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RESUMO

O engajamento político em protestos tem recebido atenção pública e acadêmica des-
de as jornadas de junho de 2013. Há pelo menos três temáticas dominantes: (a) for-
mação e natureza dos protestos; (b) seus impactos e significados sociopolíticos; e (c) 
polarização política (ex.: MARICATO et al., 2013; FERNANDES; ROSENO, 2013; 
NOGUEIRA, 2013; SILVA, 2014). Em todos os casos, ressalta-se a importância de 
interações nas redes sociais. Nas análises, um aspecto permanece pouco explorado: 
como moradores de favelas perceberam e se engajaram nos protestos? Este capítulo 
faz uma análise do engajamento de moradores de favelas atuantes em midiativismo 
nos protestos no Brasil em 2013 – as chamadas Jornadas de Junho. O objetivo é de-
monstrar como desigualdades sociais influenciam práticas midiativistas em favelas. 
O trabalho demonstra como vozes de favelas explicitam as diferentes prioridades po-
líticas entre classes sociais no país. A análise é feita sobre materiais coletados durante 
pesquisa etnográfica (2009-2016) sobre midiativismo entre moradores de favelas do 
Rio de Janeiro (CUSTÓDIO, 2017).
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Desigualdades e prioridades políticas: 
 (2013) 

a partir do midiativismo de favela

Introdução

Desde junho de 2013, o Brasil tem sido palco de diversos protestos. Nesses pro-
testos, brasileiros de diversas idades, gêneros e classes sociais tomam ruas por todo 
o país, sobretudo nas capitais, para demonstrar insatisfações com os poderes Legis-
lativo, Executivo e Judiciário; para exigir mudanças em formas de governabilidade; 
e para demandar investigação e punição nos recorrentes casos de corrupção. Parte 
significativa das transformações políticas recentes no país (ex.: a mobilização da ju-
ventude por direitos e contra a corrupção, o amplo alcance das investigações contra 
os esquemas corruptos de grupos políticos e empresariais, o controverso processo de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff e a ascensão de forças conservadoras-re-
acionárias) foi impulsionada por manifestações nas ruas do país.  

Ao fazer uma breve revisão de publicações científicas sobre os protestos desde 
2013, é possível identificar ao menos três abordagens típicas sobre os protestos: 1) 
formação e natureza dos protestos, 2) seus impactos e significados sociopolíticos e 3) 
a polarização política que os protestos representam. Esses três tipos de abordagem 
possuem pelo menos um ponto em comum: a importância das mídias digitais e pla-
taformas online para a mobilização em massa dos protestos. 

Enquanto o asfalto ainda esfriava depois das chamadas Jornadas de Junho de 
20132, algumas publicações surgiram buscando compreender as razões e motivações 
que levaram à formação dos protestos. Um exemplo foi o livro Cidades Rebeldes: Pas-
se Livre e Manifestações que Tomaram as Ruas do Brasil (MARICATO et al., 2013). 
Publicado um mês depois do ápice dos protestos, o livro traz ensaios de autores bra-
sileiros e estrangeiros refletindo sobre as razões locais (ex.: a questão da mobilização 
urbana) e globais (ex.: a relação com protestos na Turquia, Espanha, Oriente Médio 
e outras regiões) para os protestos brasileiros. De forma similar, outras publicações 
(FERNANDES; ROSENO, 2013; NOGUEIRA, 2013) também refletiram sobre as 
motivações para os protestos e os impactos sobre o governo. Além disso, esses livros 
e outros (ex.: SILVA, 2014; CASTELLS, 2015) buscaram compreender a importância 
das interações e das redes online para a formação das manifestações. 

2 É sabido que páginas da Wikipédia não servem como referências acadêmicas. No entanto, a página dedica-
da aos protestos no Brasil em 2013 é uma referência adequada para compreender a evolução dos protestos 
naquele ano. Disponível em:< https://pt.wikipedia.org/wiki/Protestos_no_Brasil_em_2013>. Acesso em: 4 
dez. 2017.
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Com o passar do tempo, alguns estudos focaram tanto os significados sociopo-
líticos dos protestos, como a polarização ideológica que eles representam (SANTOS, 
2015; GOHN, 2016). Em outros casos, (JINKINGS; DORIA; CLETO, 2016; SAN-
TOS; GUARNIERI, 2016; VANDEN; FUNKEN; PREVOST, 2017) refletiu-se sobre a 
complexa correlação entre os protestos, o impeachment da presidente Dilma Rousse-
ff e o estabelecimento do governo Michel Temer. A diferenciação entre protestos de 
esquerda e direita também tem sido uma temática abordada em trabalhos diferentes 
(BOULOS, 2015; SAAD-FILHO; BOITO, 2015).

Tendo exposto essas abordagens típicas sobre os protestos, com este trabalho 
eu pretendo seguir um caminho analítico diferente. Neste trabalho, tenho por objeti-
vo refletir sobre formas conflitantes de cidadania no Brasil contemporâneo a partir da 
pergunta: como moradores de favelas ativos politicamente por meio do midiativismo 
online e offline perceberam e participaram dos protestos de 2013? As narrativas sobre 
os protestos feitas em redes sociais por moradores de favelas engajados em midiati-
vismo demonstram como desigualdades sociais podem gerar prioridades políticas 
diferentes. Desse modo, este trabalho contribui com as abordagens menos recorrentes 
sobre os protestos que incluem análises de classes e desigualdades sociais (ver DA-
MASCENO, 2017; AVRITZER, 2017). Primeiro, faço uma breve apresentação me-
todológica. Segundo, uso o contexto dos protestos para refletir sobre a questão da 
desigualdade e cidadania no Brasil. Terceiro, defino “midiativismo de favela” e apre-
sento características da participação de moradores de favelas nos protestos de 2013.

1 Metodologia e recorte

A análise neste capítulo resulta de um processo etnográfico e longitudinal ini-
ciado em 2009 com minha pesquisa de doutorado (CUSTÓDIO, 2017). Esse processo 
incluiu diálogos com moradores de favelas do Rio de Janeiro engajados em midiati-
vismo e também observações online e offline de suas atividades e discursos. Em ter-
mos de orientação analítica, neste trabalho, sigo, em linhas gerais, os princípios da 
análise teórica de discursos (DTA – discourse theoretical analysis) (CARPENTIER, 
2017). Sob essa orientação, percebem-se as mídias – tanto corporações, quando ini-
ciativas ativistas – não só se como plataformas de circulação de discurso, mas como 
“[...] maquinários específicos que produzem, reproduzem e transformam fenômenos 
sociais” (CARPENTIER; DE CLEEN, 2007, p. 274). Assim, eu não estou apenas in-
teressado no que o midiativismo de favela diz, mas também em “como” se diz, como 
o que é dito “se relaciona” com o que dizem as mídias corporativistas, como tudo 
o que é dito e representado “ganha significado” na sociedade e como os “contextos 
sociopolíticos” se relacionam e influenciam esses significados. Em outras palavras, 
“[...] DTA se torna especialmente valiosa para análises que tenham por objetivo a 
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desconstrução das complexas relações entre representações, práticas e identidades, e 
a forma que estes fatores contribuem para a geração de (velhos e novos) significados” 
(CARPENTIER; DE CLEEN, 2007, p. 278).

2 Protestos, desigualdade e cidadania

Ao descrever a composição demográfica dos protestos desde 2013 no Brasil, há 
uma diferenciação problemática entre “movimentos sociais organizados” e “classe 
média” (cf. SINGER, 2013). Ao se referir a movimentos sociais organizados no Brasil, 
remeto-me a grupos clássicos da sociedade civil, como o Movimento dos Trabalha-
dores Sem Terra (MST), o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), grupos 
sindicais, grupos de caráter identitário (ex.: as diversas ramificações dos movimentos 
negro e LGBTQ) e outros historicamente ligados às lutas populares e à esquerda no 
Brasil. E a classe média? Durante e depois das Jornadas de Junho, em 2013, tanto a 
cobertura jornalística, quanto as análises acadêmicas demonstravam o perfil predo-
minantemente branco, jovem, secundarista ou com ensino superior, com orientações 
tanto progressistas (esquerda) quanto econômico-liberais (direita) da maioria dos 
manifestantes nas ruas do país. Por exemplo, uma edição da revista semanal Épo-
ca (n. 789, 8 de julho de 2013) teve o título O novo ativista digital: A geração que 
emergiu das redes sociais e descobriu o poder de levar suas causas para as ruas. Os 
entrevistados exemplos desse novo ativista digital eram todos brancos universitários 
e abastados. 

Em protestos mais recentes, sobretudo nas manifestações contra corrupção 
em geral e especificamente anti-PT, esse perfil ficou mais evidente ao incluir não so-
mente jovens, mas outras gerações de pessoas pressionando pelo fim do governo do 
PT, defendendo medidas neoliberais e de austeridade, e, em alguns casos, enaltecen-
do e gritando por intervenção das forças militares no governo federal (VELASCO 
E CRUZ; KAYSEL; CODAS, 2015; DAMASCENO, 2017). Nesse caso, classe média 
não se refere ao que se considera “nova classe média” – um termo questionável que 
ignora qualidade de vida ao designar pessoas pobres que tiveram aumento de renda 
nos últimos quinze anos –, mas à “classe média tradicional”, que historicamente se 
beneficiou e lucrou das hierarquias e desigualdades sociais no Brasil (POCHMANN, 
2012; SINGER, 2013).

Com discussões centradas tanto nos movimentos sociais organizados, quanto 
na presença da classe média tradicional, uma perspectiva permanece significativa-
mente negligenciada nas análises sobre os protestos: a das favelas e periferias. Que 
moradores de favelas e periferias se fizeram presentes nos protestos é algo sabido (ver, 
por exemplo, HOLSTON, 2013). Nesse sentido, uma questão relevante passa a ser, 
então, como essas pessoas participaram, analisaram e se posicionaram político-ide-
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ologicamente sobre os protestos. Além disso, podemos também nos perguntar sobre 
como as narrativas e análises das favelas e periferias sobre os protestos nos informam 
sobre o reflexo da desigualdade nas prioridades políticas demonstradas nas manifes-
tações a partir de junho de 2013. 

Em sentido amplo, diversos autores já problematizaram o impacto das desi-
gualdades sociais sobre as definições e experiências de cidadania no cotidiano brasi-
leiro. Por exemplo, Jessé Souza escreve extensivamente sobre a diferença entre cidada-
nia e subcidadania (SOUZA 2005; 2009; 2012; ver também HOLSTON, 2008). Para 
ele, indivíduos com maior capital cultural e mais produtivos em termos neoliberais 
possuem mais privilégios. Desse modo, estão mais próximos da ideia clássica de ci-
dadania, em que todos são iguais e merecedores de respeito e dignidade sob leis que 
sigam e estabeleçam regras igualitárias. Ao contrário, trabalhadores pobres recebem 
e, em muitos casos, compartilham do estigma que os coloca como merecedores das 
discriminações e da falta de respeito social devido ao status que possuem na hierar-
quia de classes no Brasil. 

Por esse motivo, neste trabalho, defino cidadania não como status legal ou elei-
toral, mas como uma identidade política construída por meio de ações que objeti-
vem uma verdadeira universalidade de liberdade, igualdade e dignidade na sociedade 
(MOUFFE, 1992; ISIN; TURNER, 2002). A partir dessa compreensão processual e 
construtivista de cidadania, a atuação política de moradores de favelas e periferias 
por meio do midiativismo é uma forma material e simbólica de constante contesta-
ção da discriminação endêmica, da repressão estatal, e da naturalização da percepção 
generalizada – inclusive entre outros moradores de favelas – de que favelados são 
subcidadãos. Assim, adotar o midiativismo de favela como lente de observação dos 
protestos significa incluir todo esse processo de resistência em consideração.

3 Formas diferentes de midiativismo

Nesta seção, lido com duas questões: o que exatamente significa “midiativis-
mo”? Qual a razão para especificar a forma de midiativismo tratada neste capítulo 
como “de favela”? Em geral, “midiativismo” refere-se ao uso de tecnologias de mídia, 
gêneros comunicacionais (ex.: fotografia, produção audiovisual) e jornalismo para 
questões políticas. Nesse sentido, não é possível tratar o midiativismo como uma 
questão essencialmente progressista. Assim como há práticas midiativistas em lutas 
por justiça social e direitos humanos, também pode se dizer que há formas moral-
mente conservadoras, economicamente liberais e em alguns casos reacionárias de mi-
diativismo também. Exemplos no Brasil incluem grupos como o Movimento Brasil 
Livre (MBL) e Revoltados Online. Alice Mattoni (2013) desenvolve uma tipologia 
que considero relevante para descrever o que midiativismo significa. Mattoni faz uma 
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distinção entre três tipos de ativismo que caracterizam midiativismo: nas, sobre e 
através das mídias.

Ativismo na mídia acontece quando pessoas usam tecnologias da informação 
como “[...] espaços para subverter símbolos e ícones representando os tópicos nos 
quais ativistas agem” (MATTONI, 2013, online). Se pensarmos no Brasil atual, pode-
mos citar como exemplos de ativismo na mídia os usos da Internet, telefonia celular e 
outras tecnologias digitais para contestar representações errôneas e preconceituosas 
de grupos sociais e levantar debates públicos sobre temas políticos por meio de tex-
tos, “memes”, vídeos remixados e outros formatos de materiais circulados nas redes 
sociais e aplicativos.

Ativismo sobre as mídias tem como objetivo “[...] reformar políticas midiáticas 
em níveis nacionais e transnacionais” (MATTONI, 2013, online). No Brasil, há mais 
de cinquenta anos, as lutas contra o poder político dos conglomerados privados de 
mídia e os movimentos de comunicação comunitária e popular representam as duas 
faces das lutas pela democratização da comunicação (PAIVA; SODRÉ; CUSTÓDIO, 
2015).

Finalmente, Mattoni define ativismo através das mídias como processos de 
produção de informação e mobilização por meio do uso de aparelhos e plataformas 
midiáticas. No contexto brasileiro, a proliferação das novas tecnologias de informa-
ção e comunicação contribuiu para a facilitação de interação mediada entre e dentro 
de movimentos sociais tradicionais (sobre o MST, por exemplo, ver SARTORETTO, 
2015). Ao mesmo tempo, novas formas de ações coletivas por meio de mídias online e 
offline ganharam força discursiva e alcances maiores de suas falas. Exemplos incluem 
movimentos identitários (ex.: movimento LGBTQ, o feminismo negro) e mesmo mo-
vimentos conservadores-reacionários.

É nesse contexto e apresentando características de ativismo na, sobre e através 
das mídias que se encontram as práticas às quais me refiro como “midiativismo de fa-
vela”. Por midiativismo de favela, entendem-se ações coletivas e individuais na, atra-
vés da, e sobre a mídia como esforços para gerar conhecimento crítico sobre barreiras 
e injustiças no cotidiano. Essas ações contestadoras derivam de e/ou levam ao alcance 
da cidadania entre moradores de favelas a partir da prática cidadã. Ao se engajar em 
midiativismo de favela dentro, fora e por favelas diferentes para gerar debates sobre 
esses assuntos e para mobilizar mais ações contra ou em reação às consequências das 
desigualdades sociais. 

O uso da palavra “favela” como sufixo não é simplesmente uma forma de loca-
lizar geograficamente as práticas que o conceito representa. Destacar “favela” é uma 
forma de distinguir as características políticas e ideológicas que diferenciam a prática 
midiativistas feita em favelas daquela desenvolvida fora das favelas. O midiativismo 
não favelado que atua em frentes progressistas (sobre a Mídia Ninja, por exemplo, 
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ver BRAIGHI, 2016) tende a atuar em defesa dos direitos humanos e de justiça social 
a partir de valores e ideais. Em contraste, moradores de favela engajados em midiati-
vismo de favela atuam também contra experiências concretas, urgentes e, em muitos 
casos, que ameaçam suas vidas. Demonstrar essas diferenças irreconciliáveis entre 
midiativismo de favela e midiativismo não favelado não é dizer que uma forma é mais 
genuína do que a outra, mas enfatizar que “existem diferenças” fundamentais. E es-
sas diferenças não são intencionais, mas estruturais e culturais definidas, sobretudo, 
pela desigualdade social ilustrada, por exemplo, pela distinção entre asfalto e favela. 
São essas diferenças, acredito, que fazem a participação de moradores de favelas en-
gajados em midiativismo ser tão peculiar e informativa sobre as diferentes priorida-
des políticas durante os protestos.

As atividades de cinco pessoas que entrevistei servem como exemplos de práti-
cas midiativistas de favela (para exemplos mais detalhados, ver CUSTÓDIO, 2017). 
E-1 (Entrevistado-1) e E-2 são membros de coletivos de produção audiovisual dedica-
dos ao registro de histórias e do cotidiano de favelas por meio de fotografias e filmes 
documentários produzidos com diferentes níveis de participação de outros morado-
res de favelas. A ideia desses coletivos é criar imagens e narrativas que representem 
a favela de forma positiva em contraste à narrativa predominantemente negativa das 
grandes empresas corporativistas de comunicação. E-3, E-4 e E-53 também atuam 
em coletivos cuja principal plataforma é as redes sociais. Esses coletivos organizam 
atividades culturais, promovem encontros e desenvolvem iniciativas para revitalizar 
espaços públicos em diferentes favelas do Rio de Janeiro. Além de usar as redes so-
ciais para atuar em rede com organizações de sociedade civil e mobilizar outros mo-
radores, esses coletivos também denunciam crimes e a violência policial em favelas.

4 Protestos de 2013 a partir do midiativismo de favela 

A seguir, identifico momentos distintos nos protestos de 2013 a partir das nar-
rativas dos cinco ativistas e militantes de favelas citados anteriormente. As Jornadas 
de Junho foram protestos inicialmente mobilizados online (chamados de “atos”) pelo 
Movimento Passe Livre (MPL) contra o aumento das passagens de ônibus por todo o 
país. Se pensarmos todo o mês de junho como um mês de protestos, podemos dividi-
-los superficialmente em três etapas4. Na fase inicial (até o dia 17), os protestos por 
todo o país tinham o foco claramente definido na redução do valor das passagens. 
Entre o dia 17 e o dia 20 ocorreram os protestos com maior adesão. Foi nessa etapa 
que governantes, sob pressão, cancelaram o aumento das passagens para aquele ano. 

3 E-1, E-2 e E-3 são homens. E-4 e E-5 mulheres.
4 Para outra apresentação das características dos protestos de 2013, ver <https://pt.wikipedia.org/wiki/Pro-
testos_no_Brasil_em_2013>. Acesso em: 4 dez. 2017.
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Após o dia 20, com a meta da redução das passagens atingida, os protestos tiveram 
inúmeras demandas (ilustradas, por exemplo, pela diversidade de cartazes individu-
ais) e conflitos ideológicos. Apesar de perderem força e se dissiparem até o final da-
quele mês, as Jornadas de Junho apresentaram aspectos de polarização e conflito que 
dominariam as manifestações populares nos anos seguintes.

4.1 A favela na primeira etapa dos protestos

O perfil predominante entre os membros do MPL e organizações estudantis 
(ex.: UNE, UBES) em diversas capitais do país era de jovens brancos e universitários. 
No entanto, havia também representantes – não necessariamente de mesmo perfil 
demográfico e socioeconômico – de movimentos sociais (ex.: MST, MTST), partidos 
políticos de esquerda (ex.: PSTU, PC do B) e movimentos populares de trabalhadores 
pobres (ex.: por moradia e contra a violência policial nas periferias) apoiando os pro-
testos nas ruas. A redução das passagens do transporte público serviu como demanda 
comum entre a militância de lutas progressistas tão distintas. 

Foi nesse contexto que moradores de favelas atuantes em midiativismo que eu 
acompanhava aderiram aos protestos. O entusiasmo ficou evidente, por exemplo, no 
uso das redes sociais para convocar contatos e seguidores para tomar as ruas sem enfa-
tizar a questão favelada. Fora do contexto em que foram escritas, algumas postagens de 
E-3, E-1 e E-4, por exemplo, não definem se eles são ou não moradores de favela.

E-3 (04/06/2013): “[...] Não tenho partido político, mas sou um político social. É 
preciso participar da política – da Política Pública. Vamos desenvolver, apresentar, 
exigir e, quando não der mais para dialogar, [faremos] O QUE JÁ ESTÁ ACONTE-
CENDO. Aí parceiro, aí devemos fazer como o povo tem feito em outros países: cair 
pra dentro, derrubando poderes e revirando a cidade, o estado, o país!”

E-1 (10/06/2013): “Hoje tem ato contra esse assalto. Renderam o Rio e estão nos 
cobrando muito caro para continuarmos reféns. Concentração na Praça Cinelândia 
às 17:30. Encontro com vcs lá!”

E-4 (16/06/2013): “#oGIGANTEacordou”

Chamados e hashtags como #ogiganteacordou e #vemprarua são exemplos 
dos tipos de texto de todos aqueles envolvidos nos protestos, moradores de favelas 
ou não. Em alguns casos, porém, o chamado era específico. Postagens de E-5 e E-2 
demonstram como uma das hashtags dos protestos foi adaptada por vozes faveladas.

E-5 (12/06/2013): “Partiu Candelária amanhã!!! 17 horas!!! Vem pra rua, Morador!!!”
E-2 (13/06/2013): “Vem pra rua, morador!”
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A hashtag #vempraruamorador pode ser compreendida como “saia da favela, 
morador”, tanto para ocupar as ruas da cidade com sua presença física, quanto para 
estar presente e demandar o mesmo tratamento de cidadãos que recebem as classes 
mais abastadas.

Mesmo as análises e narrativas dos confrontos nos protestos e da violência 
policial – algo familiar nas lutas faveladas – ganhavam um tom mais geral sem neces-
sariamente refletir a visão da favela na primeira etapa. E-1, por exemplo, fez diversos 
registros fotográficos dos protestos em que participava. Em uma de suas postagens 
convocando manifestantes, E-1 compartilhou um vídeo sobre a violência policial nos 
protestos5 e escreveu:

E-1 (08/06/2013): “Segunda você tem que ir também. Se não, fudeu!!! Proteste e pro-
ponha, vamos pro embate... Quem tiver galão velho, faça seu escudo contra as balas 
de borracha.” 

De forma similar, E-3 também compartilhava táticas para diminuir ou resistir à 
repressão policial nas ruas. Uma de suas postagens fazia referência ao uso do vinagre 
como um antídoto para os efeitos das bombas de efeito moral lançadas por policiais 
contra manifestantes:

E-3 (14/06/2013): “Na boa, sou quase um mafioso, tem um vinagre na geladeira e 
dois no armário!”

E-5 também contribuía para as narrativas sobre as experiências da repressão 
que os manifestantes sofriam. Sua postagem para descrever o que tinham vivenciado 
nos protestos e ao mesmo tempo para acalmar aquelas pessoas que acompanhavam 
suas atividades serve como exemplo. Ela disse:

E-5 (18/06/2013): “Gente, meu celular acabou a bateria, cheguei em casa agora com 
[E-3] e [E-4] e estamos bem. Mas a manifestação foi intensa. Da Cinelândia fomos 
para a ALERJ e lá a tropa de choque já estava nos esperando jogando bombas e tiros 
de borracha. Aí começou a confusão total e a quebradeira por todas as partes. [...]”  

Esses tipos de narrativas foram parte do processo de informação e mobilização. 
No entanto, nessas postagens, os entrevistados ainda descreviam suas experiências 
de uma forma geral, sem necessariamente relacionar o que vivenciavam nos protestos 
com suas identidades faveladas. 

5 Jornal A Nova Democracia (8/06/2013). Título: Manifestantes tomam as ruas e enfrentam a PM contra o 
aumento das passagens no Rio. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VQqjtXEC3SA>. Úl-
timo acesso em: 4 dez. 2017.
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O mesmo pode ser dito sobre as produções midiativistas geradas e/ou compar-
tilhadas pelos entrevistados na primeira etapa dos protestos. Em geral, as fotografias, 
textos e materiais audiovisuais que circulavam lidavam com os protestos como um 
todo, não com uma visão sobre a participação de moradores de favelas nas manifes-
tações. E-2, por exemplo, compartilhou um minidocumentário6 produzido por uma 
produtora de audiovisual e coletivos multimídia. Mesmo com a presença de morado-
res de favelas na equipe, o vídeo trata os protestos de forma geral.

E-2 (11/06/2013): “Na minha opinião, ainda não é a forma que iremos atingir quem 
realmente precisa ser despertado para a luta por direitos. Mas estamos caminhando 
a passos largos para a indignação, o que já é o muito importante. O povo tem que 
entender que lugar de luta é nas ruas, e se perdeu a novela pelo engarrafamento pa-
ciência. Documentação da Três Filmes sobre as manifestações de ontem.”

Essas documentações providenciavam narrativas que serviam como alternati-
vas à cobertura dos grandes meios de comunicação. Em geral, assim como a maioria 
dos manifestantes, os moradores de favelas que acompanhei fizeram midiativismo 
sobre a mídia em forma de críticas à cobertura do protesto. Por exemplo, E-3 disse 
em uma de suas longas postagens convocando manifestantes:

E-3 (11/06/2013): “[...] Vale relembrar que a mídia e o governo querem deturpar o 
sentido real das manifestações rechaçando-as como badernas e vandalismo, mas 
não mostram que em todas as manifestações hoje, o confronto inicial parte das Tro-
pas de Choque. O cidadão (mesmo nesta constituição falida e falsa) tem seu DIREI-
TO ASSEGURADO no artigo V, para manifestar seu pensamento, expressar sua 
opinião, e manifestar-se! [...]”

Em outra postagem, E-1 também questionou o tipo de cobertura dos protestos 
como atos de vandalismo. Ele disse: 

E-1 (14/06/2013): “Não é que não quebraram, picharam e atearam fogo nos lixos. É 
que a comunicação que muitas vezes chega até você é só essa. Existem milhões de 
interpretações sobre a manifestação de ontem. A que eu participei foi a que me fez 
chorar de emoção por um recomeço e de indignação pelo estado.”

Ao mesmo tempo, moradores de favelas engajados em midiativismo produ-
ziam, compartilhavam e celebravam a participação de fotógrafos, jornalistas e cole-
tivos multimídias de favelas nos protestos. E-5, por exemplo, exaltou o trabalho feito 
por aqueles que se dedicavam a fazer uma cobertura dos protestos a partir do olhar 
da favela. Ela disse:
6 A produtora Três Filmes (www.tresfilmes.com.br) produziu e publicou vídeos que documentavam atos di-
ferentes das Jornadas de Junho. O filme em questão na postagem de E-2 foi 2.95. Disponível em: <https://
vimeo.com/68159118>.  Acesso em: 4 dez. 2017. 
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E-5 (17/06/2013): “Parabéns ao Imagens do Povo7 e aos fotógrafos populares que 
estão fazendo a cobertura de todas as manifestações que estão rolando! A imprensa 
livre está presente e nóis dá favela tamu de olho! FAVELA NA RUA! Isso é REVO-
LUÇÃO!”

4.2 A favela na segunda etapa dos protestos

Na segunda etapa dos protestos (entre os dias 17 e 20 de junho), o número de 
manifestantes nas ruas aumentou. Com isso, políticos por todo país começaram a de-
monstrar preocupação com a repercussão da pressão das ruas e as reações de ultraje 
diante da repressão policial no Brasil e no exterior. No dia 21 de junho, por exemplo, 
a presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento8 em rede nacional para refletir 
sobre a força dos protestos (naquele momento, os aumentos das passagens já haviam 
sido cancelados) e também para prometer mais medidas por transparência e por mais 
combate à corrupção na esfera política. Apesar da aparência de vitória dos manifes-
tantes, o cenário nas ruas durante a segunda etapa era de polarização.

Crescentes conflitos dentro dos protestos entre os manifestantes “sem partido” 
e aqueles relacionados a movimentos sociais tradicionais evidenciavam as diferenças 
de prioridades políticas. De um lado, um grupo predominantemente formado por 
representantes da classe média tradicional justificando sua presença nas ruas como 
uma luta apartidária contra a corrupção, sobretudo, representada pelo governo do 
Partido dos Trabalhadores (PT). Do outro lado, movimentos sociais, moradores de 
favelas e aliados de esquerda uniam suas lutas específicas como uma grande manifes-
tação por direitos humanos e justiça social. Nesse processo de ruptura, a narrativa 
midiática construiu um antagonismo entre manifestantes descritos como “pacíficos” 
(em geral, aqueles vestidos de verde-e-amarelo gritando contra a corrupção e o PT) 
e aqueles descritos como “vândalos” (não só grupos atuantes com táticas de ações 
diretas contra símbolos do poder econômico, mas também movimentos sociais tradi-
cionais representados pela cor vermelha). 

Foi nesse momento que a identidade e as lutas particulares do cotidiano de 
favelas começaram a ser exaltados. Um dos primeiros momentos em que a distinção 
entre a luta favelada e os protestos ocorreu após um comentário de Rodrigo Pimentel, 
ex-oficial do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), no telejornal local RJ-TV9, da 
7 Imagens do Povo (http://www.imagensdopovo.org.br/) é um projeto de produção fotográfica por fotógrafos 
de favelas e periferias do Rio de Janeiro. O projeto foi idealizado e é mantido pela organização não governa-
mental Observatório de Favelas.
8 Para ler a íntegra do pronunciamento, ver http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/ 
discursos-da-presidenta/pronunciamento-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-em-cadeia-nacional-
-de-radio-e-tv. Acesso em: 7 dez. 2017.
9 O comentário foi feito na edição do dia 18 de junho de 2013. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/ 
2640971/>. Acesso em: 7 dez. 2017.
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Rede Globo. Em seu comentário, Pimentel comentou imagens de soldados da polícia 
militar disparando fuzis e metralhadoras para o alto, mas na direção de manifestan-
tes na região central do Rio de Janeiro. Ele disse: “Isso é desastroso. É uma arma de 
guerra, uma arma de operação policial em comunidades e favelas. Não é uma arma 
para ser usada no ambiente urbano, muito menos num ambiente desses de distúrbio 
civil.”

As reações a essa diferenciação formas de cidadania foram imediatas. E-1, por 
exemplo, compartilhou o vídeo em suas redes e disse:

E-1 (18/06/2013): “Então quer dizer, né Rodrigo Pimentel, que usar um fuzil, uma 
arma de guerra, nas comunidades e nas favelas pode?! Vergonha! Fora Pimentel!”

De forma similar, E-3 demonstrou seu sentimento de revolta com o comentário do ex- 
-policial em um dos telejornais com maior audiência no Estado do Rio de Janeiro.  
Compartilhando a análise feita pelo coletivo de atuação midiativista Ocupa Ale-
mão10 (formado por moradores das favelas do Complexo do Alemão, na Zona Norte 
do Rio de Janeiro), E-3 disse:

E-3 (19/06/2013): “Ex policial do BOPE e atual ‘Comentarista de Segurança Pública’ 
do RJTV, na Globo, #RodrigoPimentel acaba de dizer a seguinte frase, carregada de 
preconceitos e explicitando claramente o olhar que ele e muitos outros tem sobre a 
favela, aos 1 minuto e 7 segundos: ‘O policial não deveria ter usado essa arma. Essa 
é uma arma de guerra, é PARA SER USADA EM COMUNIDADES, EM FAVELAS’. 
Como assim, senhor comentarista de segurança? Quer dizer que algumas vidas va-
lem mais que outras? preto e pobre pode morrer, é isso? VERGONHOSO! Mídia 
assassina, legitimando e apoiando o terror e mortes nas favelas, essa é a PAZ que eu 
não quero seguir. Essa é a emissora que precisa cair!”

Simultaneamente, os entrevistados começaram a aumentar esforços de mobili-
zação dentro das favelas. Se na primeira etapa dos protestos o #vempraruamorador 
convocava moradores de favelas para os protestos mais amplos na região central do 
Rio de Janeiro, na segunda etapa, moradores também eram convocados para ocupar 
ruas no entorno e dentro das favelas. Nesses chamados, a ênfase nas prioridades po-
líticas das favelas era explícita. E-5, por exemplo, usou a ferramenta tag do Facebook 
para marcar contatos e convoca-los para mobilizar mais moradores para as ruas. Em 
uma dessas convocatórias, por exemplo, ela disse:

10 O Ocupa Alemão continua ativo atualmente, sobretudo atuando contra o racismo e a discriminação racial. 
Para saber mais e acompanhar as atividades do grupo, acesse <https://www.facebook.com/OcupaAlemao/>. 
Acesso em: 7 dez. 2017.
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E-5 (17/06/2013): “GALERA, vamos levar os moradores da BANDEIRA 1 para o 
ATO hoje na CANDELÁRIA e TODOS os outros movimentos de favelas por DI-
REITOS! Precisamos agregar cada vez a galera da favela que tem sofrido diaria-
mente no RIO de Janeiro. Pra gente não é só 20 centavos, nunca foi! É REMOÇÃO 
BRANCA, é ABUSO DE AUTORIDADE nas favelas “pacificadas”, é falta de edu-
cação, saneamento básico. Vamos lutar por nossas demandas e juntos! E quem não 
pode agregar não DESMOBILIZA! HOJE ÁS 17HS NA CANDELÁRIA!” 

A referência aos “moradores da Bandeira 1” é ilustrativa do retorno daqueles 
entrevistados que participaram no início dos protestos à causa favelada. Alguns me-
ses antes dos protestos nas ruas do país, a favela Bandeira 1 – uma ocupação popular 
embaixo de um viaduto na Zona Norte do Rio de Janeiro – sofreu com um incêndio. 
Praticamente todas as moradias foram consumidas pelo fogo. Com pouca atenção 
dos grandes meios de comunicação, a cobertura, a mobilização de ações solidárias 
e de apoio jurídico e político ficaram a cargo de moradores de favelas engajados em 
midiativismo. Por exemplo, o coletivo de fotografia Favela em Foco produziu ensaios 
fotográficos e minidocumentários denunciando a situação de precariedade no local11.

Outro exemplo desse esforço foi uma imagem compartilhada pelo jornal Voz 
das Comunidades12, um meio de comunicação coletivo dirigido e escrito por jovens 
do Complexo do Alemão. E-3, E-4 e E-5 compartilharam uma imagem que trazia um 
desenho em que crianças correndo com pipas em um campo aberto em uma favela. 
Nessa imagem, como um “meme”, se lia o texto: “A FAVELA ACORDOU: CHEGA 
DE MATAR NOSSOS JOVENS #VEMPRARUA” (FIGURA 1). Acompanhando a 
imagem, a equipe do jornal escreveu uma convocação para os moradores da favela 
participarem dos protestos. Mas, dessa vez, suas identidades faveladas e suas priori-
dades políticas ficaram explícitas. O texto dizia:

A VOZ DAS COMUNIDADES13 (19/06/2013): “COMPLEXO DO ALEMÃO vai 
descer o Morro pelos seus DIREITOS. Não é só R$0,20 da tarifa de ônibus. É pelo 
desprezo às Favelas. Pelo abandono das obras do PAC. Pela opressão aos jovens ne-
gros. Pelos subornos. Pelos desvios de verbas. VAMOS PRA RUA. Concentração 
20/06 às 15hs na entrada da Grota - Complexo do Alemão rumo à manifestação no 
Centro da Cidade primeira parada no IFCS para junto com outros favelados ir para 
CANDELÁRIA! Quem é favelado levanta a mão?”

11 Para informações detalhadas sobre a atuação do Favela em Foco, ver <https://favelaemfoco.wordpress.
com/2013/05/24/desabrigados-da-favela-bandeira-1/>. Acesso em: 7 dez. 2017. Para o minidocumentário, ver 
<https://www.youtube.com/watch?v=hrkuKALJfiU>. Acesso em: 7 dez. 2017.
12 O jornal Voz das Comunidades foi criado pelo jovem Rene Silva dos Santos, aos 11 anos. Hoje, é uma das 
maiores referências de jornalismo comunitário do Brasil. Disponível em: <https://www.facebook.com/vozdas 
comunidades/>. Acesso em: 7 dez. 2017.
13 Para ver o texto e a imagem no contexto original, acesse <https://www.facebook.com/vozdascomunidades/ 
photos/a.192054424199213.48904.139008266170496/507203706017615/?type=3>. Acesso em 7 dez. 2017.
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FIGURA 1 – Imagem para convocação de moradores de favelas nas redes so-
ciais. 

Fonte: Coletivo de Favelas, 2017, online.

Como dito anteriormente, além de convocar moradores para defender as prio-
ridades políticas nos protestos fora das favelas, os entrevistados também convocavam 
ações nas próprias favelas e seus arredores. E-1, por exemplo, usou suas redes sociais 
para informar e convocar outros moradores para um protesto em uma das vias mais 
importantes da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele disse:

E-1 (19/06/2013): [A favela do] Jacarezinho vai fechar a [Avenida] Dom Helder Câ-
mara contra a militarização da favela, as migalhas que estamos comendo, solidarie-
dade ao povo da Bandeira 1. Vamos nos organizar povão do morro?
#seguraobonde 

Esse tipo de convocação de moradores para ações em favelas aumentou sobre-
tudo na terceira etapa dos protestos.

4.3 A favela na terceira etapa dos protestos

Na terceira etapa das Jornadas de Junho, a presença de moradores de favelas 
nos protestos foi notada pelas empresas corporativistas de comunicação. No entan-
to, essa presença negra e mestiça da periferia foi reportada mais uma vez sob um 
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viés racista e preconceituoso. Um exemplo foi uma matéria do jornal O Dia de 22 de 
junho de 2013. Sob o título Tráfico no meio da multidão: Para a Secretaria de Segu-
rança, bandidos saíram de favelas para roubos e depredações, a matéria relata que 
bandidos de favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro se infiltraram nos protestos 
para vandalizar e cometer crimes anonimamente. Na matéria, parte da explicação da 
Polícia Militar sobre a presença do tráfico nos protestos foi: “Agentes garantem que 
três ônibus saíram da Favela da Grota, no Alemão, e Nova Holanda, na Maré, em 
direção ao protesto”14. 

Entre os entrevistados, a reação à matéria foi de revolta. E-5, por exemplo, 
reagiu argumentando sobre como preconceitos raciais e socioeconômicos definem 
narrativas da mídia no Brasil sobre a participação de moradores de favelas em pro-
testos. Em contraste, E-5 demonstrou como o jornal norte-americano The New York 
Times reportou a mobilização das favelas nos protestos15, inclusive mencionando o 
processo de mobilização dos moradores com o jornal A Voz das Comunidades citado 
anteriormente. E-5 disse:

E-5 (22/06/2013): “Primeiro a disputa era por autoria. O movimento é classe média? 
Ou popular? Agora quem sai da favela para os manifestos ‘não tem cara de manifes-
tante’ ou é traficante, etc. (segundo [o Jornal O Dia), mostrando claramente como 
o lugar de fala ainda é hierarquizado em nosso país e como a grande mídia é uma 
forte ferramenta de reforço dessa hierarquia, se colocando no lugar de categorizar e 
‘etiquetar’ o pobre, o preto, o favelado, o povo. E lá fora o que dizem da gente? Saiu 
no NY Times que o Complexo do Alemão foi as ruas.”

E-1, que na terceira etapa dos protestos já havia passado a fotografar a par-
ticipação de moradores e organizações de favelas, ecoou esse sentimento de revolta 
ao também comentar a matéria do jornal O Dia. Em sua crítica à criminalização da 
favela nas narrativas midiáticas, E-1 disse: 

E-1 (22/06/2013): “Se estão encapuzados, como então sabem que são bandidos dos 
conjuntos Alemão e Maré? Se são tão inteligentes, por que esses ditos bandidos 
estão soltos? A imprensa continua como em momentos antes da ditadura militar, 
colocando a culpa em quem não faz parte disso aqui. Não legitime ao povo que você 
pode e deve utilizar suas forças bélicas mais do que já utilizam. Porcos miseráveis, 
fala-se em democracia, mas não tocam na democratização da comunicação.”

No entanto, um acontecimento trágico selou o retorno dos entrevistados aos 
protestos dentro das favelas no contexto dos protestos. Na noite de 24 de junho de 
14 Para ler a matéria completa, acesse <http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-06-22/trafico-no-
-meio-da-multidao.html>. Acesso em: 8 dez. 2017.
15 A matéria do The New York Times sobre a qual E-5 comentou está disponível aqui (em inglês): <http://
www.nytimes.com/2013/06/21/world/americas/brazil-protests.html>. Acesso em: 8 dez. 2017.
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2013, houve tentativas de roubo na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio de Janeiro. 
Ao fugir, suspeitos entraram no Conjunto de Favelas da Maré seguidos por policiais 
do BOPE. Durante essa perseguição dentro da favela, um policial foi morto. Como 
resposta, soldados do BOPE iniciaram uma operação policial no local. Menos de 24 
horas depois, nove pessoas haviam sido mortas durante a operação16. 

Esse evento determinou o retorno pleno dos entrevistados à dedicarem suas 
práticas midiativistas às causas faveladas. E-1, por exemplo, relatou sua experiência 
na favela durante a operação policial. Na ocasião, ele estava na sede de uma organi-
zação não governamental que atua no Conjunto de Favelas da Maré. Ele disse:

E-1 (25/06/2013): “Tiro pra caralho na Maré quase agora. Eu estava dentro [da ONG] 
neste momento. O bagulho ficou doido. Só lembrando que esse é o mesmo BOPE que 
há um ano atrás fez uma reunião com presidentes das associações dos moradores da 
Maré pedindo o fim das arbitrariedades, lembro bem disso. Falsa democracia.”

Além da crítica à violência da polícia, os entrevistados também fizeram para-
lelos entre o cotidiano violento nas favelas e o processo de manifestações pelo país. 
E-2, por exemplo, fez uma crítica sobre as diferenças entre a realidade da favela e as 
prioridades políticas nas manifestações. Em sua crítica, ele retomou o discurso de 
segregação do comentarista no telejornal RJ-TV. Ele disse:

E-2 (25/06/2013): “Os vândalos ainda estão no Conjunto de Favelas da Maré. Vesti-
dos de Preto eles lavam becos e vielas de sangue. Já foram contabilizadas 9 mortes. 
A criminalização dos espaços populares já é toda como natural pela mídia, segundo 
Rodrigo Pimentel, comentarista de segurança da Globo, é lá que devem ser usadas 
as armas de alto poderio letal. Enquanto os moradores sofrem com as incursões 
vingativos do Bope, ‘manifestantes’ se confrontam na internet para saber quem é 
de direita, esquerda ou fascista. Todos coniventes com o que está acontecendo, por 
permitirem anos de abandono nas favelas. [...]”

Esse sentimento de revolta com a violência policial, naquele momento, estava 
generalizado. Nesse contexto, organizações não governamentais atuantes no Con-
junto de Favelas da Maré convocaram protestos pelas ruas e vielas da favela. Os en-
trevistados usaram as redes sociais para contribuir com o processo de mobilização 
e, depois, para produzir informações sobre os protestos. E-5, por exemplo, escreveu:

E-5 (25/06/2013): Para tudo! URGENTE! O Observatório de Favelas pede para todos 
os moradores da Maré e do Rio de Janeiro cheguem a favela na tentativa de impedir 
a continuação da ação policial. Todos na porta do Observatório de Favelas às 15h! 
#vempramaré 

16 Para mais detalhes sobre o que veio a ser chamado de Chacina da Maré, ler <https://apublica.org/2013/ 
07/mare-de-terror-rio-de-janeiro-favela-da-mar/>. Acesso em: 8 dez. 2017.
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Durante todo o dia, os entrevistados – sobretudo E-3 e E-5 – produziram e 
compartilharam textos e fotografias de moradores e coletivos multimídia de dentro 
e fora das favelas (ex.: Mídia Ninja) que participavam e noticiavam informações so-
bre os protestos de moradores na Maré. Nos dias seguintes, os entrevistados usavam 
suas redes sociais para desabafar e explicitar, em seus textos, as diferentes formas de 
cidadania em um contexto de desigualdade como o Rio de Janeiro. E-3, por exemplo, 
como parte de um grande desabafo sobre a violência policial no cotidiano das favelas, 
disse:

E-3 (26/07/2013): “[...] É inaceitável essa violência focada no pobre, esse extermí-
nio. É inaceitável um comentarista de segurança da emissora Rede Globo dizer que 
armas letais não são para serem usadas em protestos e sim em favelas. É inaceitável 
essa mídia descaracterizar protestos legítimos dos cidadãos que vivem em favelas, 
propagando afirmações irreais baseadas no seu olhar preconceituoso. É inaceitável 
o tiro de bala de borracha no protesto ter mais atenção do que um tiro de fuzil 762 
que arranca parte do corpo de um cidadão de bem dentro da favela. [...] A bala de 
borracha dói, mas na favela irmão, pessoas morrem todo dia.”

Com uma crítica parecida, mas mais emotiva, E-5 descreveu o protesto no Con-
junto de Favelas da Maré usando uma frase que havia se tornado a resposta crítica 
de moradores de favelas aos protestos amplos, polarizados e distantes do cotidiano 
favelado: #afavelanuncadormiu. Ela disse:

E-5 (26/06/2013): “E as balas não eram de borracha... Ontem foi a caminhada que eu 
senti que valeu mais a pena para mim. Me senti emocionada do começo ao fim. Se o 
gigante acordou eu não sei, mas que a favela nunca dormiu isso é fato.”

  
Conclusão

Meu objetivo neste capítulo foi demonstrar as prioridades políticas entre mo-
radores de favelas do Rio de Janeiro engajados em midiativismo durante os protestos 
de junho de 2013. Usando discussões teóricas sobre as diferentes formas de cidadania 
no Brasil, o capítulo apresentou exemplos empíricos de como discursos midiativistas 
de favelas passaram de adesão aos protestos amplos ao retorno à causa favelada nas 
três etapas das chamadas Jornadas de Junho. Ao fazer essa análise, evidenciou-se a 
importância de considerar a desigualdade social no Brasil como um elemento fun-
damental das tentativas de compreensão dos processos de práticas cidadãs no país. 
Nesse sentido, focar no discurso do midiativismo de favela é, de fato, contribuir para 
análises dedicadas a entender, questionar e contribuir com lutas por igualdade e jus-
tiça social na sociedade brasileira como um todo.



PARTE I: Do conceito...

317

Referências

AVRITZER, Leonardo. Participation in democratic Brazil: from popular hegemony and innova-
tion to middle-class protest. Opinião Pública, Campinas (SP), v. 23, n.1, p. 43-59, jan./abr. 2017. 

BOULOS, Guilherme Castro. De que lado você está? Reflexões sobre a conjuntura política e urba-
na no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2015.

BRAIGHI, Antonio Augusto. Análise do discurso midiativista: uma abordagem às transmissões 
simultâneas do Mídia Ninja. 2016. 656f. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos) – Faculdade 
de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016.

CARPENTIER, Nico. The discursive-material knot: cyprus in conflict and community media par-
ticipation. Nova Iorque: Peter Lang, 2017.

CARPENTIER, Nico; DE CLEEN, Benjamin. Bringing discourse theory into media studies: the 
applicability of discourse theoretical analysis (DTA) for the study of media practices and discou-
rses. Journal of  language and politics, Holanda, v. 6, n. 2, p. 265-293, 2007.

CASTELLS, Manuel. Networks of  outrage and hope: social movements in the Internet age. Cam-
bridge: Polity Press, 2015.

CUSTÓDIO, Leonardo. Favela media activism: counterpublics for human rights in Brazil. La-
nham: Lexington Books, 2017.

DAMASCENO, Wendel Alves. Classes e conservadorismo nas manifestações Pró-impeachment. 
Revista Ensaios, Niterói (RJ), v. 10, p. 9-28, 2017. 

FERNANDES, Edson; ROSENO, Ricardo de Freitas. Protesta Brasil: das redes sociais às manifes-
tações de rua. São Paulo: Prata Editora, 2013.

GOHN, Maria da Glória. Manifestações de protesto nas ruas no Brasil a partir de junho de 2013: 
novíssimos sujeitos em cena. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 16, n. 47, p. 125-146, 2016.

HOLSTON, James. Insurgent citizenship: disjunctions of democracy and modernity in Brazil. 
Princeton/Oxford: Princeton University Press, 2008.

HOLSTON, James. “Come to the street!”: Urban protest, Brazil 2013. Anthropological Quarter-
ly, Estados Unidos, v. 87, n. 3, p. 887-900, 2013.

ISIN, Engin F.; TURNER, Bryan S. (Orgs.). Handbook of  citizenship studies. Londres: Zed Books, 
2002.

JINKINGS, Ivana; DORIA, Kim; CLETO, Murilo. Por que gritamos golpe? Para entender o impe-
achment e a crise política no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2016.

MARICATO, Ermínia et al. (Org.). Cidades rebeldes: passe livre e as manifestações que tomaram 
as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo/Carta Maior, 2013.



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

318

MATTONI, Alice. Media activism. The Wiley-Blackwell encyclopedia of social and political mo-
vements. Nova Jersey: Blackwell Publishing, 2013.

MOUFFE, Chantal (Org.) Dimensions of  radical democracy: pluralism, citizenship, community. 
Londres: Verso, 1992. 

NOGUEIRA, Marco Aurélio. As ruas e a democracia: ensaios sobre o Brasil contemporâneo. Bra-
sília: Fundação Astrojildo Pereira, 2013.

PAIVA, Raquel; SODRÉ, Muniz; CUSTÓDIO, Leonardo. Brazil: Patrimonialism and media de-
mocratization. Em NORDENSTRENG, Kaarle; THUSSU, Daya (Orgs.). Mapping BRICS Media. 
London: Routledge, 2015. p. 109-124.

POCHMANN, Márcio. Nova classe média? O trabalho na base da pirâmide social brasileira. São 
Paulo: Boitempo, 2012.

SAAD-FILHO, Alfredo; BOITO, Armando. Brazil: the failure of the PT and the rise of the ‘new 
right’. In: PANITCH, Leo; ALBO, Greg (Orgs.). The politics of  the right: socialist register 2016. 
Nova York: NYU Press, 2015. p. 213-230.

SANTOS, Cleide Magáli. Estado democrático de direito brasileiros e a criminalização dos movi-
mentos sociais: os ciclos de protestos e a força da segurança pública. Revista Café com Sociologia, 
Maceió, v. 4, n. 1, p. 168-194, 2015.

SANTOS, Fabiano; GUARNIERI, Fernando. From protest to parliamentary coup: an overview of 
Brazil’s recent history. Journal of  Latin American Cultural Studies, Estados Unidos, v. 25, n. 4, p. 
485-494, 2016.

SARTORETTO, Paola. Voices from the margins: people, media, and the struggle for land in Bra-
zil. Karlstad: Karlstad University, 2015. 

SILVA, Regina Helena Alves da (Org.). Ruas e redes: dinâmicas dos protestosBR. Belo Horizonte/
São Paulo: Autêntica, 2014.

SINGER, André. Classes e ideologias cruzadas. Novos Estudos (CEBRAP), São Paulo, n. 97, p. 
23-40, 2013.

SOUZA, Jessé. The singularity of the peripheral social inequality. In: SOUZA, Jessé; SINDER, 
Valter (Orgs.). Imagining Brazil. Lanham: Lexington Books, 2005. p. 9-35.

SOUZA, Jessé. A ralé brasileira: quem é e como vive. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.

SOUZA, Jessé. A construção social da subcidadania: para uma sociologia política da modernida-
de periférica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012. 

VANDEN, Harry E.; FUNKE, Peter N.; PREVOST, Gary (Orgs.). The new global politics: global 
social movements in the twenty-first century. New York: Routledge, 2017.

VELASCO E CRUZ, Sebastião; KAYSEL, André; CODAS, Gustavo (Org.). Direita, volver! O re-
torno da direita e o ciclo político brasileiro. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2015.


