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Resumo 

 O complexo de favelas do Alemão, localizado na zona norte da cidade 
do Rio de Janeiro, Brasil, vem passando por mudanças significativas. De um 
lado, investimentos públicos sem precedentes (como o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) e a implantação de Unidades de Polícia 
Pacificadora (UPPs)). De outro, a reconfiguração de movimentos sociais que 
passam a se utilizar de recursos tecnológicos e comunicacionais (como 
celulares, máquinas fotográficas digitais e redes sociais virtuais) para divulgar 
demandas e denuncias. É através de tais grupos e pessoas que relatos 
ultrapassam as fronteiras do local e contribuem para reposicionar o Alemão na 
agenda pública. Mais do que o uso instrumental do que nomeiam “ferramentas”, 
a utilização de tais recursos concorre para a criação de novos atores locais 
e/ou o reconfiguração dos mesmos. Nesse cenário, o campo conformado por 
organizações sociais é redesenhado com a formação de novas organizações, 
coletivos e mesmo perfis em redes sociais que passam a falar pela 
comunidade/ favela estabelecendo relações variadas com atores de dentro e 
de fora.  
 A presente comunicação pretende analisar práticas e modos de ação de 
uma iniciativa local a partir do uso de redes sociais e tecnologias recentemente 
mais disponíveis para setores das classes populares a fim de pensar o 
repertório de engajamento militante em espaços populares urbanos. A análise 
parte de trabalho de campo realizado entre 2013 e 2015 e compõe pesquisa de 
tese sobre trajetórias e práticas de militância entre moradores de favelas 
ligados a projetos sociais/ ONGs. 
 

Palavras-chave: Engajamento militante, favela, redes sociais virtuais, 

visibilidade 

 

(1) Introdução 

“Final de novembro, início de dezembro de 2013 choveu, choveu, 
choveu e, aí, começou a acontecer aquelas coisas. Na verdade, foi a 
primeira chamada da rede da chuva foi minha. (...) Porque meu 
irmão, a casa dele caiu uma pedra dentro e minha cunhada não 
conseguia acessar a Defesa Civil de jeito nenhum. Ligava... (...). E aí 
eu fiz uma chamada na rede: Gente, por favor! Aí a Marize 
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(pesquisadora amiga de Renata) que compartilhou no Twiter e, aí, 
começou todo mundo a se ligar de que a tragédia no Alemão seria 
maior se ninguém convocasse. Aí a gente começou a fazer, aí 
juntou, entendeu? Foi a primeira vez que eu vi as instituições no 
Alemão tão juntas, sem brigar e sem ego, né ". (Renata Trajano, 
integrante do coletivo Papo Reto, em entrevista realizada em maio de 
2015) 
 

 Como descreve brevemente Renata no trecho acima, no final de 2013 

(entre os meses de novembro e dezembro), fortes chuvas atingiram a cidade 

do Rio de Janeiro. Como em outros momentos, tais chuvas tiveram impactos 

variados sobre distintas áreas da cidade. Em algumas delas, como no caso das 

favelas que fazem parte do Complexo do Alemão1, na zona norte do município, 

as chuvas incessantes acabaram por comprometer casas em diversas regiões 

do conjunto de favelas. Algumas chegaram a ser fisicamente impactadas 

(como uma que foi atingida por uma pedra que deslizou de uma região superior) 

e outras, sobretudo em áreas de encosta, tornaram-se locais de risco de morte 

para seus moradores que se viram obrigados a buscar outras opções de abrigo. 

 Naquele momento, pessoas de diversos grupos e organizações locais se 

reuniram para agir sobre o acontecimento2. Foram organizados dois abrigos 

para aquelas pessoas que precisaram deixar suas casas: um deles gerido por 

representantes de diversas associações de moradores locais e outro por 

pessoas ligadas a grupos não formalizados e organizações não 

governamentais (ONGs). 

 Naquele momento em que realizava meu trabalho de campo 

acompanhei, através das redes sociais, a ampla mobilização realizada por 

pessoas e grupos (ligados ao universo dos movimentos sociais e ONGs) 

denunciando o acontecido, reivindicando providências das autoridades, mas 

também solicitando o auxílio daqueles que pudessem doar roupas, comida, 

brinquedos, produtos de limpeza, higiene pessoal etc. para os moradores 

desabrigados. Em um sábado daquele dezembro estive com um amigo no 

																																																													
1 O Complexo do Alemão é reconhecido como bairro desde 1993 e localiza-se na região de 
Ramos, Inhaúma, Bonsucesso e Olaria, bem mais populares, considerados parte do subúrbio 
carioca. São entre 12 e 15 favelas ao todo (a depender da fonte) e cerca de 70 mil habitantes 
de acordo com o IBGE (Censo 2010) - ainda que representantes de organizações locais 
questionem esse número e mesmo documentos oficiais (como do PAC – Plano de Aceleração 
do Crescimento, por exemplo, falem de 180 mil habitantes). 
 
2 Para uma análise sobre o episódio em questão ver Cunha, Porto, Pivetta, Zancan, Francisco, 
Pinheiro, Calazans, 2015.	
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abrigo gerido pelas pessoas ligadas aos grupos e ONGs locais que eu já 

conhecia devido ao trabalho de campo que vinha realizando. Além de levar 

doações, passei aquele dia na Vila Olímpica Carlos Castilho (equipamento da 

Prefeitura) transformada em abrigo. No grande espaço público local voltado 

para práticas de lazer e esporte, algumas salas haviam sido convertidas em 

locais de recebimento de doações e triagem do que era recebido; e outra 

grande sala (de prática de lutas marciais) no segundo andar recebia as cerca 

de 40 pessoas (mulheres e crianças em sua maioria) que lá viveram naquelas 

semanas.  

 Quando cheguei, encontrei com diversas pessoas que conhecia e, ao 

longo daquele dia, acabei acompanhando algumas dinâmicas ali em curso. 

Lembro de ter visto pessoas muito jovens (que depois vim a saber que eram 

adolescentes voluntários ligados a um dos grupos locais) em uma sala 

cercados por roupas de todos os lados, separando-as de acordo com critérios 

de sexo e idade; acompanhei também um almoço feito com doações de comida 

na cozinha da Vila Olímpica; vi a agitação de meus interlocutores que fumavam, 

falavam em seus celulares e andavam de um lado pro outro, muitos deles há 

dias sem dormir direito. Em dado momento, uma reunião foi convocada entre 

os representantes de grupos e organizações que ali estavam. Eu e outras 

pesquisadoras ali presentes fomos convidadas a participar. O objetivo era 

compartilhar notícias e pensar estratégias de pressão do poder público que 

passavam por não abandar o local antes que a situação de todas as pessoas 

fosse solucionada, mas também de fazer contato com representantes de 

entidades da sociedade civil para ampliar a visibilidade pública do caso e a 

pressão sobre as autoridades para que uma resposta fosse alcançada o mais 

rápido possível. 

 Aquele dia foi muito importante para o meu trabalho de campo. Por um 

lado, comprovei uma suspeita que me acompanhava ao longo dos meses em 

que vinha frequentando o Alemão: uma clara distinção entre os universos de 

associações de moradores (de um lado) e de organizações não 

governamentais locais e grupos não formalizados (de outro) que se 

concretizava através da separação física, espacial, dos espaços convertidos 

em abrigos naquela ocasião. Ainda que houvesse momentos de reuniões 

conjuntas para certos encaminhamentos e decisões, a forma de conceber e 
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operar a gestão dos espaços era muito diferente e as críticas em relação a 

forma de agir do outro lado, frequentes.  

 Também pude acompanhar como se organizavam e como funcionavam 

as relações entre pessoas ligadas a ONGs e grupos locais em um momento de 

profunda crise. Havia uma clara divisão de tarefas entre os que ali estavam 

(muitos dos quais vinham passando dia e noite na gestão do local) e uma certa 

liderança de algumas pessoas, como um dos meus principais interlocutores no 

campo, coordenador de uma ONG local com cerca de 10 anos de existência. 

Ele era bastante respeitado por todos ali e capaz de convocar para o trabalho 

conjunto pessoas de diferentes grupos (que, em outros momento, viviam 

experiências de disputa ou desacordo entre si) e de estabelecer relações com 

pessoas de fora da favela (inclusive nós pesquisadores) e as associações de 

moradores, por exemplo 

 Na reunião em que estive, buscava-se uma solução para os moradores 

desabrigados que passasse por uma resposta do poder público que, segundo 

eles, se utilizava de diversos recursos para que as pessoas abrigadas ali e no 

outro abrigo saíssem desses locais, fazendo com que as dinâmicas ordinárias 

desses espaços fossem retomadas rapidamente e que eles aguardassem os 

encaminhamentos de Prefeitura e Governo do Estado na casa de vizinhos e 

parentes. Na leitura daqueles que ali estavam, se cada família buscasse uma 

alternativa individual para o fato de estarem sem suas casas, essa seria a 

resposta do governo (individual), o que não garantiria que todos fossem 

atendidos, nem que esse atendimento fosse feito com a urgência que 

acreditavam estar de acordo com a situação. A resposta que buscavam era o 

cadastramento de todas as famílias e a garantia de que todos os moradores 

desabrigados receberiam o aluguel social até que a situação de suas casas 

fosse resolvida (fosse pela liberação para volta dos moradores pela Defesa 

Civil, fosse a ida para uma nova residência). 

 As pessoas ali presentes se comunicavam todo o tempo com pessoas 

que estavam fora dali (a trabalho ou buscando doações em outros locais) 

através de seus celulares e iphones. Foi através de uma ligação que souberam 

da provável visita do subprefeito ao outro abrigo. Inicialmente, tive a sensação 

de que se tratava de um boato: várias pessoas falavam do assunto, mas o 

subprefeito nunca chegava. No entanto, em dado momento, receberam notícia 
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de que o homem estava a caminho e a agitação tomou conta da Vila Olímpica. 

Algumas pessoas subiram para onde estava localizado o outro abrigo de 

teleférico3 (meu caso) e outras de carros e motos.  

 Quando eu, outras duas pesquisadoras e um rapaz que era de uma 

ONG local chegamos lá, a cena já estava formada. O número de moradores 

desabrigados que lá estavam era superior ao de pessoas na Vila Olímpica e 

todos aguardavam a fala do subprefeito (acompanhado por assessores, 

políticos e vereadores locais, além dos presidentes das associações). Uma 

parte das pessoas dos grupos e ONGs que eu acompanhava já tinha chegado 

antes de mim e ali notei uma prática que depois vim a observar como sendo 

recorrente entre eles: alguns filmavam com câmeras, celulares e tablets o que 

estava sendo dito pelo subprefeito e falavam que o que ele dizia seria 

disponibilizado em seguida através das redes sociais. 

 No tempo em que estive lá, o subprefeito não deve ter ficado mais de 15 

minutos. Quando começou a movimentação para sua saída do local, essas 

pessoas de grupos e ONGs do Alemão começaram a se deslocar rapidamente. 

Em dado momento me perdi deles e depois, quando os encontrei, já estavam 

todos (uns sete rapazes e uma moça) em um carro com uma caçamba. O 

motorista e a moça na frente e os demais na caçamba. Sai correndo atrás 

deles, gritando para que me esperassem a acabei sendo içada para dentro da 

caçamba com os rapazes. Entendi então que aquele carro ia atrás do carro do 

subprefeito, o objetivo era garantir que ele também visitasse o abrigo na Vila 

Olímpica, como havia acabado de se comprometer. Os minutos que se 

seguiram se assemelharam a um filme de ação: com os rapazes 

empolgadíssimos filmando a perseguição e movidos pela adrenalina de não 

saberem se o subprefeito iria ou não cumprir com sua palavra. O carro em que 

estava corria pelas ruas estreitas e principais das favelas do Complexo que, ao 

final, levaram o nosso carro e aquele onde estava o subprefeito até a Vila 

Olímpica. O clima entre eles era de brincadeira e excitação com a situação. 

																																																													
3 O teleférico é uma das grandes obras públicas feitas recentemente no Complexo do Alemão 
no escopo do PAC – Plano de Aceleração do Crescimento e estima-se que tenham sido gastos 
mais de R$200 milhões. Foi inaugurado em julho de 2011, possui seis estações que ligam 
algumas das favelas do Complexo a um dos bairros do entorno alterando significativamente a 
paisagem local e a circulação de turistas e moradores. 
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 Tudo que estava acontecendo era fotografado, filmado e transformado 

por alguns deles em posts no Facebook e no Twiter. Além disso um rapaz de 

fora que estava naquele grupo (ligado a um coletivo de comunicação 

alternativa que ficou bastante conhecido pela cobertura das manifestações de 

junho de 2013 em diversas cidades do Brasil) transmitia em tempo real alguns 

acontecimentos. 

 Chegando à Vila Olímpica, nova fala do subprefeito para os moradores 

ali abrigados (tudo novamente filmado por celulares, câmeras e tablets). Dedos 

nervosos de moças e rapazes de grupos locais continuavam a transformar o 

que estava acontecendo em frases que seguiam inbox para conhecidos e 

também em posts para aqueles mobilizados através das redes sociais virtuais. 

Ao final da breve visita, o cadastro dos desabrigados que ali estavam ia ser 

entregue ao subprefeito para que ele fizesse os encaminhamentos acertados 

quando um desses rapazes achou que seria prudente fazer cópias daqueles 

documentos (produzidos pelo grupo de pessoas que estava gerindo aquele 

abrigo), o que foi feito através de fotos tiradas pelo seu tablet. Foi naquele dia 

que pude perceber os usos das tecnologias e como eram incorporadas ao que 

eu vinha pensando teoricamente como repertórios de militância (McAdam, 

Tarrow, Tilly, 2009). Foi como se, em um dia de campo, muitas coisas 

passassem a fazer sentido, ainda que eu só fosse me dar conta de todos os 

elementos e dinâmicas ali envolvidos mais tarde. O que eu vim a perceber bem 

depois, no entanto, foi que, naqueles dias em que diversos de meus 

interlocutores se reuniam cotidianamente para gerir o abrigo, não apenas se 

atualizavam relações de aliança e disputa, mas também eram gestados novos 

modos de organização, como será visto no ponto a seguir. 

 
(2) Papo Reto: estratégias de mobilização social na favela e na Internet 
 O episódio anteriormente narrado teve, como disse, enorme importância 

para o meu campo. Foi um daqueles eventos que permite compreender e 

realizar relações sociais e como funcionam mecanismos de aliança e disputa 

entre os grupos locais, mas também entrever de que maneira se organizam 

para lidar com autoridades públicas, representantes do Estado em situações 

específicas. 
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 O que eu não poderia perceber naquele dia é que aquela mobilização 

em torno da ajuda4 aos moradores desabrigados geraria frutos para além das 

respostas solicitadas do poder publico5. É a esse momento de mobilização que 

os integrantes do coletivo Papo Reto atribuem a criação do grupo. Formado 

inicialmente por moradores do Complexo do Alemão e áreas vizinhas, o grupo 

atua através da comunicação, acompanhando e divulgando situações que 

consideram abusivas (sobretudo no caso da atuação da polícia na favela) e 

também pessoas e ações positivas no Complexo do Alemão. Além disso, 

organizam atividades diversas (ocupações culturais, manifestações, entrevistas 

online com seus integrantes, uma roda de funk transmitida ao vivo pela Internet) 

tendo como tema central as favelas do Alemão. 

 O episódio das chuvas é evocado por um dos criadores do grupo como 

marco em sua formação, de acordo com um deles foi quando a gente foi 

criando uma rede com outras pessoas que a gente não conhecia. Outra 

integrante diz que não é fácil, no entanto, precisar a criação do coletivo, ainda 

que também apareça associada àquele episódio em sua fala: A gente demora 

a definir em que o Papo Reto começa, porque teve aquela questão toda 

daquela dinâmica do fim do ano, da organização da Vila Olímpica, e tudo 

mais... (...) e a galera continuou conversando e tal e, aí, a gente decidiu se 

juntar, mas a gente não consegue definir, assim, quando foi, porque foi, mas a 

gente continuou se juntando.  

 Através de seus relatos, a mobilização gerada em torno das chuvas 

parece ter sido transformadora e mobilizadora não só para o meu trabalho de 

campo, mas para diversas pessoas que se envolveram com a dinâmica em 

curso naquele momento.  Nas palavras de um dos criados do coletivo, foi 

marcante, foi uma época em que todos vivenciaram na carne os problemas. 

Essa experiência contribuiu para a criação de laços de amizade e identificação 
																																																													
4 Utilizo itálico para as palavras utilizadas por meus interlocutores no contexto do trabalho de 

campo. 

5 “Mas a da Vila Olímpica foi a que teve mais sucesso, porque as 32 famílias que estiveram lá 
todas as 32 foram beneficiadas, a metade dela já receberam... (Eu: O aluguel social, né?) Já 
recebeu apartamento, a outra metade está aguardando e está recebendo aluguel social. 
Porque nós fizemos o trabalho... (...) A gente tinha. Só sai daqui... Não vai sair daqui pra casa 
de parente, não vai sair daqui pra nada. Só sai daqui se estiver com o compromisso do aluguel 
social”. (Betinho Casas Novas, ex-integrante do coletivo Papo Reto, em entrevista em fevereiro 
de 2015) 
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entre uma parte dos envolvidos. Nas palavras de outra criadora do grupo: E, 

aí, depois de tudo isso, das chuvas, as chuvas foram solucionadas, a gente 

resolveu se juntar, porque cada um tinha uma certa militância de alguma coisa 

e, aí, ficou e acabou que a galera ficou mais junta (...) Aí, começou a juntar no 

casarão, 'vamos conversar, vamos reunir' e, aí, do nada, alguém sugeriu: 'ah, 

vamos montar um coletivo'. Após a mobilização que levou a gestão do abrigo 

na Vila Olímpica, um grupo de pessoas que ficou mais próximo nessas 

semanas, continuou a se juntar em outro espaço do Complexo (em outra favela 

do conjunto, numa localidade de difícil acesso) chamado Casarão. Ali, no mês 

de janeiro, se organizaram para realizar uma colônia de férias para crianças 

daquela região da favela. Naquele momento, no entanto, não tinham uma 

identidade enquanto grupo: eram algumas pessoas fazendo alguma coisa 

juntas. 

 No entanto, como revela a última fala, cada um tinha uma certa 

militância e em boa parte dos casos essa militância vinha de experiências 

vividas em outros coletivos locais (um havia sido e outro ainda era naquele 

momento integrante do coletivo Ocupa Alemão), das organizações não 

governamentais locais (dois haviam tido vínculo de trabalho - muito próximo a 

um engajamento militante - no Raizes em Movimento e outra havia participado 

da criação de outra ONG local, o Educap)  e de outras modalidades de 

organização no território (um deles era fotógrafo de um jornal local - 

posteriormente formalizado como ONG - o Voz da Comunidade e outro 

realizava atividades de esporte com jovens da favela e era ligado a uma das 

associações de moradores).  

 
O Papo Reto, eu acho que ele foi a maturidade dos integrantes, 
assim, de vários processos que eles vinham, né, então tinha o 
pessoal desde o Descolando Ideias, do Raízes, tinha muito projeto 
social, muita participação da juventude, principalmente na questão da 
mídia, né, então, essa maturidade, né, sabe assim, o Papo Reto ele 
tá durando muito tempo por causa disso, né? Pô, acho que, sabe, 
que todo mundo, assim, parou de brincar de projeto social e começou 
a militar em projeto social. (Raphael Calazans, integrante do coletivo 
Papo Reto em entrevista realizada em junho de 2015) 

 
 Raphael revela em sua leitura da formação e continuidade do grupo a 

relação entre os projetos sociais e a militância. Boa parte dos envolvidos em 
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sua criação vinha da experiência prévia através de formas de engajamento que 

se aproximavam do universo dos projetos sociais e os projetos sociais fizeram 

parte da trajetória de socialização dessas pessoas. Ele marca, no entanto, a 

diferença entre brincar de projeto social e militar em projeto social, ainda que 

em nenhum lugar eu tenha visto nenhuma pessoa do grupo se referir ao 

coletivo como projeto social. Essa referência indica, no entanto, a meu ver, a 

forte ligação entre o repertório dos projetos sociais (formas de encarar 

determinadas questões, maneira de enunciar publicamente tais questões, 

gramáticas utilizadas etc) e o repertório que criam dentro do coletivo e que 

passa a se constituir como sua prática de militância conjunta. 

 A comunicação é central no grupo (que se apresenta em sua página do 

Facebook como coletivo de comunicação independente) e, no caso de alguns 

de seus integrantes, representava, inclusive, um importante investimento em 

termos educacionais nessa área (seja através da busca de conhecimento na 

área de forma autônoma, seja através de cursos em ONGs e equipamentos 

públicos ou mesmo pelo ingresso em curso superior na área). Esse fato terá 

rebatimento na forma como eles irão, naquele momento e coletivamente, se 

organizar enquanto grupo. Uma questão importante, nesse sentido, é perceber 

como na fala de alguns participantes a criação do grupo não está ligada, por 

exemplo, à colônia de férias que organizaram em janeiro, mas ao evento de 

origem (a organização dos abrigos nas chuvas do final de 2013) e à definição 

de elementos que passam a conferir uma identidade, uma face pública àquilo 

que passam a nomear como coletivo. 

 Quando eu revia o material que tinha sobre as chuvas no final de 2013 e 

o episódio narrado inicialmente para escrever este texto, me deparei com 

algumas fotos. Apesar de eu mesma não ter tirado fotos naquele dia (não fui 

para fazer campo, mas acabei fazendo), lembrava que, meses depois, um 

amigo e interlocutor tinha me marcado em uma foto em que eu aparecia na tal 

caçamba no carro com os rapazes quando seguimos o subprefeito até a Vila 

Olímpica. Lembrei dessa foto e fui procurá-la no Facebook e acabei 

compartilhando como “memória de campo” marcando um rapaz que aparecia 

ao meu lado na foto (que é um dos integrantes do Papo Reto) e outro que 

imaginei ter tirado a foto (outro integrante do coletivo). Um deles fez à imagem 

o seguinte comentário: “Nossa! Esse dia foi épico! Perseguimos o subprefeito 
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que queria tirar as famílias dos abrigos. Neste dia surgia muita metodologia de 

comunicação para mobilização”. Fica evidente, por um lado, o quanto aquele 

dia foi marcante para os que lá estiveram; e, por outro, a maneira como 

percebe o dia épico também: ali surgia muita metodologia de comunicação 

para mobilização. Esse rapaz trabalhou anos em um projeto social para jovens 

que tem uma leitura de que as formas de atuação são metodologias e isso 

reaparece diversas vezes em suas conversas e falas públicas.  
"É, que foi quando a gente foi criando uma rede com outras pessoas 
que a gente não conhecia, foi percebendo certas metodologias que 
davam certo de divulgação e tudo mais, percebendo que a 
visibilidade agora era importante, e ai chegou um momento, a 
criação de símbolos, que eu tenho aqui, a criação de símbolos de 
identificação. A gente percebia quando isso... (Eu: coisa do crachá, 
né?) Exatamente, fazia a diferença. Foi o Raul (outro integrante) que 
percebeu isso. E quando eu percebi, eu já estava dentro do chat com 
um monte de gente. Helcimar (pessoa próxima ao grupo) tava lá, um 
monte de gente e o Raul querendo criar um crachá pra isso e tal e 
querendo um nome. (...) Aí eu falei Nós é Nós não, tem que ter 
comunicação, aí eu dei o nome Papo Reto, o quê o pessoal acha? 
Papo Reto é legal". (Thainã Medeiros, integrante do coletivo Papo 
Reto em entrevista realizada em setembro de 2014) 

 
"(...) aí, depois em março oficializou, vamos fazer uma página, vamos 
criar o grupo. (Eu: Porque a galera já tava ajudando?) Já, já. (Eu: 
Você que tava mais a frente, né?) Sim, sim, mas aí já era e a gente 
já começou a monitorar o Alemão de madrugada, já começou a 
monitorar um montão de coisa, entendeu? (Eu: Mas, aí, monitorar 
como? Pelas redes?) Pelas redes e aí, em março, vamos montar, 
vamos criar um crachá, alguma coisa de identificação e tal e aí 
começou e daí foi". (Renata Trajano, integrante do coletivo Papo 
Reto em entrevista em maio de 2015) 

 
 Há, portanto, por um lado, a criação conjunta de uma forma de fazer, de 
uma práxis específica do Papo Reto que o distingue de outros coletivos, grupos 
e organizações locais (ainda que com eles guarde muitas aproximações). As 
metodologias de divulgação que foram dando certo, a forma de monitorar o 
Alemão pelas, a criação de um grupo, a troca de informações via whatsapp: 
todo esse repertório, esse modo de agir já estava sendo experimentado 
quando resolvem criar o grupo. A criação do grupo, que na prática já 
funcionava de certa maneira, passa, na fala deles, pela criação de uma 
identidade comum, o que parece acontecer de forma consciente e intencional. 
Eles precisam de um nome, mas não foi apenas o nome que concretizou a 
formação a coletivo. A coisa da identificação, a criação de símbolos de 
identificação (que um deles diz fazer diferença) se dá de diversas maneiras. O 
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uso de diferentes plataformas ligadas à Internet, caso do whatsapp e mesmo 
das redes sociais (como Facebook e Twiter), é anterior, e como foi visto no 
relato de campo inicial, já se revelava no momento da articulação das 
instituições por conta da chuva6. No entanto, é a partir de março que nomeiam 
o grupo (reconhecido entre eles como coletivo), em abril criam a comunidade 
no Papo Reto na rede social virtual Facebook e que fazem os crachás de 
identificação7 para os participantes.  
 Em uma fala pública em que alguns dos integrantes do coletivo 
apresentam o trabalho desenvolvido por eles, falaram sobre o uso do whatsapp 
e do uso de crachás de identificação. Inicialmente, o fato de morarem em 
diferentes partes do Complexo justificaria o uso constante do whatsapp para 
troca de informações, os mantendo conectados com o que está acontecendo 
ali dentro do Complexo, na palavra de um deles naquele dia. No entanto, outra 
integrante irá relacionar tais estratégias a questões de segurança dos 
integrantes do coletivo e a constantes ameaças feitas pela polícia como revela 
o trecho a seguir: 
 

“...e a gente sofre muito hoje com as ameaças por conta do nosso poder 
público, é... os tiros são constantes, então a gente anda com crachá, e 
nem tem como não andar!  que a nossa ameaça é constante por conta 
da polícia porque a gente divulga tudo e todos (...) E aí a ideia do 
whatsapp foi mais pra, tipo, "Você tá aonde? Você tá fazendo o que? 
Você tá em segurança? Você tá bem?".  Raul (outro integrante), a 
última viagem que ele fez quando ele voltou a porta dele estava 
arrombada”. (Apresentação do coletivo Papo Reto em oficina de 
formação de gestores culturais no Sesc Tijuca em setembro de 2014) 

 
 O Papo Reto não é o primeiro grupo local a criar um crachá de 

identificação para seus participantes. A primeira vez que notei formas de 

identificação dos integrantes foi entre pessoas do jornal Voz da Comunidade, 

																																																													
6 Naquele momento houve a criação de uma página no Facebook chamada "Juntos pelo 

Alemão" onde buscavam centralizar as informações sobre o episódio, além de puxar 
mobilizações para arrecadação de doações, além de twitaços para dar visibilidade pública 
ao acontecimento, por exemplo. O uso da comunicação e especificamente da Internet por 
organizações, grupos e coletivos do Alemão não é algo novo e se intensificou a partir da 
ocupação que precedeu a entrada das Unidades da Polícia Pacificadora no local. Para mais 
informações sobre essas dinâmicas, ver SOUZA, 2015. 

	
7 O Papo Reto não é o primeiro coletivo local a criar um crachá de identificação para seus 
participantes. A primeira vez que notei formas de identificação dos integrantes foi entre 
pessoas do jornal Voz da Comunidade, outra iniciativa local ligada à comunicação. Além de dar 
visibilidade aos grupos, tal estratégia cria uma diferenciação dos participantes em relação aos 
demais moradores. Tornando-se mais visíveis parece que se sentem mais protegidos, 
sobretudo em relação a possíveis conflitos com a polícia já que tais grupos fazem 
recorrentemente coberturas envolvendo má conduta policial. 
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outra iniciativa local ligada à comunicação que usavam crachás em 

determinadas atividades (outros grupos – e também iniciativas como projetos 

sócias e ONGs – costumam utilizar camisas como a logomarca do grupo ou do 

projeto). Além de dar visibilidade aos grupos, tal estratégia cria uma 

diferenciação dos participantes em relação aos demais moradores. Tornando-

os mais visíveis parece se sentir mais protegidos, sobretudo em relação a 

possíveis conflitos com a polícia já que tais grupos fazem recorrentemente 

coberturas envolvendo má conduta policial. Em uma postagem do coletivo 

Papo Reto de dezembro de 2014, duas fotos mostram o crachá de um de seus 

integrantes totalmente amassado, quebrado ao meio e traz consigo um relato 

contando que um dos integrantes havia sido abordado por dois policiais 

militares em uma das favelas do Complexo. Foi chamado pelo nome por 

policiais não identificados, jogado contra a parede ao não responder e mostrou 

o crachá do coletivo ao solicitarem identificação tendo ouvido como resposta de 

um dos policiais: "Não falei que era ele. Vocês estão achando que são 

espertos. Estamos ligados em cada um de vocês”. Ainda que pareçam 

insuficientes para garantir a total segurança dos participantes dos grupos 

locais, o investimento na produção de estratégias de visibilidade e troca de 

informações ainda é tida como central para os grupos. (No episódio anterior, o 

rapaz foi liberado em seguida e eles fizeram o relato do ocorrido – narrado em 

termos de violações de direitos – em seguida na página do grupo no 

Facebook.) 

 É através da comunidade do Facebook que se apresentam publicamente 

como grupo, dizem quem são os participantes do coletivo, definem 

publicamente o tipo de atuação que terão (texto de apresentação mais 

adiante), mas também produzem progressivamente, no decorrer do tempo e 

através de suas postagens, uma voz pública que passa também pela produção 

e disseminação de imagens e artes visuais que contribuem para conferir uma 

identidade visual ao grupo. Desde o início da página do Facebook, por 

exemplo, criam uma logomarca com o nome do grupo onde o nome é lido 

saindo de um megafone. Acima do nome Papo Reto, em letras menores, é 

possível ler coletivo e, abaixo, comunicação independente. Ambas dimensões 

aparecem recorrentemente quando vão se apresentar e falar do grupo.  
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O coletivo tem uma página no Facebook que conta hoje (outubro de 

2015) com mais de 15 mil curtidas (em julho de 2014, poucos meses depois da 

criação da página, eram cerca de 1.800). A página (que na descrição do 

Facebook aparece como comunidade) foi criada em abril de 2015 apesar de 

nas entrevistas seus integrantes identificarem o início do coletivo um mês 

antes. Se autodescrevem como comunicação independente da seguinte 

maneira: 

 
O PAPO RETO é um coletivo de comunicação independente composto 
por jovens moradores dos Complexos do Alemão e Penha. Tem como 
foco propagar notícias dentro do morro: eventos, protestos, 
reivindicações... E também atua como um canal que mostra a realidade 
Favela, tendo forte importância na “mídia de guerrilha” em tempos de 
guerra e na provocação reflexiva do “até onde é verdade o que diz a 
grande mídia?”. 
 
Muito do que acontece no território passa pelas lentes do Coletivo, que 
busca fazer uma cobertura diferente da mídia corporativa, ou seja, aqui 
se aplica o “do favelado para a própria favela”, resumindo: Nós por Nós.  
 
Se apropriando de redes já existentes e ferramentas alternativas, O 
PAPO RETO nasce em 2014, embalado pelos protestos no Complexo 
do Alemão e pela não aceitação da forma como essa “grande mídia”, 
Governo e Secretaria de Segurança criminalizavam movimentos sociais, 
principalmente os da favela, associando manifestantes com bandidos e 
manifestação na favela como ação de quadrilhas. 
 
O Nós por Nós é um simples e forte esquema de segurança de ativistas 
e moradores em dias de guerra a partir do diálogo e troca de 
informações.  
Hoje o Coletivo mantém uma rede com moradores de todo o Complexo 
do Alemão e estão em contato uns com os outros 24h do dia. 
 
Assim surge o veículo de Comunicação Independente PAPO RETO, 
pondo em prática o Nós por Nós! 
 

  

 Ainda que compartilhem informações de outros grupos e perfis, 

sobretudo informações sobre o Complexo do Alemão ou das favelas de modo 

mais geral, há certo investimento na produção de informações próprias como 

relatos escritos, imagens, fotos e pequenos vídeos, como será visto na próxima 

seção. Tais informações são disponibilizadas quase que diariamente, 

diminuindo muito o espaço de tempo entre as postagens quando há 

manifestações em que o coletivo está diretamente envolvido, mas sobretudo 
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nos casos de episódios de conflitos armados e violência policial acompanhados 

por integrantes do coletivo. 

 A questão do coletivo, recorrente nesse momento em movimentos 

sociais de esquerda e em especial em algumas favelas, busca propor um tipo 

de organização não hierarquizada, o que não significa que os participantes não 

tenham funções ou papéis diferentes no grupo. Em mais de uma entrevista 

com alguns de seus integrantes, a questão da complementariedade entre eles 

aparece “... cada um tem uma potência ali dentro, cada um sabe fazer uma 

coisa de um jeito e nessa a gente acaba se complementando”: (Thainã 

Medeiros, oficina de formação de agentes culturais no Sesc Tijuca, em 

setembro de 2014)  

 
O Papo Reto é, assim, muito doido, né, porque são pessoas muito 
diferentes uma da outra, né, mas a gente tenta a parte da sagacidade 
de cada um, né, fazer, assim, tem uma ação, vamos fazer que ação? 
Vamos filmar, vamos narrar uma operação policial dentro do Alemão, 
então, tem o funkeiro, tem o fotógrafo, tem um global, tem uma 
militante, né, então, vamos vê como a gente consegue juntar todo 
mundo pra fazer isso, né? (Raphael Calazans, integrante do coletivo 
Papo Reto em entrevista em junho de 2015) 

 
Tudo surgiu de forma natural", conta o integrante Raull Santhiago, de 26 
anos. "Todos tinham ligação com ativismo, audiovisual ou direitos 
humanos. Um tinha uma câmera, outro era bom no celular, outro sabia 
mediar conflitos. Vimos que nossa atuação era necessária, e aí num 
certo momento a gente se tornou o Papo Reto." O nome vem da gíria 
carioca "mandar um papo reto", que significa "ir direto ao ponto", "falar 
sem papas na língua". (Trecho de reportagem da BBC Brasil sobre o 
grupo, divulgada em 30 de outubro de 2015) 

 
 Todos reconhecem também que no Papo Reto a questão da 

comunicação, da mídia é central. A partir das chuvas se constitui um grupo de 

pessoas com afinidade e até amizade mesmo, como me contou um dos 

integrantes em entrevista. No entanto, parece que a metodologia utilizada 

também pode ser pensada como forma de conexão e formação de vínculo 

entre eles. Não se trata de fazer jornalismo ou uma comunicação informativa 

inspirada na comunicação jornalística, mas de um contraponto a grande mídia 

como falam na descrição de sua comunidade no Facebook. Pensar que a 

construção da ideia da produção de informação do favelado para a própria 

favela é mediada, no caso deles (e de outros grupos locais), pelo uso da 
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Internet, de variados recursos tecnológicos até bem pouco tempo não 

disponíveis para pessoas que vivem em favelas e pela utilização permanente 

nas redes sociais que adensam as relações locais na medida em que criam 

possibilidade de convergência entre pessoas, grupos e organizações que não 

fazem parte da dinâmica local mas que, ao permitir reconhecimento externo, 

também acaba por alterar as correlações de força entre atores internos. O 

favelado, a favela e o local também se fazem, nesse sentido, através de meios 

que possibilitam, justamente, ultrapassar suas próprias fronteiras em diversos 

sentidos8.  

 
(3) Favela nas redes sociais: a produção do lugar 

 O meu campo foi feito lá e daqui (da tela do meu computador, dos 

teclados do meu tablete e do meu celular). Não se tratou de uma escolha a 

priori, nem totalmente consciente, mas desde o início da pesquisa percebia a 

centralidade do uso das redes sociais (que foi se verificando também na 

relação com outras plataformas como o whatsapp ao longo do trabalho de 

campo) para diversas pessoas e grupos com quem tinha contato. O 

deslocamento físico até as favelas do Complexo do Alemão, a meu ver, 

continuava a ser importante para a compreensão do que eu pretendia estudar 

(as práticas e trajetórias de militância na interseção com projetos sociais e 

ONGs), no entanto, deixar de fora o uso que faziam da Internet e em especial 

das redes sociais também me parecia artificial. Desconsiderar esse espaço 

também significava deixar de olhar para uma dimensão importante para eles de 

suas práticas cotidianas e de militância em especial9. Busquei, portanto, um 

trabalho de campo na interseções entre on e off-line, mapeando continuidades, 

tensões e rupturas; incorporando em meu olhar (e agora nas narrativas sobre o 

campo) essas duas dimensões na tentativa de não dar pesos diferenciados (a 

																																																													
8	De acordo com Miller e Slater (2000), a Internet permite posicionar pessoas em redes que 
transcendem sua localização imediata, colocando-as em fluxos de recursos culturais, políticos 
e econômicos mais amplos. (p. 18)  
 
9 Com esses pensamentos em mente, quando me deparei com o estudo de Miller e Slater 
(2000) tive o alento de que era possível pensar antropologicamente as relações entre on e off-
line de forma consequente e menos intuitiva (como vinha fazendo até então) em termos de 
continuidades, descontinuidades, tensões. Além disso, eles também se propunham a pensar a 
produção de um lugar (Trinidad) para além do lugar e na relação feita da Internet. 
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menos que meus interlocutores o façam). Conto isso porque foi também por 

conta dessas passagens, da construção dessas possibilidades de trânsito, que 

cheguei aqui, nessas reflexões finais sobre a produção do lugar na minha 

pesquisa10. 

 Nessas últimas páginas buscarei, então, refletir (ainda que 

preliminarmente) sobre a produção do lugar11 (favela, comunidade, Alemão, 

Complexo) a partir da página do coletivo Papo Reto no Facebook. Minha 

hipótese inicial é que grupo e lugar se produzem conjunta e simultaneamente 

(também) através do uso feito por grupos, organizações, coletivos e moradores 

da Internet e da maneira como constituem a relação entre pessoas, imagens e 

lugar.  

 Um aspecto central na formação e continuidade do coletivo Papo Reto é 

a relação com o lugar, com a favela, com o Complexo do Alemão. É no Alemão 

que concentram a maior parte de suas atividades presenciais e é sobre o 

Alemão que falam - através de textos, vídeos, fotografias etc – nas redes 

sociais vinculadas ao coletivo (e no caso de parte dos integrantes também em 

seus perfis individuais nessas mesmas redes). 

 Não se trata, no entanto, de um caso isolado no que diz respeito aos 

grupos e organizações locais. Pode-se dizer que tais formas de organização 

têm como base primeira o vínculo com o lugar de moradia da maior parte de 

seus participantes e que têm, entre suas principais razões de ser, a vontade de 

fazer alguma coisa pela favela. É na relação com o lugar que surge a ideia de 

se juntar e fazer um grupo que, em alguns casos, irá se institucionalizar mais 

tarde. Nesse sentido, seria possível pensar que não diferem muito das 

associações de moradores, que têm na intenção de representação dos que lá 

vivem e na ação sobre o lugar suas características mais marcantes. Há, no 

entanto, no caso das pessoas pertencentes a estas outras modalidades de 

																																																													
10 Ainda que tenha consciência de que a produção do lugar que aqui tomo para breve reflexão 
é também feita por mim ao falar sobre ele e representa-lo, não terei condições de ir além nesse 
caminho de análise (que pretendo retomar na tese) nesse momento. Para uma reflexão sobre 
diferentes atores na produção da favela, ver Valladares, 2005. 
 
11 Inspirei-me inicialmente nas reflexões de Arjun Appadurai (1996) pensando na necessidade 
de construção discursiva contínua do local para sua (re)produção; o fato de serem produzidos 
e produzirem contextos; as relações e tensões entre as lógicas de produção de bairros/ 
vizinhanças e as lógicas de (re)produções dos estados-nação; e as muitas possibilidades de 
produção desses espaços nas relações possíveis com esferas de comunicação. 
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organização uma necessidade de marcar uma distinção entre elas (nesse 

contexto, as associações seriam o outro). Em diversas entrevistas realizadas 

com integrantes de coletivos, grupos e ONGs, as associações aparecem como 

um lugar complicado para militar ou fazer ação social, seja pela necessidade 

de um contato com o tráfico de drogas que constrangeria sua liberdade de 

ação, seja pela vinculação com a política institucional (através de vereadores, 

deputados e políticos profissionais de modo geral) que as colocaria em um 

lugar também limitado do ponto de vista desse outro grupo de pessoas. Não se 

pode negar que ambas as relações implicam em forte contaminação moral que 

deslegitimam a fala das associações frente a moradores e grupos externos12. 

 Retomando a reflexão inicial, assim como o Papo Reto, no Alemão há 

outros grupos que se constituem na relação com o lugar tendo características 

semelhantes em termos de modo de ação que combina atividades na favela e 

uma forte atuação através das redes sociais e da Internet de modo mais amplo. 

Aqui, no entanto, irei me ater ao modo como o coletivo Papo Reto constrói essa 

relação tendo como ponto de partida suas postagens no Facebook durante o 

ano de 2014, sem deixar de fora a relação entre essa forma de atuação e as 

atividades presenciais realizadas pelo grupo. Essa dimensão é fundamental 

porque uma acusação constante entre militantes ou pessoas a frente de ações 

sociais em favelas é que sejam apenas ativistas de sofá, ou seja, que façam 

muitas postagens nas redes sociais sobre problemas locais, mas não façam 

nada de fato na favela13. Esta é uma tensão constante para pessoas e grupos 

que têm na Internet uma forma de atuação importante. Eles têm que provar 

constantemente que sua atuação não se limita ao mundo virtual para serem 

																																																													
12	Como	 lembra	Rocha,	“No entanto, apesar de existirem em grande número e de terem uma 
importância política reconhecida, as associações de moradores de favelas vêm encontrando 
grande dificuldade para atuar no espaço público nos últimos anos, tanto dentro quanto fora das 
favelas. Os problemas enfrentados são de conhecimento geral: as associações de moradores 
têm voltado à pauta dos jornais em escândalos políticos, acusadas de favorecerem candidatos 
nas eleições de 2008 escolhidos por grupos de traficantes de drogas. Além disso, há alguns 
anos é de conhecimento público que o cerco sobre os moradores de favelas praticado pelas 
quadrilhas de traficantes se fecha também sobre as associações, causando a morte ou a 
expulsão de muitos dirigentes de suas casas e territórios de moradia (Cf. Leite, 2005)”. 
(ROCHA, 2008) 
 
13 A dimensão do fazer e do saber que deriva da vivência é bastante central nesses grupos, 
mas não haverá condições de aprofundá-la aqui. A frase de um dos integrantes do coletivo 
(Raull Santiago) dá um exemplo do lugar da prática, do fazer para eles: “Sou formado nas 
práticas da realidade. É através de minhas vivências que escrevo minhas teorias”. Com essa 
frase, o coletivo fez uma espécie de meme compartilhado em sua página. 
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respeitados entre outros militantes e reconhecidos por moradores e outros 

atores locais e externos, ou seja, para construir sua reputação. Isso fica 

evidente na fala de Raphael: 
Hoje o Papo Reto, eu acho que ele é um grupo assim mais com gana 
pra se dizer a verdade. Sabe assim, somos nós cinco, assim, mas é a 
legitimidade junto ao território é muito grande né? (...) Sabe, esse 
construir junto, orgânico, né, de se criticar o tempo inteiro, né, de que 
ponto a gente não pode ficar distante do beco, a gente tem que tá 
dentro beco, né, dar esse caráter, assim, que a comunidade abrace o 
Coletivo e que seja reconhecido por isso, né? (...) e até por isso, 
consegue ter mais repercussão social lá dentro, internamente, que a 
gente prioriza muito forte isso". (Raphael Calazans, integrante do 
coletivo Papo Reto, em entrevista em junho de 2015) 

 

 Mas não é apenas no beco que estão. Becos, vias principais, comércios, 

espaços e equipamentos públicos são pode eles levados através de fotos para 

a Internet. Na página do coletivo as imagens da favela transbordam. De modo 

geral são fotos (tiradas por um dos integrantes que têm uma câmera 

profissional e é fotógrafo), em sua maioria, de vistas do Complexo do Alemão 

dos mais diversos ângulos. Muitas vezes, utilizando-se de uma lente grande 

angular, as fotos revelam a imensa extensão do lugar e também os contrastes 

nele presentes: os enormes investimentos públicos recentes que adquirem a 

forma de vias pavimentadas, estações de teleférico, prédios para a polícia 

(Unidades de Polícia Pacificadora, as famosas UPPs), escolas, postos de 

saúde lado a lado de casas inacabadas, montes de lixo, destroços de casas 

derrubadas para alguma obra que não terminou. As favelas do Complexo 

iluminadas à noite com a Igreja da Penha ao fundo, mas também paredes 

perfuradas com tiros de balas de variados calibres, policiais armados, viaturas 

da polícia, vídeos que são na verdade montagens em que, por alguns 

segundos ou até mais de um minuto, pode se ouvir os disparos de armas tendo 

como imagem uma foto do Complexo do Alemão. A beleza e a violência. 

 As postagens com imagens são muito recorrente e as fotos predominam. 

Essas aqui brevemente descritas dão conta de um aspecto central para o 

coletivo Papo Reto e outros grupos locais a tensão entre apresentar as belezas 

do lugar (mesmo que em suas contradições e metamorfoses) lado a lado com a 

violência e a militarização progressiva daquele espaço. Há um debate 

permanente nos grupos sobre até que ponto falar da violência, ainda que do 

ponto de vista de seus moradores (o que marcaria uma importante distinção 
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em relação à grande mídia que fazem questão de anunciar ao se 

autodescrever em sua página no Facebook), reforça a própria violência e o 

estigma da favela e seus moradores a ela associados constantemente. Por 

outro lado, não falar da violência (como alguns grupos parecem ter buscado 

fazer em certos momentos) também não é opção fácil e quem a faz é 

frequentemente acusado por pessoas de outros grupos locais de estar 

ajudando a vender a pacificação (muito criticada pela maioria dos movimentos 

locais) e escamotear a realidade (outra dimensão muito valorizada entre eles e 

só realmente conhecida por quem lá vive). 

 Outro grupo de imagens é de grupos de moradores e moradores 

apresentados individualmente vinculados a algum tipo de iniciativa cultural, 

social, esportiva etc. Essas imagens também caminham no mesmo sentido 

daquelas das vistas e paisagens, buscando revelar e valorizar o lado positivo 

da favela e de quem lá vive. 

 E, por ora, poderíamos agrupar outro conjunto de imagens entre aquelas 

de atividades e ações em que o coletivo Papo Reto está ou esteve diretamente 

envolvido. São manifestações (no Alemão e em outras favelas), eventos 

culturais, reuniões e encontros na casa de integrantes do grupo. Assim como 

aquelas associadas à beleza física da favela, as imagens de atividades 

presenciais do grupo, que remetem justamente para relação que eles têm com 

o lugar de moradia, que é também lugar e mote de militância, são constantes. 

O mostrar-se em ação, fazendo coisas no lugar (seja em uma manifestação ou 

ação cultural, seja acompanhando e denunciando as arbitrariedades policiais o 

que vai, gradativamente, assumindo centralidade na página ao longo do tempo 

e intensificando-se na medida em que se intensificam os conflitos armados 

entre meados de 2014 e meados de 2015) faz parte das estratégias de 

visibilidade do grupo e está associado à ideia de não fazer apenas pela 

Internet, revelar também o que fazem na favela, para a favela.  

 Parte das atividades do grupo, aquelas que buscam uma ampla 

mobilização, tornam-se eventos do Facebook ou uma espécie de folder virtual 

(criado por um dos integrantes) e são compartilhados em sua página, nas 

páginas pessoais de seus integrantes e também na de grupo e pessoas que 

fazem parte de sua rede de relações (amplificadas pelas possibilidades de 

conexões das redes sociais). O integrante do grupo que é fotógrafo (Carlos 
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Cout) é em geral o responsável por gerar imagens fotográficas das atividades 

em que o grupo está envolvido e outros participantes (Lana, Alana, Raul, 

Thainã) filmam algumas atividades. Boa parte dessa produção irá retornar no 

mesmo dia ou um dia depois às redes sociais dando materialidade às ações do 

grupo também na Internet. É nesse sentido que se pode dizer que o beco14 é 

atualizado e trazido para as redes sociais como modo de enunciação de si, 

como forma de expressão de um “ponto de vista periférico” (GAMA, 2012) onde 

a identificação com o lugar cria possibilidades de fala, expressão e de 

militância, mas em que esse militantes não são absorvidos ou capturados pelo 

lugar15.  A Internet e as possibilidades de compartilhamento de imagens e 

informações e de conexões por ela geradas são um elemento fundamental na 

construção dos trânsitos e conformação do engajamento militante para esses 

grupos e pessoas. 
 

(4) Questões finais 

 Procurei pensar o lugar de um evento específico, em sua relação entre 

experiências presenciais e virtuais, para a formação de um grupo local para o 

qual a dimensão do uso da produção e disseminação de informações é central, 

bem como a relação de seus integrantes e do grupo em si com o lugar. É 

preciso lembrar que o contexto da produção do grupo foi fortemente marcado 

pela criminalização crescente dos movimentos sociais (sobretudo a partir das 

manifestações de junho de 2013) e das organizações sociais e coletivos de 

favela. Para se ter uma ideia, meses depois da criação do Papo Reto, 

manifestantes que estiveram presentes a um ato no Complexo do Alemão 

foram acusados – na capa de um jornal de grande circulação no Rio de Janeiro 

– de serem pagos por traficantes para se manifestarem e, no mesmo período, 

primeiro semestre de 2014, um mototaxista foi morto durante uma 

																																																													
14 O beco é um lugar central para os militantes de favela. Conhecer os becos e saber transitar 
por eles marca uma distinção primordial entre os crias (nascidos e criados) e os de fora. O 
beco também é evocado (inclusive pelo coletivo Papo Reto) para atualizar essa distinção no 
universo das organizações sociais através da frase “nós não é ONG, nós é beco”. 
 
15  Nas palavras de Gama (2012), “Ao se posicionarem geograficamente, todavia, esses 
fotógrafos não buscam uma essência local, mas sim se situar no mundo a partir de um ponto 
de vista específico: o periférico. As culturas identitárias e as identidades territorializadas (que 
nascem a partir da valorização do local) ganham cada vez mais força na contemporaneidade, 
ao mesmo tempo em que as pessoas se sentem menos presas a seus territórios, mantendo 
diálogo com o mundo globalizado, especialmente através da internet”. (p. 64) 
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manifestação também no Complexo do Alemão. No segundo semestre de 

2014, quando retomei meu trabalho de campo, na primeira atividade em que 

estivesse falava-se dos nomes de pessoas e organizações que constavam em 

um dossiê feito pela polícia sobre movimentos sociais. Descobri mais tarde que 

uma lista de presença de uma das atividades de um coletivo local havia sido 

usada para identificar grupos e pessoas a serem possivelmente indiciados. À 

criminalização crescente dos movimentos sociais soma-se, em contextos de 

favelas e bairros populares, a criminalização histórica desses setores da 

população (pobres, negros e moradores de áreas periféricas) que são 

obrigados a operar constantemente uma descontaminação moral para que 

tenham acesso à fala pública e para que essa fala não seja desqualificada. O 

coletivo Papo Reto, nesse contexto, e por ter em seu repertório de militância a 

denuncia de violações de direitos por parte da polícia é continuamente acusado 

de conivência com o tráfico de drogas (presencialmente e através das redes 

sociais e comentários em matérias jornalísticas sobre o grupo). 

 Sendo assim, conhecer a história de grupos como o Papo Reto permite 

entrever as estratégias de que lançam mão os movimentos sociais desses 

lugares. A importância e a razão de ser de suas ações estão no lugar, na 

favela, no Alemão. Parte significativa de seu trabalho de produção de si passa 

por um trabalho de produção do local onde vivem seja através de ações 

presenciais como atividades culturais, manifestações etc., seja pela utilização 

de relatos, fotos, vídeos e imagens variadas que buscam construir uma 

representação que se pretende alternativa àquela produzida pelos grandes 

meios de comunicação que, em sua perspectiva, criminalizam as favelas e 

seus moradores. Como foi visto, esse processo não se dá sem tensões e uma 

tensão estruturante é, justamente, a causada pelo risco de se reforçar os 

estereótipos e estigmas que se busca combater (como o que associa o Alemão 

e seus moradores à violência) ou não ser fiel à realidade que pretendem 

retratar, mostrar e denunciar. 

 O coletivo Papo Reto é um dos grupos locais cujos relatos ultrapassam 

as fronteiras do local e contribuem para reposicionar o Alemão na agenda 

pública da cidade. E nesse sentido o Complexo do Alemão é produzido muito 

além do lugar, do próprio Alemão. Na convergência entre redes diversas nas 

redes sociais criam-se alianças de ordens também diversas que adensam o 
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capital desses grupos contribuindo para posicioná-los de forma especifica entre 

os movimentos social local graças o alcance de seu trabalho (o que inclui a 

visibilidade de suas postagens) e também redimensiona o lugar social de 

determinadas favelas na agenda pública da cidade e dos investimentos 

públicos em uma espécie de hierarquia de visibilidades que contribui para 

tornar certas favelas socialmente irrelevantes do ponto de vista do poder 

público e de outros agentes externos (inclusive pesquisadores e universidades) 

enquanto outras passam a concentrar iniciativas e recursos de vários tipos 

(como é o caso do Complexo do Alemão desde o início das obras do PAC, em 

2007). É nesse contexto complexo que grupos como o Papo Reto atuam. E são 

esses contextos que eles reconstroem. 
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