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RESUMO

Neste capítulo, apresentamos um estudo do ativismo digital de favelas, analisando-o 
como ferramenta para combater a opressão, a injustiça e o assassinato da juventude 
negra e favelada que temos testemunhado em diversas cidades brasileiras e, em es-
pecial, no Rio de Janeiro. Isso ocorre em um contexto de preparação, realização e, 
agora, pós-realização de megaeventos, como a Copa do Mundo de Futebol de 2014 
e as Olimpíadas de 2016. Para alcançar este objetivo, percebemos na antropologia 
digital um caminho metodológico frutífero, tomando como base a abordagem netno-
gráfica, assim também como encontros face a face com ativistas. A ideia é compre-
ender melhor como funcionam essas redes de ativismo digital de favelas, analisando 
algumas de suas características e táticas. Também exploramos questões como: quais 
têm sido alguns dos principais desafios e tensões? Quais têm sido algumas das princi-
pais conquistas? E que lições podem ser compartilhadas com outros grupos ativistas 
em outros países e contextos? Aqui, gostaríamos de demonstrar que o fenômeno do 
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ativismo digital pode ser melhor compreendido quando analisado de uma maneira 
imersiva e detalhada, buscando interfaces entre os estudos de ativismo, antropoló-
gicos e de mídias urbanas. Dessa forma, mergulhando no caso da Maré Vive, um 
“ponto de encontro” de ativismo digital do Complexo da Maré, é possível interpretar 
as iniciativas de ativismo digital de favelas como formas de infraestrutura comunica-
cional urbana, representando recursos fundamentais para vivenciar a realidade coti-
diana e, até mesmo, uma ferramenta de sobrevivência em um contexto marcado pela 
violência institucional direcionada às populações de favelas. 

PALAVRAS-CHAVE: Ativismo digital de favelas. Redes sociais. Mídia urbana. Mídia 
comunitária. Mídia e cotidiano.
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Ativismo digital de favelas como formas 
de infraestrutura comunicacional urbana

Introdução: o ativismo digital e o combate ao extermínio da juventude negra favelada

Matheus Rodrigues, de apenas 8 anos, estava saindo de sua casa na Baixa do 
Sapateiro, Complexo da Maré, para comprar pão, mas, ao descer as escadas da casa 
dele, teve sua vida brutalmente interrompida por um tiro de fuzil. A imagem de sua 
pequena mão ensaguentada e ainda segurando a moedinha de R$ 1,00 foi estampada 
em alguns jornais populares na época. Desde então, uma ilustração, produzida com 
base na mesma imagem, também vem sendo usada como ícone de resistência contra 
a violência e a letalidade policiais nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. Infeliz-
mente, a história de Matheus é apenas uma dentre as de tantas outras crianças e ado-
lescentes que foram mortas vítimas da chamada “guerra contra as drogas”. As graves 
consequências desse cenário vêm sendo apontadas por organizações como a Anis-
tia Internacional Brasil. Segundo dados apresentados pela organização, no Brasil, 
os índices de homicídio são altíssimos, sendo que mais da metade desses homicídios 
tem como alvo jovens entre 15 e 29 anos, entre os quais 77% são negros. (ANISTIA 
INTERNACIONAL, 2014). No estado do Rio de Janeiro, tal quadro é particular-
mente alarmante. Informações publicadas em um relatório da Human Rights Watch 
apontam que a polícia teve participação em mais de 8.000 mortes na última década. 
Além disso, as estatísticas revelam que um quinto de todos os homicídios registrados 
na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2015, por exemplo, foi cometido por policiais. 
Entre esses homicídios, estima-se que três quartos dos mortos pela polícia eram ne-
gros. (HUMAN RIGHTS WATCH, 2016). 

Se, por um lado, os números são perturbadores, por outro, a situação revela-se 
extremamente complexa. É possível observar um padrão em que “a polícia do Rio 
reporta esses homicídios como atos de legítima defesa em resposta a ataques perpe-
trados por supostos criminosos” (HUMAN RIGHTS WATCH, 2016). Confrontadas 
com o poder de fogo das facções criminosas, as forças policiais argumentam que 
muitas dessas mortes são inevitáveis e resultantes de um uso legítimo de força. No en-
tanto, um número significativo de mortes é representado pelas chamadas “execuções 
extrajudiciais”, que ocorrem quando policiais atiram em pessoas desarmadas, atiram 
em pessoas pelas costas, ou até mesmo executam pessoas detidas com tiros na cabeça 
(HUMAN RIGHTS WATCH, 2016). Relatórios da Human Rights Watch também 
apontam que, frequentemente, esses policiais envolvidos em casos de uso ilegal da 
força letal buscam acobertar seu comportamento criminoso por meio de ameaças às 
testemunhas ou da adulteração da cena do crime. 
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Certamente, o tratamento injusto, opressor e violento direcionado às popula-
ções de favelas e periferias não é um fenômeno recente no Rio de Janeiro, nem em 
outras cidades brasileiras. No entanto, é razoável observar que, durante o período 
de preparação e realização dos megaeventos no país, como a Copa do Mundo de 
Futebol, em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016, houve um agravamento de algumas 
dessas desigualdades. Para alguns críticos, como, por exemplo, os membros do Co-
mitê Popular da Copa e das Olimpíadas, os projetos de cidade-sede de megaeventos 
no Brasil foram marcados por três características principais: 1) a segregação, com a 
construção de barreiras físicas; 2) a gentrificação, com o elevamento de preços em di-
versas favelas “pacificadas” e outras áreas da cidade, o que contribuiu para expulsar 
alguns de seus moradores mais antigos; e 3) a militarização da vida cotidiana, que 
trouxe consigo uma significativa ampliação do Estado policial e, logo, da letalidade 
policial. (COMITÊ POPULAR DA COPA E DAS OLIMPÍADAS DO RIO DE JA-
NEIRO, 2015). 

É, portanto, nesse contexto, que as vozes dos grupos oprimidos e marginali-
zados ganham força e circulam no ciberespaço, alcançando moradores das próprias 
favelas, a quem as iniciativas se dirigem, assim também como de outras favelas e áreas 
da cidade. Muitas vezes, tais vozes também chegam à grande mídia corporativa, ou 
realimentam outras vozes em outros espaços, criando circuitos entrelaçados de apro-
priação das tecnologias. Com base nessas questões, nosso trabalho apresenta três 
objetivos principais: 

a) analisar o ativismo digital como ferramenta para combater a opressão, a 
injustiça e o assassinato da juventude negra e favelada;
b) entender como funcionam as redes de ativismo digital de favela, apresentan-
do algumas de suas características e táticas comuns;
c) argumentar que, em um contexto de conflito, o ativismo digital de favelas 
representa uma forma de infraestrutura comunicacional urbana, sendo utiliza-
do como importante recurso cotidiano e até de sobrevivência pelos moradores. 

Para atingir esses objetivos, temos sido guiadas predominantemente pela an-
tropologia digital e, dentro dessa tradição mais ampla, pela netnografia. Como o 
termo cunhado por Robert Kozinets (1998) nos leva a induzir, a “netnografia” seria 
uma derivação da etnografia, porém conduzida no ambiente da Internet. Assim, a 
netnografia também é uma herdeira da antropologia, sendo baseada em abordagens e 
conceitos metodológicos, como a observação participante e a “descrição densa” (GE-
ERTZ, 1973), possibilitando uma compreensão aprofundada sobre as características 
peculiares a determinadas culturas. Porém, na netnografia, o objeto de estudo são as 
comunidades virtuais (HINE, 2000). Aqui, vale a ressalva de que a tendência entre os 
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autores é não mais perceber o “virtual” como algo divorciado ou destacado do “real”. 
Como Christine Hine sugere, já que as comunicações mediadas assumem um papel 
significativo no cotidiano das pessoas, torna-se evidente que o etnógrafo precisará se 
inserir nessas dinâmicas de comunicação mediada de forma orgânica e em paralelo 
com qualquer interação face a face que possa vir a ocorrer (HINE, 2005). 

Neste projeto, especificamente, realizamos, com a participação de uma bolsis-
ta de iniciação científica, um acompanhamento diário das postagens na fan page de 
Facebook Maré Vive desde janeiro de 2017 até o momento da redação deste artigo. 
Esse acompanhamento vem sendo complementado por notas de trabalho de campo, 
escritas com base no que observamos nas fan pages e mantendo o espírito reflexivo, 
detalhado e subjetivo que a abordagem da antropologia digital nos oferece. Nessas 
capturas regulares de conteúdo, temos analisado, a cada mês, os quatro posts com 
maior número de reações, o que inclui o número de curtidas, representadas pelo ícone 
do polegar, dando um sinal de positivo; “amei”, representado pelo ícone do coração; 
“raiva”, representada pelo emoticon com expressão indignada, “tristeza”, represen-
tada pelo emoticon com uma lágrima; e “risada”, representada pelo emoticon que dá 
uma gargalhada. 

Em paralelo às observações netnográficas, também estamos realizando uma 
contextualização dos dados obtidos online, produzindo notas de trabalho de campo 
sobre os eventos políticos, culturais e sociais relacionados às postagens coletadas. O 
material vem sendo organizado em categorias, de acordo com temas (por exemplo, 
violência policial, eventos culturais, comentários políticos etc.). Nesse texto, espe-
cificamente, e seguindo orientações de Hine (2000), nossa análise não é conduzida 
somente por um dado lugar, ou seja, o Facebook no ciberespaço, mas sim por even-
tos marcantes que são representativos para ilustrar o papel do ativismo digital no 
cotidiano da favela. Além disso, recentemente, demos início à fase de entrevistas em 
profundidade com os ativistas da página Maré Vive. Porém, aqui, e antes de discutir-
mos alguns dos resultados de nossa pesquisa de campo, vamos discutir algumas das 
perspectivas teóricas que adotamos neste trabalho.

1 Das tecnologias da libertação, aos territórios midiáticos, até as mídias urbanas 

Muitos autores têm se debruçado sobre o papel que as novas Tecnologias da 
Comunicação e Informação (TICs) podem exercer para gerar uma mobilização so-
cial. À medida que tais tecnologias podem ser apropriadas, “[...] sem a necessidade de 
aprovação dos setores poderosos [...] abrem-se portas para a expressão horizontal na 
qual a informação provém de um fluxo livre entre as diferentes esferas da sociedade” 
(ABELLA, 2016, p. 93-94). Dentro dessa corrente, Manuel Castells representa um 
dos maiores expoentes, explorando as possibilidades positivas das tecnologias e do 



PARTE I: Do conceito...

283

ativismo digital para conectar pessoas em torno de uma crença, causa ou sentimento 
que podem levá-las à uma ação coletiva e transformadora. Nesse contexto, uma de 
suas obras mais citadas é o livro Redes de indignação e esperança (2013), que aborda 
algumas das principais revoltas ocorridas em diversos países do mundo, no início da 
década de 2010. A publicação teve o mérito de ter sido produzida no momento certo, 
promovendo uma análise abrangente de alguns dos mais significativos movimentos 
populares, ocorridos em contextos distintos, porém de forma conectada, como a Re-
volução da Tunísia, as Insurreições Árabes, os Indignados na Espanha e os Movimen-
tos Occupy. Além da atualidade do debate proposto, Castells (2013) também nos 
oferece uma espécie de modelo explicativo para o fenômeno dos movimentos sociais 
em rede, dedicando uma atenção especial aos elementos comunicativos, culturais e 
tecnológicos desses movimentos. 

Seguindo uma linha de pensamento semelhante, outros pesquisadores destacam 
o potencial emancipador das tecnologias de comunicação e informação, utilizando 
o termo “tecnologias da libertação”. Um autor que exemplifica essa perspectiva é 
Larry Diamond (2010), que analisou os usos de tecnologias por cidadãos na China 
para expor abusos de autoridades cometidos pelo governo. Diamond (2010) define 
essas tecnologias como “[...] qualquer forma de tecnologia digital da informação e 
comunicação, como os computadores, a internet, os smartphones, as mídias sociais 
ou inúmeros aplicativos inovadores” (p. 70). Dessa forma, o caráter descentralizado 
e a habilidade que a Internet tem de alcançar rapidamente um número significativo 
de pessoas se tornam adequados e favoráveis às demandas das organizações sociais 
de base.

Apesar de tais perspectivas fornecerem um referencial teórico relevante para 
nossa análise, cabe aqui a ressalva de que seria simplista e até irrealista atribuir às 
tecnologias a total responsabilidade pelas revoltas populares e pelo empoderamen-
to de grupos sociais marginalizados. Christian Fuchs (2014), por exemplo, critica 
a premissa de que as novas tecnologias acarretem uma participação política mais 
ampla, porque tal premissa ignora questões de propriedade, capitalismo e classe. 
De qualquer forma, incorporando ou não algumas dessas críticas que apontam um 
olhar demasiadamente romantizado e otimista para as tecnologias, os estudos que 
se debruçam sobre o ativismo digital têm crescido e ganhado destaque nas últimas 
décadas. Alguns autores, como Lance Bennett e Alexandra Segerberg (2012), voltam 
a atenção para alguns dos padrões comuns entre o que eles se referem como redes de 
ação habilitadas digitalmente. Para citá-los: 

Dentro deste modo de rede, as demandas e as reclamações de caráter político são, 
muitas vezes, compartilhadas em contas personalizadas, que percorrem as platafor-
mas de redes sociais, plataformas online e listas de E-mail. Por exemplo, o enqua-
dramento de ação personalizado “nós somos os 99%”, que surgiu dos Movimentos 
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Occupy dos Estados Unidos, em 2011, rapidamente percorreram o mundo através 
de histórias pessoais e imagens compartilhadas em redes sociais como o Tumblr, o 
Twitter e o Facebook. Se forem comparadas com muitos protestos de movimentos 
sociais convencionais, caracterizados por organizações identificáveis de membros 
que lideram o caminho, utilizando bandeiras comuns e identidade coletiva, essas 
formas de ação coletiva, que são mais personalizadas e que são mediadas digital-
mente, têm sido maiores e têm ganhado escala mais rapidamente, sendo flexíveis 
no rastreamento de alvos políticos em movimento e na incorporação de múltiplas 
questões. (BENNETT; SEGERBERG, 2012, p. 742, tradução nossa)1.

 
Buscando compreender tais dinâmicas de ação coletiva presentes em formas de 

ativismo que buscam uma forma antagonista e rebelde de fazer comunicação, temos 
também buscado inspiração em duas principais perspectivas teóricas interdisciplina-
res, buscando os cruzamentos entre comunicação e antropologia – na antropologia 
digital (MACHADO, 2017; MILLER; HORST, 2012), assim também como entre co-
municação e urbanismo – nos estudos de mídia urbana (GEORGIOU, 2008; AURIGI; 
DE CINDIO, 2008). Na primeira perspectiva, como afirma Mônica Machado (2017, 
p. 28), temos um “[...] debate da cultura digital a partir de um viés antropológico” e 
que se refere também à imersão característica da experiência etnográfica e ao quanto 
é possível incorporar interpretações e descrições densas ao processo de pesquisa. As-
sim, ao pensar sobre a “[...] articulação entre o local e o global, a antropologia digital 
investiga os usos sociais dessas plataformas, dialogando entre o particularismo e a 
universalidade” (MACHADO, 2017. p. 28). Gostaríamos de argumentar, portanto, 
que o olhar antropológico, dotado de riqueza de detalhes e nuances, pode oferecer 
uma contribuição significativa para os estudos de ativismo digital e, em particular, 
para nossa pesquisa sobre ativismo digital de favelas. Aqui, gostaríamos também de 
esclarecer que nosso emprego do termo ativismo digital no lugar de ciberativismo, já 
que o último termo traz consigo a carga de um contexto temporal em que havia uma 
maior separação entre o real e o virtual. Afinal, como diria Robert Kozinets (2010, 
p. 15), que cunhou a denominação “netnografia”, “o virtual é real” e, portanto, não 
existiria mais razão para prosseguirmos debatendo se as comunidades virtuais seriam 
mesmo comunidades de verdade. 

Também vale acrescentar que tais iniciativas ativistas alcançaram significativa 
ressonância por conta do contexto marcadamente urbano em que se manifestam. Re-

1 Tradução nossa para: “In this network mode, political demands and grievances are often shared in very 
personalized accounts that travel over social networking platforms, E-mail lists, and online coordinating plat-
forms. For example, the easily personalized action ‘we are the 99 per cent’ that emerged from the US occupy 
protests in 2011 quickly traveled the world via personal stories and images shared on social networks such as 
Tumbler, Twitter, and Facebook. Compared to many conventional social movement protests with identifiable 
membership organizations leading the way under common banners and collective identity frames, these more 
personalized, digitally mediated collective action formations have frequently been larger; have scaled up more 
quickly; and have been flexible in tracking moving political targets and bridging different issues”.
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centemente, por exemplo, uma pesquisa feita com jovens das comunidades da Cidade 
de Deus, da Rocinha, da Penha e de Manguinhos, no Rio de Janeiro, revela que 90% 
deles têm acesso à Internet. Essa pesquisa foi resultado do projeto Solos Culturais, 
criado pelo Observatório de Favelas com a Secretaria de Estado de Cultura do Rio2. 
Dessa forma, é possível concluir que as iniciativas de ativismo digital de favelas repre-
sentam formas de mídia urbana, o que, por sua vez, nos expõe a um leque de concei-
tos que podem ser incorporados de maneira produtiva em nosso trabalho. Um deles 
é o conceito de territórios midiáticos, utilizado por Simone Tosoni e Matteo Taran-
tino (2013). Os autores destacam que a era digital é uma era dominada por cidades 
e regiões metropolitanas em um nível sem precedentes na história da humanidade. 
Dessa forma, em um contexto de cidades altamente midiatizadas, os atores sociais 
mergulhados em uma realidade de conflito urbano como é, aliás, o caso do Rio de 
Janeiro, utilizam diversas táticas simbólicas para promover representações específicas 
de si mesmos. Tosoni e Tarantino (2013), então, apresentam a seguinte definição do 
conceito de territórios midiáticos: 

Ao falarmos de táticas simbólicas, estamos nos referindo às operações discursivas 
realizadas por atores sociais com certas intenções táticas: isto é, de ganharem po-
sições vantajosas dentro de um conflito, fornecendo suas próprias representações 
e conotações. Ao falarmos no simbólico, estamos nos referindo a tudo que é per-
tencente a processos interpretativos e sensoriais. Essas práticas abarcam instâncias 
de produção midiática, circulação de conteúdo e negociação de significados; e elas 
raramente envolvem uma única mídia. Pelo contrário, mobilizam diversos conjuntos 
de plataformas de mídia, dispositivos e conteúdos. Cada elemento desse conjunto 
é mobilizado, frequentemente de forma temporária, porque eles fornecem alguns 
recursos (cognitivos, emocionais, simbólicos etc.), assim também como carregam 
significados e conotações específicas (confiáveis, bem informados, amigáveis para os 
usuários etc.). Assim, utilizando uma metáfora espacial, definimos essas montagens 
temporárias de conjuntos de plataformas como territórios midiáticos. (p. 577).

Esse conceito de território midiático nos parece útil por se distanciar de uma 
tradição teórica “midiacentrada” (no que diz respeito aos meios tradicionais de co-
municação, como rádio, TV e jornal), sendo mais voltada às diversas formas de pro-
dução de mídia por pessoas “comuns”. Uma das premissas seria a de que, nos gran-
des centros urbanos, as audiências são formadas também por pessoas que dispõem de 
ferramentas tecnológicas com potencial de promover impactos significativos sobre o 
que se produz de mídia (TOSONI; TARANTINO, 2013). Dessa forma, é possível ob-
servar que esses grupos estão imersos em constantes conflitos urbanos e em espaços 
de intensa produção midiática, o que promove um sentimento de “[...] esgotamento 

2 Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI336849-17770,00-DOS+MORA-
DORES+DE+FAVELAS+NO+RIO+TEM+ACESSO+A+INTERNET.html>. Acesso em: 15 nov. 2017.
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sobre formas mais tradicionais de mídia” (TOSONI; TARANTINO, 2013, p. 574). É 
esse contexto de cidades esgotadas de mídia que faz com que haja uma busca, prin-
cipalmente por populações normalmente marginalizadas, por novos espaços midiáti-
cos em que consigam fazer valer o seu “eu” e retratar suas experiências a respeito da 
disputa de território. 

Outros estudos dentro dessa linha voltam-se para as formas mediadas de vivên-
cia urbana, analisando a cidade como símbolo e texto e apontando para as maneiras 
em que os conceitos de mídia e cidade estão imbricados. Assim, algumas das questões 
abordadas são a mediação da vizinhança e da comunidade; respostas comunicativas 
a crises urbanas; as maneiras em que a organização e função de algumas infraestru-
turas urbanas se assemelham à noção de mídia, em um sentido mais amplo; e, por 
último, a constatação de que a compreensão das tecnologias e usos de mídia se torna 
incompleta se estiver localizada fora de seu contexto urbano3. O estudo de Myria 
Georgiou, Wallis Motta e Sonia Livingstone (2016), que analisou as infraestruturas 
comunicacionais na comunidade multicultural de Harringay, representa um exem-
plo significativo dentro dessa tradição. Nessa pesquisa, as autoras sugerem que “[...] 
a comunicação e a tecnologia constituem infraestruturas urbanas que moldam as 
condições e formas de interação, que, por sua vez, contribuem para possibilitar ou 
restringir a constituição das comunidades” (GEORGIOU; MOTTA; LIVINGSTO-
NE, 2016, p. 5, tradução nossa)4. Dessa forma, as infraestruturas comunicacionais, 
constituídas em uma gama de sistemas tecnológicos que regulam e administram a 
comunicação urbana cotidiana, representam elementos ricos e diversos, embora con-
testados, de infraestrutura urbana (GEORGIOU; MOTTA; LIVINGSTONE, 2016). 
É justamente nessas diversas e ricas maneiras em que o ativismo digital de favelas 
representa formas de infraestrutura comunicacional urbana que vamos nos concen-
trar na próxima seção, que se inicia com uma apresentação da fanpage Maré Vive. 
A partir daqui, alertamos que nosso texto trará a primeira pessoa de forma ainda 
mais marcada, o que é condizente com a abordagem (n)etnográfica que adotamos em 
nossa pesquisa. 

2 A Maré Vive relembra, compartilha, conecta e sobrevive

Era um dia nublado e abafado de novembro no Rio de Janeiro. Eu estava na casa de 
Renata, minha amiga e parceira de pesquisa. Nós duas nos sentamos ao redor da 
mesa, mastigando o pãozinho crocante que tínhamos comprado no mercado Via-

3 Uma contribuição bem-vinda, nesse sentido, será o livro The media urban companion, editado por Zlatan 
Krajina e Deborah Stevenson, com previsão de publicação pela Editora Routledge em 2018. 
4 Tradução nossa para: “communication and technologies constitute infrastructures that shape conditions 
and forms of interaction, thus informing the possibilities or restrictions in the constitution of communities”.
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nense, que fica perto da Passarela 9. Enquanto dava um gole no café, feito pelo pai 
de Renata e abria meu caderninho de anotações, sentia uma mistura de ansiedade 
e alegria. Iria finalmente conhecer as pessoas responsáveis pela administração da 
página Maré Vive. Enquanto ela elogiava a capa do meu caderninho, ouvimos o 
barulho de um helicóptero, que praticamente dava um vôo rasante nas lajes da fa-
vela. ‘Helicóptero da PM’, ela disse, ‘já conhecemos pelo ruído’. Logo em seguida, 
ouvimos vozes que vinham da porta: Renata! Renata! Renata! Eram eles. Entraram 
na casa dela sorrindo e, cada um dos três, me deu um abraço afetuoso, o que contri-
buiu pra diminuir, mas não eliminar minha ansiedade. Sentamos todos ao redor da 
mesa, comemos mais pão e fizemos um refil no copo de café. Aos poucos, eu e Re-
nata fomos apresentamos a ideia da pesquisa, enquanto eles ouviam atentamente. 
Finalmente, um deles, Rodrigo5, disse uma frase marcante: ‘começamos em 2014, 
em um momento em que houve a ocupação militar da Maré, mas a gente não sabia 
bem o que estava fazendo. Na verdade, a gente ainda está procurando entender o 
que estamos fazendo’. (NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 1º dez. 2017).

As notas acimas foram produzidas no meu primeiro encontro cara a cara com 
os ativistas responsáveis pela produção de conteúdo para a página Maré Vive. Antes 
disso, minha bolsista de iniciação científica, Taynara Cabral, já vínhamos realizando 
observações netnográficas na página desde janeiro de 2017. O encontro, portanto, 
marcou uma segunda fase da pesquisa, em que aliamos nossas observações online 
com interações presenciais com os ativistas e usuários da página. Nessa segunda fase, 
contamos com a participação de Renata Souza, pesquisadora e moradora da Maré, 
que também tem uma longa trajetória como comunicadora popular, tendo atuado 
no jornal O Cidadão por 13 anos. Foi Renata que promoveu nosso encontro com os 
ativistas do Maré Vive. Voltando às notas etnográficas, é muito interessante obser-
var que Rodrigo pense que nós pesquisadores possamos ajudá-los a compreender “o 
que estão fazendo” com a página, uma vez que eles, os ativistas, logicamente se dão 
conta, mas ainda não conseguem dimensionar por completo o alcance e a impor-
tância da iniciativa. Seria o Maré Vive, então, uma espécie de coletivo? Uma mídia 
comunitária? Ou uma simples fan page de Facebook? Estas e outras questões serão 
exploradas neste capítulo. 

De fato, a página Maré Vive (https://www.facebook.com/Marevive/; @Mare-
vive) iniciou-se justamente para fazer a cobertura da entrada das Forças Armadas na 
Maré em 5 de abril de 2014. Hoje, no momento da redação deste capítulo, a página 
já conta com mais de 111 mil curtidas6. Dessa forma, embora Rodrigo tenha nos in-
formado sobre sua conscientização acerca da necessidade de “ir além do Facebook” 
(NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 1º dez. 2017), o grande impacto e alcance da 
Maré Vive é mesmo proveniente dessa plataforma. 

5 Todos os nomes apresentados neste artigo são fictícios para preservar o anonimato e a segurança dos ativistas.
6 Além disso, a Maré Vive também está presente no Twitter (https://twitter.com/MareVive), com o perfil @
Marevive, que conta com quase 1.400 seguidores, e no Instagram (https://www.instagram.com/mare_vive/), 
com o perfil @mare_vive, que tem, no momento, 1.495 seguidores
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Em todas as redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram), a Maré Vive des-
creve-se como “um canal de mídia comunitária feito de forma colaborativa. Nossas 
notícias são desenvolvidas através da colaboração dos moradores, o canal é feito por 
todos nós aqui da Maré” (online). Além disso, a seguinte descrição pode ser encon-
trada na aba “história” na fanpage do Facebook: 
 

Nossa fonte de informação são os próprios moradores, checamos os informes que 
chegam sempre com mais de uma fonte para desenvolver melhor a notícia através de 
outros pontos de vista e cruzamento de informações. Mantemos as notícias constan-
temente sendo atualizadas, enquanto chegam informes e relatos, assim diminuimos 
os riscos de cometer erros ou publicar algum dado equivocado. Sua contribuição é 
fundamental para que possamos levar as notícias de forma rápida e confiável. Nos-
sa política é manter o anonimato das pessoas que colaboram com a página [...] 
Estamos desenvolvendo uma atividade jornalística da mesma forma que qualquer 
outro jornal, revista ou TV faria, mas com a nossa visão, sob o ponto de vista da 
comunidade do Complexo da Maré. É raro surgir um veículo de mídia disposto a 
mostrar o lado da favela e seus moradores. Normalmente somos marginalizados e 
mostrados de forma negativa, mas aqui não! Não temos nenhum posicionamento 
anti-exército, anti-polícia ou qualquer outro na hora de noticiar um fato. Nosso po-
sicionamento é sempre em favor dos moradores, esse sim é nosso lado e não temos 
problema nenhum em assumir isso. Tamo junto, Favela! #marévive. (MARÉ VIVE, 
2017, online).

Alguns pontos importantes emergem dessa descrição. O primeiro diz respeito 
ao fato de a Maré Vive referir-se a si mesma como um canal de mídia comunitá-
ria. Apesar de não estar no escopo deste capítulo apresentar um debate acerca da 
definição de mídia comunitária, ou, tarefa ainda mais complexa, uma definição de 
comunidade, aqui, é possível perceber o segundo termo como estando associado a 
uma região geográfica, seja ela um bairro, uma vila, ou uma cidade (JANKOWSKI; 
PREHN, 2002). Essa noção, portanto, aplica-se no momento em que a Maré Vive 
afirma estar desenvolvendo uma atividade jornalística sob o ponto de vista da comu-
nidade do Complexo da Maré, perspectiva esta que os veículos de mídia tradicionais 
não se mostram dispostos a mostrar. No entanto, diante da era digital, é evidente 
que o conceito de “comunidade” vai muito além do aspecto geográfico, referindo-se 
também às “comunidades de interesse”, comunidades essas que podem estar geogra-
ficamente dispersas, mas que reúnem seus membros em torno de interesses culturais, 
sociais ou políticos comuns. 

Consequentemente, a tarefa de explicar o que se entende por “mídia comunitá-
ria” é igualmente desafiadora, dada a imensa variedade de iniciativas que existem em 
todo o mundo, sendo muitas delas de pequena escala e natureza transitória. Ainda 
assim, apesar de ser uma iniciativa nascida nas redes sociais, é possível afirmar que a 
Maré Vive exerce o papel de mídia comunitária, na medida em que aborda questões 
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de interesse da comunidade a quem se destina, a Maré, e apresenta um significativo 
potencial contra-hegemônico (GRAMSCI, 1971), dando maior amplitude e alcance 
às histórias contadas e compartilhadas pelos moradores. 

Além disso, nossas observações netnográficas comprovam que a página, de 
fato, possui um caráter colaborativo na elaboração de seus posts, que ocorre quando 
os autores publicamente pedem atualizações sobre uma determinada situação na fa-
vela e os usuários vão fornecendo em tempo real as informações relevantes, geralmen-
te partindo de diversas áreas distintas do Complexo da Maré. Dessa forma, a página 
costuma alcançar métricas significativas de envolvimento, para utilizar o jargão do 
próprio Facebook, ou seja, de ações como curtir a página, amar uma publicação, fa-
zer check-in no local, clicar em um link, entre outras. Só para citar um exemplo, uma 
publicação do dia 28/11/2017, às 07:54, cujo texto será reproduzido aqui, obteve um 
total de 672 reações, sendo que entre essas reações, 494 foram curtidas, 111 foram de 
tristeza, 58 de raiva, 4 de “amei”, 3 de espanto e 2 de gargalhada7.

Ontem mais de 10h de operação na NH, PU, RV e Sem Terra. 
Hoje helicóptero e caveirão no Pinheiro, Salsa, VJ e Conjunto Espoerança. 
Operações essas sempre iniciadas pela manhã no horário de saída pro trabalho 
e entrada na escola. 
Polícia entra, quebra, ameaça e muitas vezes agride e mata.
Esse é o nosso café da manhã, chumbo!
#MaréVive #MaréSobrevive
(MARÉ VIVE, 2017, online).

Mesmo apresentando essa dinâmica de intenso envolvimento e colaboração 
dos moradores com a atualização de notícias, a página não seria bem-sucedida sem 
um grupo central de pessoas que fica à frente dela e praticamente de plantão, respon-
dendo dúvidas, verificando atualizações e publicando as notícias que chegam. Esse 
grupo é composto por três pessoas, ativistas que já tinham um histórico de produção 
criativa popular, trabalhando com audiovisual e fotografia comunitária. No dia em 
que nos encontramos, os três entraram na sala logo após termos escutado os sons 
opressores do helicóptero da polícia. Ao entrarem e logo após nos cumprimentarem, 
os três deslizavam os dedos nas telas de seus celulares. Olhando para baixo, enquanto 
parecia digitar algo, Pedro já disse a Rodrigo: “Já temos várias mensagens perguntan-
do se isso é operação”. Rodrigo respondeu: “Você já está respondendo, né?”. Pedro 
completou, direcionando-se a mim e a Renata, rindo: “Toda hora perguntam se a 
gente não dorme”. (NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 1º dez. 2017). 

A conversa com os ativistas revelou-se muito enriquecedora, confirmando al-
gumas das observações netnográficas. Rodrigo afirmou-nos que a Maré Vive costu-

7 Infelizmente, não poderemos incluir capturas de tela de todas as publicações discutidas neste capítulo, por 
conta da limitação de espaço.



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

290

ma mobilizar muito as pessoas, não apenas pelo aspecto do “denuncismo”, que, na 
maior parte, se refere às denúncias de moradores contra violações de direitos huma-
nos e abusos de autoridade, mas também pela “memória”. Pedro menciona como 
exemplo uma publicação do dia 27/11/2017, quando um dia chuvoso evocou lem-
branças da infância brincando na chuva. “Aquilo mobilizou mais que publicação em 
dia de operação”, observou. (NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 1º dez. 2017). De 
fato, a publicação que trazia uma imagem de um menino apanhando uma bolinha no 
chão na chuva, teve 765 reações (666 curtidas, 87 “ameis”, 9 “gargalhadas”, 2 “caras 
de espanto” e 1 “cara de choro”, além de 90 comentários e 20 compartilhamentos).

 
Fala Favela!?
Chuva veio com força e me trouxe várias lembranças do tempo deinfância. Fala tu, 
chovia assim, era certo banho na rua, futebol, queimado, pique, quem disse que 
ficávamos doente? Íamos criando imunidade certamente.
Conta aí sua experiência na chuva! Quando criança claro!
#marévive
(MARÉ VIVE, 2017, online).

Além disso, a Maré Vive utiliza como avatar uma imagem de Dona Orosina, co-
nhecida como uma das primeiras moradoras da Maré. O texto que acompanha a foto de 
perfil, publicada em 10 de abril de 2015, faz uma homenagem a ela, e também teve um 
alto número de reações (553 no total, com 539 curtidas, 13 “ameis” e 1 florzinha roxa8): 

A benção dona Orosina!! Uma das primeiras moradoras do Complexo da Maré. 
Inspiração pra gente nesses tempos difíceis. Resistência, sem perder as referências.
(MARÉ VIVE, 2015, online)

Os comentários nessa publicação reforçam as observações de Pedro acerca da 
importância do resgate da memória da Maré e, de forma geral, das favelas na página:

Cresci junto a casa dela e quando passava mal era ela quem me benzia, eu como 
criança achava estranho aqueles galhinhos de arruda irem murchando...(14/04/2015 
às 19:55)

Salve! (10/04/2015 às 19:07)

Ela era madrinha de casamento de minha mãe (28/06/2015 às 16:48) (MARÉ VIVE, 
2017, online).

Tendo apresentado algumas das características principais da Maré Vive, apre-
sentaremos, a seguir, algumas das principais táticas utilizadas pela Maré Vive dentro 
de um contexto de ativismo digital de favelas:
8 Reação que ficou temporariamente disponível no Facebook.
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a) Colaboração: em nossa pesquisa netnográfica, observamos que é frequente o 
compartilhamento mútuo de publicações entre diversas páginas de ativismo digital de 
favela, como o Coletivo Papo Reto e Nós por Nós. Uma publicação do dia 19/01/2017 
do Coletivo Papo Reto exemplifica isso. Nela, o texto faz referência a violações de 
direitos que estavam ocorrendo em diversas áreas da Maré:

Desde o início dá manhã a situação está intensa no Parque União e Nova Holan-
da. São vários os relatos de violações de direitos, esculacho diversos e até roubos, 
realizados pelos funcionários dá segurança pública do estado. Sigam o Maré Vive e 
ajudem a dar visibilidade a todo esse caos.

#NósporNós 
 #FavelaSempre
(COLETIVO PAPO RETO, 2017, online)

Aqui, é possível reafirmarmos a importância do compartilhamento de histórias 
pessoais e imagens em redes sociais, constituindo assim uma identidade coletiva que 
dá a essas iniciativas de ativismo digital um forte caráter de ação orquestrada coleti-
vamente (BENNETT; SEGERBERG, 2012), permitindo uma ampliação do alcance e 
impacto da comunicação. 

b) Articulações online e offline: o ativismo da Maré Vive vai além das publicações 
frequentes nas redes sociais, com a promoção e divulgação de eventos de caráter cultu-
ral e educacional. Claramente, a Maré Vive está articulada com muitos outros coletivos 
da Maré e de outras favelas, o que pode ser ilustrado nessa publicação do 30/05/2017: 

Pessoal interessado em tecnologia, se liga nessa: que tal se juntar numa oficina para 
aprender a planejar e instalar uma rede de acesso à internet? Pois essa oficina vai 
acontecer de 03 a 07 de julho aqui na Maré. Serão 5 dias de trabalho, alimentação 
e transporte garantidos para aprender sobre redes livres. Vc não precisa ter muitos 
conhecimentos a respeito, apenas diposição para aprender e executar. Para aprender 
mais, acessa o site do projeto e se inscreve aqui: https://redemare.wordpress.com/
formulario/ Espalha pra galera porque são 15 vagas, sendo 5 garantidas pra mora-
dores da Maré. Vem que vem! 
 #NósporNós 
 #FavelaSempre
( MARÉ VIVE, 2017, online)

Ou seja, a pluralidade e diversidade das iniciativas de mobilização comunitária 
parecem estar bem afinadas com o conceito de territórios midiáticos (TOSONI; TA-
RANTINO, 2013). Dessa forma, reconhecemos a fluidez das fronteiras entre o offline 
e o online e percebemos a aptidão característica do ativismo de favela para transitar 
entre múltiplos e complexos territórios midiáticos, que incluem as redes sociais, cla-
ro, mas também oficinas, eventos e encontros, entre tantos outras formas de reunião. 
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c) ativismo de favela como infraestrutura urbana: como os ativistas afirmaram 
em nosso encontro face a face, a Maré Vive costuma publicar atualizações em tempo 
real quando ocorrem operações policiais na favela. Dessa forma, os moradores cos-
tumam consultar a página antes de sair de casa ou no caminho de volta para casa, a 
fim de saberem em que áreas estão acontecendo tiroteios. As atualizações constan-
tes são caracterizadas pelo intenso envolvimento dos moradores que respondem aos 
pedidos da página por atualizações, geralmente, utilizando a chamada “vamos nos 
comunicar”. Assim, é possível identificar a maneira em que a página Maré Vive pode 
ser considerada uma forma de infraestrutura comunicacional e urbana, ajudando os 
moradores a evitarem áreas de conflitos e representando um importante recurso de 
sobrevivência cotidiana. 

3 A Maré Vive como infraestrutura (de sobrevivência) urbana

Nesta seção, vamos discutir com mais atenção as maneiras em que o ativismo 
digital de favelas e, em especial, por meio das redes sociais, na página Maré Vive, re-
presenta uma forma de infraestrutura comunicacional urbana. Para isso, inspiradas 
nas diretrizes de Christine Hine (2000), em primeiro lugar, buscamos identificar os 
temas e eventos com maior repercussão na página, analisando as quatro postagens 
com maior número de reações por mês, ao longo do ano de 2017. Dessa forma, pude-
mos observar que as publicações voltadas para a realização de uma cobertura sobre 
operações policiais estavam entre as que tinham o maior número de envolvimento, 
durante todo o ano de 20179. Em segundo lugar, com base nessa observação, vamos 
apresentar em detalhes como seria um dia de cobertura de operação policial na Maré 
Vive. O dia escolhido para nossa análise foi o dia 27/11/2017, uma segunda-feira. 

A primeira publicação do dia 27/11/2017 será reproduzida aqui. Para nos ade-
quarmos à extensão deste capítulo, selecionamos e apresentamos apenas algumas 
capturas de imagens e identificamos a frequência das postagens da página em um 
dia de operação policial. Com isso, percebemos que a página fez dez publicações em 
um período de quase dez horas, sendo que o intervalo mais curto entre postagens foi 
de 41 minutos e o mais longo, de 1hora e 38 minutos, atestando o ritmo de plantão 
adotado pela página em dias de operações policiais. A postagem que obteve o maior 
número de reações foi a de 10:33, que traz uma imagem de uma moto pegando fogo, 
enquanto o texto questiona a irresponsabilidade e brutalidade da polícia ao atear 
fogo no veículo, colocando vidas em risco, em vez de simplesmente apreendê-lo. Já a 
publicação que obteve o menor número de reações foi justamente a última postagem 

9 Postagens que exemplificam esse tema podem ser encontradas nos dias 19 de janeiro de 2017 (captura em 
31 janeiro de 2017), 23 feverereiro de 2017 (captura em 28 fevereiro), 17 março de 2017, 30 de março de 2017 
(captura em 31 março) e 2 abril de 2017 (captura em 30 de abril de 2017).
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que trazia o texto curto “a operação acabou”, o que pode ser justificado pela alta 
frequência de postagens sobre o assunto10.

 
TABELA 1 – Frequência de publicações sobre a operação policial no dia 27/11 

(capturadas no dia 28/11 às 23h30)

Fonte: Elaborada pelas autoras.

10 Como nos falta espaço para incluir todas as capturas de postagens, incluimos na tabela os links para que o 
conteúdo publicado possa ser encontrado
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FIGURA 1 – Publicação das 05:17 – primeira postagem do dia 27/11/2017

Fonte: Maré Vive, 2017, online.

Inicialmente, já percebemos uma linguagem de grande familiaridade com a co-
munidade em questão, o Complexo da Maré, com a referência às diversas áreas da 
Maré, por meio de abreviações como NH (Nova Holanda), RV (Rubens Vaz) e PU 
(Parque União). Aqui, a linguagem revela como o ativismo digital e a comunicação 
popular estão imbrincados. Em sua tese, Leonardo Custódio (2016) utiliza o exemplo 
da Escola Popular de Comunicação Crítica (ESPOCC). Para a escola, um dos objeti-
vos principais sempre foi experimentar com as linguagens da comunicação popular 
como instrumento crítico e de transformação. E é justamente por meio da linguagem 
que os moradores de favelas e periferias podem desafiar as representações dominan-
tes, narrando suas próprias histórias, identificando e resolvendo seus obstáculos re-
lacionados à comunicação. Diante de dois imensos desafios, de caráter social, com 
a brutalidade policial, assim também como de caráter espacial e comunicacional, 
diante da grande extensão do complexo da Maré, com todos os seus sub-bairros, a 
Maré Vive demonstra muita competência ao convocar duas ações comunicacionais, 
o “procede”, para atestar a vericidade das informações e o “vamos nos comunicar”. 
Além disso, a utilização das hashtags #favelasempre e #vidasnafavelaimportam con-
firmam seus elementos característicos de colaboração com outros coletivos ativistas 
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de favela, assim também como as articulações online e offline, como já discutimos 
anteriormente. A última hashtag também representa uma apropriação em português 
da hashtag (e movimento originado nos Estados Unidos) #blacklivesmatter. 

Além das postagens, também analisamos alguns comentários publicados ao 
longo do dia na página da Maré Vive, que ilustram duas questões principais: as ma-
neiras em que a militarização se manifesta na vida cotidiana dos moradores da Maré 
e as formas em que as dinâmicas de envolvimento na página representam instâncias 
de infraestrutura urbana comunicacional e recursos de sobrevivência em um contexto 
violento e opressor.

 
FIGURA 2 – Comentários de usuários da Maré Vive, recolhidos ao longo do 

dia 27/11/2017 (coletados às 23:45 do dia 28/11/2017)

Fonte: Maré Vive, 2017, online.
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A autora Júlia Valente (2014) discute o que compreendemos por “militariza-
ção”, um processo de adoção e utilização de modelos, conceitos, procedimentos e 
pessoal militares em atividades de natureza policial, dando um caráter marcadamen-
te militar às questões cotidianas. Dessa forma, a favela é vista como território ini-
migo, e a morte dos moradores de favelas e periferias é, muitas vezes, tratada como 
um mero efeito colateral em uma injustificável “guerra às drogas”. É impossível ficar 
indiferente aos comentários publicados, em tempo real, durante os dias de operação, 
na página da Maré Vive. Ao acordar, em dia de operação policial, o morador precisa 
consultar a página para decidir se enfrenta sair de casa. Com isso, milhares de crian-
ças simplesmente não podem ir para a escola, ou ficam sem aulas, prejudicando seu 
aprendizado, mães não podem ir ao trabalho que sustenta suas famílias, pessoas pre-
cisam contar com a compreensão de seus empregadores, tudo isso em um contexto 
que já é de significativa fragilidade de poder aquisitivo e econômico na favela. 

Voltando às nossas discussões sobre mídia urbana, autores como Geor-
giou, Motta e Livingstone (2016) revelam as múltiplas maneiras em que infraes-
truturas comunicacionais, como, pontos de conexão Wi-Fi, são cada vez mais in-
corporados ao planejamento e crescimento das cidades. Outros autores, como 
Alessandro Aurigi e Fiorella De Cindio (2008), pensam os espaços das cidades 
contemporâneas como espaços aumentados (augmented spaces), sendo ressigni-
ficados pelas tecnologias digitais. Na página Maré Vive, é possível observar jus-
tamente isso: Roberto Silveira, Rua Brasília, João Araújo, uma a uma, cada rua, 
cada esquina, cada espaço físico da Maré vai sendo “aumentado” e transpor-
tado para o ciberespaço, por meio das redes sociais, à medida que cada morador 
vai alertando outros moradores para que possam se proteger. Ademais, autores 
como Feigenbaum, Frenzel e McCurdy (2013) sugerem um retorno aos primórdios 
da teoria da comunicação e à velha ideia de que o meio é a mensagem, referindo- 
-se aos acampamentos de protesto, às cidades e às ruas como mídias por conta de 
suas propriedades comunicativas. Portanto, se a rua é mídia, no caso da Maré Vive, 
fica evidente que a mídia também é rua. 

Considerações finais

Em nossa pesquisa, com base na antropologia digital, pudemos observar que 
iniciativas como a Maré Vive, entre outros exemplos de ativismo digital de favelas, 
são caracterizadas por significativas repercussão, impacto e conquistas cotidianas, 
algo que nós, pesquisadores e os ativistas percebemos claramente, mas ainda estamos 
buscando compreender. De fato, como os ativistas afirmaram, a Maré Vive vai e deve 
mesmo ir além do Facebook, tornando-se um ponto de encontro para que os morado-
res compartilhem a dor e a angústia de viver um cotidiano militarizado, as lembran-
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ças afetivas de pessoas queridas da comunidade, assim também como as alegrias de 
poder simplesmente voltar a ser criança e brincar na chuva. 

Por meio das histórias e relatos personalizados, do compartilhamento coor-
denado, da ação coletiva, muitas vezes orquestrada em conjunto com outros grupos 
ativistas (BENNETT; SEGERBERG, 2012) e do fluxo, por meio dos múltiplos terri-
tórios midiáticos, o ativismo digital obteve algumas conquistas significativas. A Or-
ganização Não Governamental Comunidades Catalíticas (Catalytic Communities) 
fez um estudo que revelou que, em 2008-2009, os moradores de favelas haviam sido 
citados diretamente em apenas 16% dos artigos publicados por oito organizações in-
termacionais de notícias1. Já no período entre 2015 e 2016, o percentual de moradores 
de favelas citados diretamente em textos nessas mesmas publicações havia crescido 
para 36% (CATALYTIC COMMUNITIES, 2016). Lógico que muito disso se deveu 
ao fato de o Brasil estar nos holofotes da mídia internacional por ter sediado os me-
gaeventos. Ao mesmo tempo, é inegável que houve um considerável ganho de visibili-
dade e que o ativismo digital de favelas exerceu um papel fundamental neste processo. 

A grande questão então passa a ser: se o ativismo busca justamente a visibili-
dade, o que acontece após alcançar tal visibilidade? E quais são as possibilidades do 
ativismo digital de favela, especialmente em um contexto de alta comercialização do 
Facebook, em que a plataforma obtém lucros a partir da venda dos comportamentos 
e rastros digitais de seus usuários para anunciantes? Como infraestruturas comuni-
cacionais urbanas, precisamos partir de pontos de encontro como a Maré Vive para 
pensarmos juntos nas possíveis alternativas, assim também como em políticas pú-
blicas para que os moradores possam obter, por meio do Estado, garantias aos seus 
direitos, muitas vezes tão básicos quanto o direito à vida, em vez de enxergar nesse 
mesmo Estado a feição de um dos principais violadores de seus direitos. 
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