentes (p. 44).  

 

 Dentro desta perspectiva, o mais interessante é observarmos que a existência dos 

territórios midiáticos, como os desenvolvidos por Cosme Felippsen e Fatima Almeida 

tentam romper com tais muros. Nesse sentido, os espaços de mídia têm a importante 

função de romper com tais muros e incentivar a formação de novos vínculos sociais de 

grupos – de fora ou de dentro da favela – com a Providência.  

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALVITO, Marcos; ZALUAR, Alba (orgs). Um século de favela. Rio de Janeiro: FGV, 

2006. 

 

AURIGI, A. Andamp; DE CINDIO, F. (Eds.). Augmented Urban Spaces: 

articulating the physical and electronic city. Hampshire e Burlington: Ashgate, 2008. 

 

BRUCKMAN, A. Teaching Students to Study Online Communities Ethicacally. In: 

Journal of Information Ethics, 2006. 

 

BURGOS, Marcelo Baumann. Dos Parques Proletários ao Favela-Bairro. In 

CASTELS, Manuel. Redes de indignação e esperança: Movimentos sociais na era da 

internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

 

CANEVACCI, Massimo. A Cidade Polifônica: ensaio sobre a antropologia da 

comunicação urbana. São Paulo: Studio Nobel, 1993. 

 

CARVALHO, Maria do Carmo Brant de; NETTO, José Paulo. Cotidiano: 

conhecimento e crítica. São Paulo: Cortez, 2000.    

 

CRUZ, M. M.. A interação da favela e a cidade formal: processos de sociabilidade 

mediados pelo ciberespaço. In: Encontro Latino de Economia Política da Informação, 

Comunicação e Cultura, 2005, Salvador. V ENLEPICC. Salvador: União Latina de 

Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura, 2005.  

 

CUSTÓDIO, Leonardo. Midiativismo de Favela: Reflexões sobre o processo de 

pesquisa. Finlândia: University Of Tampere, 2016. 

 

DA MOTTA, Thayani Silva. Urbanização de favelas em tempos de 

empresariamento urbano: o Programa Morar Carioca. 2015. 12 f. Dissertação (Pós-

graduação) - UFRJ, Rio de Janeiro, 2015. Disponível 

em: <http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2015/pdfs/eixo11/urbanizacao-de-

favelas-em-tempos-de-empresariamento-urbano-%E2%80%93-o-programa-morar-

carioca.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2017. 

 

DOUGLAS, Mary. The ideia of a home – a kind of space. The New School, 2015.  

 

FAULHABER, Lucas; AZEVEDO, Lena. SMH 2016: Remoções no Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2015.  

 

FEIGENBAUM, A; FRENZEL, F; MCCURDY, P. Protest camps. Inglaterra, 2013. 

Disponível em: < http://eprints.uwe.ac.uk/15923/1/ProtestCampsBook_final.pdf> 

Acesso em: 10 de fevereiro de 2018. 

 

FORTUNA, Vania Oliveira. Cidade e Megaeventos: Espetáculo midiático, explosão de 

sentidos. 2013. 15 p. Artigo (Doutoranda em Comunicação) - Universidade Federal 

Fluminense, Rio de Janeiro, 2013. Disponível 

em:<http://www.coneco.uff.br/sites/default/files/institucional/cidade_e_megaeventos.pd

f>. Acesso em: 01 de fevereiro de 2017. 

 

http://eprints.uwe.ac.uk/15923/1/ProtestCampsBook_final.pdf


124 

 

FRAGOSO, S; RECUERO, R; AMARAL, A. Métodos de Pesquisa para Internet. 

Porto Alegre: Editora Meridional, 2012. 

 

FREITAS, Ricardo F; LINS, Flávio; CARMO, Maria H. Megaevento: uma lógica de 

transformação social. In: ______. Megaeventos, comunicação e cidade. Rio de 

Janeiro: CRV, 2016, cap. 1.  

 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/IBRE. Mapa da Exclusão Digital. Rio de Janeiro: 

Marcelo Côrtes Netri. CPS, 2003. 

GUIMARÃES JÚNIOR, Mário José Lopes. A Cibercultura e o Surgimento de Novas 

Formas de Sociabilidade. Nuevos mapas culturales: Cyber espacio y tecnologia de La 

virtualidade”. Disponível em <http://cfh.ufsc.br/~guima/ciber.html>, visitado em 20 de 

janeiro de 2017.  

 

HINE, Christine. Virtual Ethnograph. London: Sage, 2000.  

 

HINE, Christine. “Estratégias para etnografia da internet em estudos de mídia”. In: 

CAMPANELLA, Bruno; BARROS, Carla. Etnografia e consumo midiático: novas 

tendências e desafios metodológicos. Rio de Janeiro: E-papers, 2016. 

 

JAGUARIBE, Beatriz. Imaginando a “cidade maravilhosa”: modernidade, espetáculo 

e espaços urbanos. Revista FAMECOS, [S.l.], v. 18, n. 2, p. 327-347, 2011. ISSN 1980-

3729. Disponível em: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/9054>. 

Acesso em: 12 de dezembro de 2016. 

  

KOZINETS, Robert V. Netnografia: Realizando pesquisa etnográfica online. São 

Paulo: Penso, 2013. 

 

MITRA, Amanda. Marginal voices in cyberspace. New Media & Society. Mar 2001; 

n.3, p. 29. 

 

______. Voices of the Marginalizes on the Internet: Examples From a Website for 

Women of South Asia. Journal of Communication. Sep 2004; n.54; pp.492-510.  

 

NUNES, Pablo. Crime e Polícia no #RiodeJaneiro: Relatos em Páginas do Facebook. 

Rio de Janeiro, 2017. Disponível em < http://casafluminense.org.br/wp-

content/uploads/2017/11/CRIME-E-POLiCIA-NO-RIODEJANEIRO-RELATOS-EM-

PaGINAS-DO-FACEBOOK_CESEC_RELATORIO_24_20OUT.pdf> Acesso em 10 

de outubro de 2017. 

 

PALHARES, Bárbara. A cidade e o papel da cultura na contemporaneidade: um estudo 

do caso do Morro da Providência. 2007 - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, 2017. Disponível 

em:<http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppIII/html/Trabalhos/EixoTematicoG/88f

1d11a2f95ae71d4d6BARBARA%20GOES%20PALHARES.pdf>.Acesso em: 07 dez. 

2016. 

 

POLIVANOV, Beatriz. Dinâmicas identitárias em sites de redes sociais: estudo com 

participantes de cenas de música eletrônica no Facebook. Rio de Janeiro. 2014. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/9054
http://casafluminense.org.br/wp-content/uploads/2017/11/CRIME-E-POLiCIA-NO-RIODEJANEIRO-RELATOS-EM-PaGINAS-DO-FACEBOOK_CESEC_RELATORIO_24_20OUT.pdf
http://casafluminense.org.br/wp-content/uploads/2017/11/CRIME-E-POLiCIA-NO-RIODEJANEIRO-RELATOS-EM-PaGINAS-DO-FACEBOOK_CESEC_RELATORIO_24_20OUT.pdf
http://casafluminense.org.br/wp-content/uploads/2017/11/CRIME-E-POLiCIA-NO-RIODEJANEIRO-RELATOS-EM-PaGINAS-DO-FACEBOOK_CESEC_RELATORIO_24_20OUT.pdf


125 

 

 

PREUSS, Holger. The Economics of staging the Olympics, Edward Elgar, Cheltenham, 

2004. 

 

RECUERO, Raquel. A Conversação em Rede: Comunicação Mediada pelo 

Computador. Porto Alegre: Sulina, 2 edição, 2014. 

 

RENAU, Luis Del Romero; TRUDELLE, Catherine . Mega Events and Urban 

Conflicts in Valencia, Spain: Contesting the New Urban Modernity. 2010. 12 - Urban 

Studies Research, [S.l.], 2011. Disponível 

em: <http://dx.doi.org/10.1155/2011/587523>.Acesso em: 06 fev. 2017. 

 

ROBERTSON, Cerianne. Favelas in the Media: How the Global Narrative on Favelas 

Changed During Rio‟s Mega-Event Years.Disponível 

em: <http://file:///C:/Users/User/Downloads/Favelas-in-the-Media-Report-

CatComm%20(1).pdf>. Acesso em: 25 mar. 2017. 

 

SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos; VOGEL, Arno. Quando a rua vira casa: a 

apropriação de espaços de uso coletivo em um centro de bairro. 3ª ed. SãoPaulo: Projeto 

FINEP/IBAM, 1985.  

 

SOUZA, Mônica C. P; FORTUNA, Vânia O. Mutações Urbanas: os megaeventos 

produzindo sentido às cidades. In: FREITAS, Ricardo F; LINS, Flávio; CARMO, Maria 

H. (Org.). Megaeventos, comunicação e cidade. Rio de Janeiro: CRV, 2016, cap. 5. 

STEPHEN, Graham; SIMON, Guy. Digital space meets urban place: Sociotechnologies 

of urban restructing in downtown San Francisco. [S.l.]:Carfax Publishing, 2002. 

Disponível em: <http://pt.slideshare.net/sdng1/citygrahamandguy>. Acesso em: 23 jan. 

2017. 

 

STRANGIO, Donatella. Uma questão de definição: literatura e estratégias variáveis 

para megaeventos. In: FREITAS, Ricardo F; LINS, Flávio; CARMO, Maria H. 

(Org.). Megaeventos, comunicação e cidade. Rio de Janeiro: CRV, 2016, cap. 2.  

 

TOSONI, SIMONE; TARANTINO, Matteo. Media territories and urban conflict: 

exploring symbolic tactics and audience activities in the conflict over Paolo Sarpi, 

Milan. International Communication Gazette, 2013. Disponível em: < 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1028.856&rep=rep1&type=p

df>.  Acesso em: 10 de janeiro de 2017. 

 

VALLADARES, Licia do Prado. A invenção da favela – Do mito de origem a 

favela.com. Rio de Janeiro: FGV, 2005.  

 

ZANINI, Débora . Etnografia em mídias sociais . In: SILVA, Tarcízio; STABILE, 

Max. Monitoramento e pesquisa em redes sociais: Metodologias, aplicações e 

inovações. São Paulo: Uva Limão, 2016. p. 163-187. 

 

SITES 

 

Censo Brasileiro 2010 - http://www.censo2010.ibge.gov.br/ 

COHRE – www.cohre.org/news/press-releases/cohre-statement-on-mega-events   

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1028.856&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1028.856&rep=rep1&type=pdf
http://www.censo2010.ibge.gov.br/
http://www.cohre.org/news/press-releases/cohre-statement-on-mega-events


126 

 

Facebook – www.facebook.com  

Fórum Comunitário do Porto – https://forumcomunitariodoporto.wordpress.com/  

IBGE – www.ibge.com.br  

Justiça Global – www.justicaglobal.com.br  

Portal Brasil - http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/legado/morar-carioca  

Portal Cidade Olímpica - http://www.cidadeolimpica.com.br/  

Secretaria Municipal de Habitação - http://www.rio.rj.gov.br/web/smhc/conheca-o-

programa 

Unidade de Polícia Pacificadora – http://www.upprj.com  

 

DOCUMENTÁRIOS 

 

Casas Marcadas - https://www.youtube.com/watch?v=xao_4b8DJ_k  

#EntreSemBater - https://www.youtube.com/watch?v=2dURl8fUFU4  

Território Ocupado - https://www.youtube.com/watch?v=Wd1kX1mPdss  

 

NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS  

 

BELISÁRIO, Adriano. Cidades: assim se privatizou o Porto Maravilha. In: Agência 

Pública, 18 de agosto de 2016. Disponível em: 

https://outraspalavras.net/outrasmidias/destaque-outras-midias/cidades-assim-se-

privatizou-o-porto-maravilha/. Acesso em 13 de janeiro de 2018.  

 

Delator diz que Odebrecht pagou mesada de R$ 547 mil a Cunha por 3 anos. In: 

G1, 19 de abril de 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-

jato/noticia/delator-diz-que-odebrecht-pagou-mesada-de-r-547-mil-a-cunha-por-3-

anos.ghtml. Acesso em 13 de janeiro de 2018.  

 

ELIAS, Camila. Casas do Cimento Social na Providência ainda são problemas para 

os moradores. In: Portal Sidney Rezende, novembro de 2009. Disponível em: 

http://www.sidneyrezende.com/noticia/65407+casas+do+cimento+social+na+providenc

ia+ainda+sao+problemas+para+os+moradores. Acesso em: 13 de outubro de 2014.  

 

HERINGER, Carolina. Cimento Social, um projeto que é difícil de colar. In: Jornal 

Extra, abril de 2012. Disponível em: http://extra.globo.com/noticias/rio/cimento-social-

um-projeto-social-que-dificil-de-colar-4462744.html. Acesso em: 23 de outubro de 

2014. 

 

SILVEIRA, Daniel. Mais de 63% dos domicílios têm acesso à Internet, aponta IBGE. 

In: G1, 24 novembro de 2017. Disponível em: 

https://g1.globo.com/economia/noticia/mais-de-63-dos-domicilios-tem-acesso-a-

internet-aponta-ibge.ghtml. Acesso em 24 de novembro de 2017.  

 

Prefeitura marca com tinta casas que seriam demolidas na Providência. In: Jornal 

O Dia, 21 de maio de 2012. Disponível em: http://odia.ig.com.br/portal/rio/prefeitura-

marca-com-tinta-casas-que-ser%C3%A3o-demolidas-1.444020 Acesso em 18 de agosto 

de 2016. 

 

Mais da metade do mundo ainda não tem acesso à internet, diz ONU. In: Canal 

Tech, 22 de julho de 2016. Disponível em: 

http://www.facebook.com/
https://forumcomunitariodoporto.wordpress.com/
http://www.ibge.com.br/
http://www.justicaglobal.com.br/
http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/legado/morar-carioca
http://www.cidadeolimpica.com.br/
http://www.rio.rj.gov.br/web/smhc/conheca-o-programa
http://www.rio.rj.gov.br/web/smhc/conheca-o-programa
http://www.upprj.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xao_4b8DJ_k
https://www.youtube.com/watch?v=2dURl8fUFU4
https://www.youtube.com/watch?v=Wd1kX1mPdss
https://outraspalavras.net/outrasmidias/destaque-outras-midias/cidades-assim-se-privatizou-o-porto-maravilha/
https://outraspalavras.net/outrasmidias/destaque-outras-midias/cidades-assim-se-privatizou-o-porto-maravilha/
https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/delator-diz-que-odebrecht-pagou-mesada-de-r-547-mil-a-cunha-por-3-anos.ghtml
https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/delator-diz-que-odebrecht-pagou-mesada-de-r-547-mil-a-cunha-por-3-anos.ghtml
https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/delator-diz-que-odebrecht-pagou-mesada-de-r-547-mil-a-cunha-por-3-anos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/mais-de-63-dos-domicilios-tem-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/mais-de-63-dos-domicilios-tem-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml
http://odia.ig.com.br/portal/rio/prefeitura-marca-com-tinta-casas-que-ser%C3%A3o-demolidas-1.444020
http://odia.ig.com.br/portal/rio/prefeitura-marca-com-tinta-casas-que-ser%C3%A3o-demolidas-1.444020


127 

 

https://canaltech.com.br/noticia/internet/mais-da-metade-do-mundo-ainda-nao-tem-

acesso-a-internet-diz-onu-74355/ 

 

Internet chega pela 1ª vez a mais de 50% das casas no Brasil, mostra IBGE. In: G1, 06 de abril de 

2016. Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/internet-chega-pela-

1-vez-mais-de-50-das-casas-no-brasil-mostra-ibge.html 

 

  

https://canaltech.com.br/noticia/internet/mais-da-metade-do-mundo-ainda-nao-tem-acesso-a-internet-diz-onu-74355/
https://canaltech.com.br/noticia/internet/mais-da-metade-do-mundo-ainda-nao-tem-acesso-a-internet-diz-onu-74355/
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/internet-chega-pela-1-vez-mais-de-50-das-casas-no-brasil-mostra-ibge.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/internet-chega-pela-1-vez-mais-de-50-das-casas-no-brasil-mostra-ibge.html

