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MÍDIA E FAVELA: CONTEXTO E PROPOSTAS
O nível de aprimoramento de uma democracia é dado pela pluralidade de visões de
mundo circulando em suas diferentes arenas políticas. De acordo com tal postulado,
a democracia - ao contrário do que defende a teoria política democrática dominante
- é definida não por ser o cume de uma escalada linear até o alcance da harmonia
perfeita entre grupos de interesses antagônicos. Seu nível de plenitude dependerá,
ao invés disso, da existência de condições de possibilidade para que se travem
disputas justas entre representações e visões de mundo conflitantes.
Como sugere Mouffe (2003, p.14), a característica democrática “pode apenas ser
dada pelo fato de que nenhum ator social pode atribuir a si mesmo a representação
da totalidade e assim alegar ter o ‘domínio’ deste fundamento”. No Brasil, se
medirmos o grau de democratização da comunicação a partir da quantidade de
tendências, vozes e veículos existentes, chegaremos à conclusão de que o
monopólio de “representação da totalidade” do qual fala Mouffe traduz-se de forma
patente no controle exercido por grandes conglomerados de mídia sobre a difusão
de narrativas usadas na construção de identidades sociais e imaginários coletivos.
As consequências deste monopólio, porém, não se restringem ao plano do
imaginário, fazendo-se sentir, inclusive de formas absolutamente concretas por
diferentes parcelas da população. Um grande exemplo de tais consequências, no
contexto urbano brasileiro, pode ser verificado analisando-se as clássicas
representações midiáticas das favelas e espaços populares nos últimos 30 ou 35
anos, quais sejam, aquelas que estabelecem associações diretas entre estes
territórios e o fenômeno da violência nos grandes centros. Esta relação
simplificadora fez com que a sociedade naturalizasse a violência contra o morador
de favela, culpando-o mesmo quando ele é vítima da violência e não seu autor.
(ASSIS; MINAYO; NJAINE; SOUZA; 1997 apud AMARAL FILHO, 2008, p.81)
Do mesmo conjunto de atitudes que consiste em naturalizar diferentes formas de
violência contra este grupo social deriva a percepção de que, por exemplo, as
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mortes de indivíduos residentes em áreas nobres da cidade merecem mais destaque
na mídia e atenção do público que as mortes de moradores de favelas e periferias. A
este respeito, Amaral Filho (2008, p.82) sustenta que “foram construídas
comunidades no interior daquela que compõe toda a cidade” e que a distância entre
estas comunidades - fortemente definida pelo nível de inserção de seus participantes
na ordem do consumo - torna-se gigantesca, embora seja geograficamente curta.
O que ocorre com as favelas, espaços populares e seus habitantes também é reflexo
de um acúmulo histórico de processos de violência simbólica envolvendo
invisibilização, estigmatização, exotização ou combinações das alternativas
anteriores. Tal modalidade de violência tende a se perpetuar, agravada por
problemas como o subdesenvolvimento de iniciativas de comunicação popular
alternativa (voltadas para estes locais ou neles situadas), além da grande
concentração dos meios de massa nas mãos de pequenos grupos e/ou famílias -hoje, dois dos maiores entraves para a democratização da comunicação.
O projeto Mídia e Favela teve como objetivo principal contribuir, justamente, para
a garantia do direito coletivo à liberdade de expressão, por meio da promoção do
direito à comunicação (entendendo que, nos dias atuais, este tornou-se pré-condição
para efetivação daquele). Compreendendo também que ambos os direitos confluem
e são essenciais para a superação da situação de violência simbólica acima descrita,
buscou-se produzir dados que dessem conta da realidade das iniciativas de
comunicação alternativa e de demonstrar como as favelas são representadas por
parte significativa da mídia corporativa.
Para cumprir sua proposta, o projeto deu-se em duas etapas fundamentais:
1) Levantamento de veículos de mídia alternativa em favelas e espaços populares da
Região Metropolitana do Rio de Janeiro e produção de um diagnóstico sobre tais
iniciativas (o qual busca responder a questões como quais as fontes de recursos dos
veículos, que políticas públicas os apóiam, qual o perfil dos comunicadores que
neles atuam, qual é a abrangência dos veículos, entre outras). O levantamento
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identificou 104 veículos, 73 deles responderam a um instrumento que originou um
diagnóstico sobre as iniciativas.
2) Seleção de todo o conteúdo jornalístico de três noticiosos impressos de grande
circulação no Rio de Janeiro, que tivesse como temas centrais ou transversais
questões relacionadas às favelas e espaços populares e posterior balanço de como
estes territórios são representados nestes jornais. São eles: O Globo, Extra e MeiaHora. O acompanhamento durou seis meses e através dele foram selecionadas 640
matérias.

A COMUNICAÇÃO COMO DIREITO
Como já foi dito, na contemporaneidade, o direito à comunicação passa a ser
percebido, cada vez mais e em diversos contextos geopolíticos, como dimensão
fundamental de processos mais gerais de aperfeiçoamento das democracias. Fazer
uma afirmação como esta é também reconhecer que o direito à comunicação
articula-se com aquele de primeira geração, que assegura a liberdade de expressão.
O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos - que tem hoje cerca de
360 traduções - determina que: “Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e
de expressão; este direito inclui o de não ser incomodado por causa de suas opiniões,
o de pesquisar e receber informações e opiniões, e o de difundi-las, sem limitação de
fronteiras, por qualquer meio de expressão”.
Houve, entretanto, uma série de transformações características das sociedades
modernas (cujo desencadeamento se dá mesmo antes da Declaração Universal dos
Direitos Humanos) que passaram a marcar incontornavelmente todo e qualquer
debate sobre liberdade de expressão: o advento dos meios de massa e a subsequente
centralidade que estes assumem na vida cotidiana.
Sobretudo, após a hipertrofia dos sistemas de mídia em tal contexto e a
concentração das indústrias culturais nas mãos de poucos, ficou evidente a situação
de desigualdade de condições de acesso aos meios de produção de informações
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destinadas a grandes audiências. No clássico “A Indústria Cultural - O Iluminismo
como mistificação das massas”, de 1947, Adorno e Horkheimer refletem justamente
sobre como a comunicação de massa instala nas sociedades uma série de assimetrias
do ponto de vista do poder de difusão de mensagens. Esta reconfiguração garante a
uns poucos - proprietários dos meios técnicos - o direito de, em larga escala,
circular suas visões de mundo, enquanto os outros - as massas - convertiam-se em
consumidores das mensagens produzidas pelos primeiros. Este deslocamento fez
com que a defesa e garantia da liberdade de expressão individual deixasse de ser
suficiente para dar conta de assegurar o direito fundamental à liberdade de
expressão em sua forma atualizada.
Em “Contribuições para a construção de indicadores do direito à comunicação”, o
Coletivo Intervozes afirma que o direito à comunicação, embora bem desenvolvido
hoje como conceito - aparecendo inclusive em textos constitucionais recentemente
aprovados - tem fronteiras turvas em sua definição prática, além de nunca ter sido
referência para o desenvolvimento e aplicação de políticas públicas no campo mais
geral dos direitos (INTERVOZES, 2010, p.15). O Intervozes lembra ainda que são
escassas as “evidências e referências, qualitativas e quantitativas, sobre as
diferenças no acesso aos meios de produção e difusão da comunicação, apesar de
ser evidente a concentração dos meios nas mãos de poucos”. (Idem)
Embora os monopólios de fala das grandes empresas de mídia sejam de fato uma
realidade, de outro lado fica cada vez mais claro que a sociedade entrevista por
Adorno e Horkheimer sofreu e sofre inegáveis e intensas transformações, sobretudo,
com a elevação no grau de popularização das chamadas “novas tecnologias”. Se
ontem as teorias da comunicação concentravam-se nos pólos de emissão e recepção
apontando a passividade do receptor, hoje, como diz Pinheiro (2006, p.75), quem
pensa a comunicação deve estar atento ao fato de os meios não se situarem mais
“além ou aquém da sociedade”, e sim serem internos e mesmo constitutivos dela.
Pinheiro é uma das pensadoras que acredita que o uso criativo da rede seja capaz de
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destituir hierarquias, valores, cadeias de transmissão e fronteiras até então
consideradas. (Idem)
Sobre as transformações ensejadas pela relativa democratização do uso da Internet,
há aqueles que, como Kucinski (2011), fazem coro com Pinheiro e acreditam que as
novas tecnologias - “baratas e livres do controle do grande capital” - permitem que
qualquer um possa modificar, questionar e desconstruir os conteúdos veiculados,
por exemplo, pela chamada imprensa mainstream:
Já se foram os tempos em que os grandes jornais combinavam de modo
tão explosivo o poder econômico com o poder político que se
autodenominavam ‘o quarto poder’. O advento da internet como
principal meio hoje de comunicação - tanto interpessoal, como
intergrupal e de massa - destruiu o monopólio da fala detido pelos
jornais, pelos jornalistas, e pela indústria capital intensiva da
comunicação. (KUCINSKI, 2011)

Teses como esta de Kucinski (Idem) apóiam-se em dados como os apresentados
pelo próprio autor, os quais dão conta de que hoje “os três grandes jornais de
referência nacional não chegam a vender, somados, 900 mil exemplares. No período
de duas décadas em que nossa população cresceu uns 25%, esses jornais perderam
25% de leitores”. De outro lado, pode-se supor que o dado trazido pelo autor
traduza não a perda de terreno dos grandes conglomerados e sim a passagem de
uma cultura letrada para a audiovisual e interativa.
Há os talvez menos otimistas que os dois pensadores anteriores, os quais, por sua
vez, discordam e defendem que as novas tecnologias mostram-se, ao contrário do
que pensam seus entusiastas, conservadoras das tradicionais estruturas de poder
(SODRÉ, 2002). Sodré, nesta direção, observa que é corrente a expressão
“revolução da informação” para destacar os impactos das novas tecnologias na
sociedade. O autor adverte, entretanto, que “[a] palavra revolução pode revelar-se
aqui enganosa (...)”. “Revolução não é conceito que se reduza ao da mudança pura e
simples, uma vez que seu horizonte teleológico acena ético-politicamente com uma
nova justiça”. Em outras palavras, “revolução” pressupõe uma modificação radical
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nas disposições do poder - o que, na perspectiva de Sodré, efetivamente, não
acontece na atual conjuntura.
Ocorre que o grau de radicalização da democracia continua sendo diretamente
proporcional a pluralidade e diversidade de ideias e valores que circulam pelo
espaço público (INTERVOZES, 2010). É claramente desproporcional, no entanto, o
grau de circulação dos diferentes discursos sociais, dependendo de quem os produz.
No caso brasileiro, apenas sete grupos controlam 80% de tudo o que é visto, ouvido
e lido (COUTINHO; PAIVA, 2007). Este nível de concentração dos meios de
produção de informação nas mãos de poucos traduz-se em oligopólios da
interpretação dos fatos sociais, culturais e políticos que se chocam frontalmente
com o direito à comunicação e, por conseguinte, com as próprias noções de
democracia plena e ainda com as concepções atualizadas de liberdade de expressão.
A este elevado e abusivo nível de concentração das indústrias de mídia nas mãos de
pouquíssimos grupos e famílias dá-se, oficialmente, o nome de “propriedade
cruzada”: usufruto, pela mesma empresa de comunicação, de concessões para
operar diferentes plataformas (TV, rádio, jornal e portais de Internet), emitindo
mensagens inclusive local e regionalmente. No Brasil, a propriedade cruzada
implica, necessariamente, no descumprimento de dispositivos legais. Mais
especificamente do parágrafo 5º do artigo 220 da Constituição, o qual proíbe o
monopólio e o oligopólio.1 (CABRAL; CABRAL, 2002, p.5)
Portanto, o advento das novas tecnologias não assegura, por si só, o direito amplo e
irrestrito à comunicação. A democratização da comunicação exige, portanto, uma
redistribuição no acesso aos meios e a possibilidade de produção de mensagens. “A
ideia por trás do direito à comunicação sustenta que a liberdade de expressão só
pode ser alcançada de forma plena se for assegurado um conjunto mais amplo de
direitos ao seu redor, como o acesso aos meios de comunicação”, incluindo os de
1

A propriedade cruzada também fere o Código Brasileiro de Telecomunicações (1962)
“que determina que o grupo ou pessoa não pode ter participação em mais de dez
emissoras de TV no país, sendo cinco, no máximo, em VHF.
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massa (INTERVOZES, op. cit., p.23). Esta é uma sugestão compartilhada pelo
relatório “A importância da auto-regulação da mídia para a defesa da liberdade de
expressão”, do consultor da UNESCO, Andrew Puddephatt. O documento, que
aborda aspectos da política regulatória do sistema de mídias no Brasil, reitera que o
direito à comunicação, necessariamente, requer “uma dimensão pública - um meio
de comunicação - que facilite a troca de opiniões, ideias e informações”.
Segundo o relatório, esta necessidade crescente de democratização dos meios se
deve ao fato de a mídia ter se consolidado na contemporaneidade como a principal
plataforma para a expressão pública, num contexto onde, sem riscos de exagero, é
possível afirmar que diante do grau de midiatização da experiência humana, os
discursos não reverberados pelas mídias correm sério perigo de assumirem posições
de marginalidade política.
A consequência mais direta desta conjuntura é que, principalmente nas últimas duas
décadas, grupos sociais de diferentes tendências vem buscando se apropriar de
gramáticas e ferramentas da comunicação midiática de modo a defender suas
respectivas visões de mundo e direitos. Ocorre que esta corrida pela apropriação de
meios de difusão de mensagens não se dá em igualdade de condições entre os
contendedores. Isto porque a possibilidade de efetivação de disputas justas neste
campo é, com frequência, obstaculizada pelas gigantescas empresas de mídia - que
enxergam na democratização da comunicação uma ameaça aos seus interesses
econômicos e políticos. Pode-se dizer que um dos grandes entraves, se não o
principal, à democratização da comunicação no Brasil é, justamente, a agressiva
estratégia de defesa do monopólio ilegal de fala, historicamente detido pelos poucos
conglomerados de mídia aqui existentes. Tais estratégias tem consistido
basicamente em desaprovar, desqualificar2 e criminalizar veículos de comunicação
2

Por exemplo, em agosto de 2011, as Organizações Globo, com quase 90 anos de
existência, publicaram um documento com seus princípios editoriais. O texto sintetiza as
diretrizes jornalísticas que devem ser seguidas pelos diferentes veículos do
conglomerado na TV, rádio, jornais, revistas e internet. As Organizações Globo atribuem
a necessidade de formalização de seus princípios editoriais à consolidação da era digital.
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popular, além de reforçar os discursos que argumentam em favor da repressão a
estas iniciativas (sobretudo, às rádios livres). Os conglomerados de mídia acabam
por também restringir o acesso ao direito à comunicação “pelo efeito negativo que a
concentração de propriedade exerce sobre a pluralidade e diversidade de conteúdo”
(INTERVOZES, 2010).
O direito à comunicação - e o direito à liberdade de expressão para além de suas
manifestações individuais - somente se consolidará através da elaboração de
políticas públicas neste âmbito.
Neste caso, falar em direito à comunicação pressupõe afirmar o papel
do Estado na garantia das condições para a geração deste ciclo criativo
e respeitoso da interação entre os indivíduos e grupos da sociedade; um
ciclo que, na prática, sustente o direito de todas as pessoas a que suas
ideias sejam igualmente expressas, ouvidas e consideradas. Enquanto
houver impeditivos – sejam eles sociais, políticos, econômicos ou
técnicos – para a realização plena desse direito, é dever e papel do
Estado promover a superação dessas desigualdades (Ibidem, p.25-26).

POR QUE DISCUTIR O DIREITO À COMUNICAÇÃO A PARTIR DAS FAVELAS E PERIFERIAS?
O ainda considerável monopólio da produção de informações detido pelos grandes
veículos de comunicação - ao lado do monopólio da produção cultural detido
historicamente pela intelligentsia burguesa - permite que estes continuem a produzir
e difundir parte significativa do
material com que muitas pessoas constroem seu senso de classe, de
etnia e raça, de nacionalidade, de sexualidade, de ‘nós’ e ‘eles’. Ajuda
a modelar a visão prevalecente de mundo e os valores mais profundos:

De acordo com a análise de Christofoletti (2011), publicada pelo Observatório da
Imprensa, este evento expõe uma preocupação prática: “separar o joio do trigo, sendo
preciso definir o que é jornalismo e que jornalismo os veículos do grupo fazem”. A
própria carta de princípios diz: “Com a consolidação da Era Digital, em que o indivíduo
isolado tem facilmente acesso a uma audiência potencialmente ampla para divulgar o
que quer que seja, nota-se certa confusão entre o que é ou não jornalismo, quem é ou não
jornalista, como se deve ou não proceder quando se tem em mente produzir informação
de qualidade”.
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define o que é considerado bom ou mau, positivo ou negativo, moral
ou imoral (KELLNER, 2001, p.9).

No contexto das grandes metrópoles brasileiras, estes privilégios quanto à produção
de representações refletem-se ainda na construção de cartografias imaginárias,
atribuidoras de ordens de importância aos diferentes territórios - bem como aos seus
respectivos habitantes. Neste contexto, a favela é quase sempre eleita pelos grandes
veículos de comunicação como uma espécie de desenho em contraluz ou espelho
invertido da cidade. A favela é definida na grande maioria das narrativas midiáticas
pelo não. É o exterior constitutivo da cidade, sendo, contudo, central para a
definição da identidade desta última: é sua “sobra” e seu suplemento. Se a favela é,
ela sempre o é em relação à cidade. Portanto, os significados que definem tanto uma
quanto outra são mutuamente relacionados e mesmo dependentes. Desta forma, a
favela surge no discurso hegemônico como contraponto que permite à cidade
formal reforçar sua identidade, seus códigos, posto que a cidade é o pólo mais
poderoso deste binário.
Tomaz Tadeu da Silva (2004) escreve que “a representação é, como qualquer
sistema de significação, uma forma de atribuição de sentido” e como tal “é um
sistema linguístico e cultural: arbitrário, indeterminado e estreitamente ligado a
relações de poder”. Em outras palavras, aqueles que detêm mais poder de
representar detêm também mais poder para fixar, para definir identidades durante
períodos de tempo mais prolongados. No que diz respeito, mais especificamente às
representações da favela, de acordo com Jailson Silva (2003, p.22) “Os parâmetros
tradicionalmente utilizados na definição e na relação com as comunidades populares
e seus moradores estão centrados em referências de outros setores sociais, em
particular os setores médios”. Isto significa dizer que a favela, sua representação - e,
por conseguinte, a construção de sua identidade social - é mais frequentemente
difundida por atores sociais de fora dela.

14

Ao analisar quantitativa e qualitativamente três jornais impressos entre os anos de
2005 e 2006, Nóra e Paiva (2008, 20 -21) chegaram à conclusão que “a maioria das
matérias que tem a favela como tema, destaca os seus aspectos negativos. De modo
geral estes espaços são vistos como territórios da bandidagem e, principalmente, do
tráfico de drogas”. Somente no jornal O Globo, em cinco meses de análise, as
pesquisadoras selecionaram 645 matérias referentes às comunidades pobres do Rio
de Janeiro, das quais 462 (71,6%) foram publicadas na editoria Rio - marcada por
assuntos geralmente relacionados à violência, tráfico de drogas, questões
socioeconômicas e estruturais do estado. Das 462 matérias sobre as favelas
publicadas na rubrica “Rio”, 314 (68%) abordavam temas como violência e/ou
tráfico de drogas.3 A segunda conclusão a que chegam Nóra e Paiva é a seguinte:
A mídia, de uma forma geral, e não apenas O Globo, procura, sempre
que possível, destacar a violência e o ambiente hostil das comunidades
pobres. Assim, os veículos de comunicação priorizam os aspectos
negativos da realidade social desses grupos e concedem maior
visibilidade aos acontecimentos, produzindo um discurso sobre os
moradores
dessas
regiões
como
seres
ameaçadores.
Conseqüentemente, reforça-se a existência de uma sociedade cada vez
mais fragmentada, na qual os habitantes de áreas pobres, uma vez
identificados como membros de uma comunidade, são frequentemente
associados à sua imagem negativa e à violência (NÓRA; PAIVA,
2008, p.23).

Contudo, mesmo com o grande poder de fixar identidades estigmatizadas
desfrutado pelos grandes conglomerados de mídia, a representação da favela, assim
como qualquer representação imersa na dialética cultural, passa por uma disputa da
qual

participam setores

da

sociedade

e

atores

sociais

que

sentem-se

inadequadamente representados.
No contexto urbano e, sobretudo, no que diz respeito à possibilidade de
questionamento das figurações chamadas mainstream da favela, dos espaços

3

As pesquisadoras ressaltam que das 148 matérias sobre outros assuntos, 69 (46,6%)
abordavam “o problema da favelização”, ou seja o crescimento desordenado das favelas
e a necessidade de remoção delas.
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populares e da própria cidade, as iniciativas voltadas para efetivação da
democratização da comunicação trazem consigo uma série de potencialidades na
medida em que permitem a elaboração de repertórios representacionais alternativos
aos propostos pela grande mídia. Muito embora as grandes corporações ainda
controlem em larga medida a produção de representações e discursos sobre a favela,
as significações atribuídas a estes espaços estão longe de serem unívocas. Pelo
contrário, há uma verdadeira luta (ainda que travada em desigualdade de condições)
pelos significados da favela, na qual diferentes atores sociais passam a participar
ainda mais ativamente quando apropriam-se de novas, nem tão novas e antigas
ferramentas da comunicação.
No início do século XXI, a comunicação popular alternativa assume outras
características adaptando-se aos novos tempos e jogos de interesses que lhes são
constitutivos. De acordo com Peruzzo (2009, p.50), a pressão social proporcionou
relativos avanços na democratização dos meios de comunicação, que podem ser
identificados pela “presença crescente de entidades populares na internet”.
Se nos anos de 1970, 1980 e parte dos 90 a contra-comunicação
aparecia preponderantemente no âmbito dos movimentos populares,
das organizações de base, da imprensa alternativa, da oposição sindical
metalúrgica, de ONGs, de setores progressistas da igreja católica, ou
realizada por militantes articulados em núcleos de produção
audiovisual, a partir dos últimos anos pipocam experiências
comunicacionais mais diversas, incluindo as do tipo popular tradicional
(hoje mais conhecidas como comunitárias e se baseiam em premissas
de cunho coletivo) e outras realizadas por associações, grupos ou até
por pessoas autonomamente (Idem, p.51).

Os exemplos vão de jornais e rádios comunitários, passam pelos sites, blogs, webrádios e redes sociais, indo até Organizações não-governamentais que desenvolvem
projetos na área de comunicação ou de educomunicação - muitos dos quais, ressalta
Peruzzo, “com propósitos similares àqueles antes encabeçados por movimentos
populares”. Tais projetos, geralmente, assumem o misto de mídia comunitária e
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alternativa, “numa dinâmica em que se descobre a comunicação como mediação no
processo de formação da auto-estima e da cidadania” (Idem).
Dos 73 veículos de comunicação em favelas e espaços populares, que responderam
ao questionário aplicado pelo Observatório de Favelas, 46 foram fundados a partir
da década de 2000. Alguns destes informantes, em entrevistas abertas, declararam
que suas iniciativas foram fortemente impulsionadas pela insatisfação com as (sub)
representações de seus territórios de origem feitas pela mídia tradicional:
É complicado quando pesquisamos na Internet e temos como resultado
apenas crimes e violência. Isso me incomoda, e muito. Na Globo.com,
por exemplo, 90% do que é divulgado sobre a Rocinha trata de
violência. E a nossa comunidade não é só isso. Nós temos cultura,
arte, projetos maravilhosos e pessoas muito talentosas. (Ocimar
Santos, Rocinha.org)
A maioria dos editores dos grandes veículos está comprometida de
alguma forma. Não tem capacidade de ser totalmente imparciais.
Colocamos em evidência os moradores e produzimos um conteúdo de
total interesse deles. A mídia tradicional dá pouco espaço para esse
tipo de notícia e público. (André Fernandes, Agência de Notícias das
favelas - ANF)
A mídia deve servir a maioria, tratar dos direitos humanos. Os
veículos mais tradicionais não dão espaço. O que aparece é só
violência, problemas que existem na favela... O lado bom ninguém
mostra. (Gizele Martins, O Cidadão)
Justamente no fato de trazer à tona artistas e intelectuais que não
aparecem com freqüência nos meios tradicionais. (Dudu de Morro
Agudo, Movimento Enraizados)

Estes embates pela (auto) representação, como já se disse, são travados entre linhas
de força assimétricas, uma vez que os conglomerados de mídia, principalmente
através da propriedade cruzada, impedem que os meios de comunicação sejam
espaços plurais (INTERVOZES, op. Cit., p.27). Assim, cabe, sobretudo, ao Estado
desenvolver ações que possam equilibrar esta disputa. Em outras palavras,
Trata-se, portanto, da formulação e execução de políticas públicas
capazes de (re)constituir paisagens e imaginários das múltiplas
identidades e representações socioculturais. Valorizar a diversidade
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como princípio de nossa formação identitária, promover encontros
entre distantes/diferentes como possibilidade do respeito à alteridade
(...) (BARBOSA, 2009).

É necessário que se façam diagnósticos, monitoramentos e avaliações deste campo e
das políticas públicas, eventualmente, voltadas para ele. (INTERVOZES, op. Cit.,
p. 16) Um primeiro passo nesta direção é conhecer os veículos de comunicação
popular alternativa para saber como ampliar suas possibilidades e superar algumas
de suas limitações. Valorizar esta multiplicidade de vozes é contribuir para a
construção de uma sociabilidade urbana renovada.
Vislumbra-se, como efeito, a ampliação da circularidade de
imaginários, de obras, de bens e práticas culturais na cidade sob o
primado da comunicação entre próximos e distantes. Afinal, a cultura
se torna mais rica quando expandimos as nossas trocas de imaginários,
de saberes, de fazeres e convivências (BARBOSA, Op. Cit.).

O LUGAR DO OBSERVATÓRIO DE FAVELAS NA ELABORAÇÃO DE “OUTRA COMUNICAÇÃO”
A comunicação popular alternativa, também chamada de “outra comunicação”, é
aquela que antecede a comunicação massiva, mas que, entretanto, com ela mantém
relações de oposição ou negociação. Falar de comunicação popular não é o mesmo
que falar de meios de comunicação, canais ou tecnologias. Para Pereira (S/N) a
comunicação popular alternativa é um
assunto multidisciplinar, baseado nas experiências de vida de grupos
sociais, repletos de diversidades, de conflitos, de desejos de mudança,
de esperança e de resistência. Não se trata, de opor dialeticamente
Comunicação Popular e comunicação de massa, ou Comunicação
Popular e comunicação de elite. A comunicação da Cultura Popular
perpassa e é perpassada por outras comunicações, por outras culturas,
não há linearidade e nem sempre há fronteiras definidas assim como
não há nas definições de cultura e seus infinitos fenômenos. Há
particularidades,
assimetria,
não-linearidade,
complexidade,
singularidades (PEREIRA, p.2).
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Não há consenso final sobre a definição de comunicação popular. Todavia, é
possível afirmar que ela tem como característica básica a proposição de alternativas
ao estabelecido. Sua origem foi marcada pelo predomínio de aspirações
emancipadoras, tendo como características o chamamento à participação popular, o
dialogismo e a capacidade de mobilização dos estratos subalternizados. A “outra
comunicação” é mais frequentemente identificada com processos comunicacionais
que emergem da ação de grupos e movimentos populares que surgem, no Brasil, nas
décadas de 1970 e 1980. É denominada “alternativa, participativa, participatória,
horizontal, comunitária, dialógica e radical, dependendo do lugar social, do tipo de
prática em questão e da percepção dos estudiosos”. (PERUZZO, 2009, p.47)
Peruzzo alerta que, a despeito da quantidade de nomenclaturas, o sentido político
das diferentes manifestações e interpretações da comunicação popular alternativa é
o mesmo: são expressões de grupos subalternizados “em processo de mobilização
visando suprir suas necessidades de sobrevivência e de participação política com
vistas a estabelecer a justiça social”. (Ibidem) Desde o fim do século XX, passou-se
a denominar este tipo de comunicação como comunitária. Esta última classificação
refere-se a processos distintos entre si, os quais aproximam-se ou afastam-se da
comunicação popular. Aproximam-se quando se confundem com a própria
comunicação popular ou incorporam conceitos desta última para produzirem novas
dinâmicas. Afastam-se afastam quando se referem à práticas comunicacionais sem
qualquer compromisso com a emancipação ou proposta de ruptura com as lógicas
da grande mídia.
Nos anos 2000, de acordo com Berger (2006, p.9), a comunicação popular
alternativa adquire o que a autora chama de novo estatuto: ela fortalece suas
interfaces com a mídia, “incorpora em seu que-fazer os mesmos suportes
tecnológicos da mídia, se faz online, em rede, não descarta o marketing, propõe
outras formas de protestar e combina com as organizações não-governamentais e o
terceiro setor”. A comunicação popular alternativa, e parte daquela definida como
comunitária, continua a aparecer tendo o povo como protagonista, permanecendo
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caracterizada na maior parte de suas manifestações como forma de expressão da
visão de mundo popular.
O relativo barateamento dos equipamentos de difusão de mensagens em maior
escala também acabou elevando a quantidade de emissores através de rádios de
baixa potência. Para se ter uma idéia, as rádios livres - que operam sem concessão
legal para transmitir - são cerca de 15mil no país. Isso sem mencionar as múltiplas
vozes que pipocam na internet através de blogs, veículos alimentados por grupos
organizados, redes sociais etc.
Esta grande quantidade de rádios livres e veículos virtuais serve como exemplo
indicativo de alguns dos recentes deslocamentos ocorridos no campo da
comunicação popular alternativa também no que concerne às demandas a que ela
responde.
Esta passa de uma comunicação dirigida a pequenos grupos e centrada
nos aspectos combativos dos movimentos populares, passando – aos
poucos – a ampliar seu alcance por meio da incorporação de meios
massivos, principalmente de radiodifusão e, sobretudo, da internet –
adotando, portanto, de novos conteúdos e linguagens. Tais alterações
provocaram a necessidade de desenvolver as atividades de
comunicação de forma mais profissional (que também tem suas
implicações), além de incorporar as novas tecnologias de informação e
comunicação (NTIC) com todo seu potencial e exigências (PERUZZO,
Op. Cit., p.50).

No que tange as experiências do Observatório de Favelas, no sentido de estabelecer
uma comunicação mais democrática, seus projetos surgem de desafios que
acompanham esta série de transformações processadas desde o fim da última
década até então. Nossas ações nesta área, entretanto, guardam em seus respectivos
escopos semelhanças e diferenças com aqueles projetos que se valiam da noção
mais clássica de comunicação popular alternativa. Nossas iniciativas se aproximam
do modelo de “outra comunicação” surgida do âmbito dos movimentos populares
dos anos 1970 e 1980, no que diz respeito a sua característica mais geral: oferecer
alternativas às representações do status quo; diferem da comunicação popular
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alternativa do fim do século passado, em primeiro lugar, porque respondem a
demandas de outra conjuntura; e segundo, porque propõem outros tipos de
inovações.
O Observatório de Favelas lançou em 2004 sua primeira experiência de formação
de jovens no campo da comunicação, através do Curso de Fotógrafos Populares. A
partir de um projeto político pedagógico então inédito no Brasil,
o curso idealizado junto com o fotodocumentarista João Roberto
Ripper rompe com a visão de projetos “ocupacionais” com jovens de
favelas. Além de superar o mito de que “jovens pobres e desocupados”
tendem ao caminho da violência, o curso também ultrapassa a ideia da
formação
fotográfica
como
estritamente
profissionalizante,
oferecendo-a como a percepção e elaboração de novos olhares para o
mundo. E uma chance de transformá-lo (NASCIMENTO, 2011).

O impacto positivo gerado pelo êxito da Escola de Fotógrafos Populares, em 2004,
impulsionou, já no ano seguinte, o lançamento da primeira turma da Escola Popular
de Comunicação Crítica (ESPOCC), que propunha interfaces entre a iniciação
profissional, entendimento crítico e potência transformadora do comunicador
popular. Para isso foi fundamental a parceria com a Universidade Federal
Fluminense, o Canal Futura, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Sindicato
dos Jornalistas dentre muitas outras organizações, acadêmicos e profissionais da
área. Com formações em jornalismo, audiovisual e fotografia no seu desenho
original, o modelo criado pela ESPOCC também foi reproduzido em cidades como
Nova Iguaçu (RJ) e Vitória (ES), gerando novos coletivos e organizações sociais
com atividades voltadas para o campo da comunicação (Ibidem).
Nesta sequência, o Curso de Fotógrafos Populares, a partir da permanência de parte
significativa dos seus alunos no convívio da instituição, dá origem ao programa
Imagens do Povo, a primeira agência-escola e banco de imagens de fotógrafos
populares do país. Surgem também novos cursos, como o de Formação de
Educadores em Fotografia e as Oficinas de Fotografia Artesanal (pinhole).
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Integrados às áreas de Comunicação e Cultura da instituição, esses projetos,
professores, profissionais e estudantes formam um grande caldeirão de
experiências, tentativas, visões e realizações com o objetivo de, através de outras
representações do urbano, romper com o mito da “cidade partida”, herdado da
década de 1990 (Idem).
O papel da participação popular nas iniciativas e projetos do Observatório de
Favelas no campo da comunicação é uma das características que mais chama
atenção, sobretudo, quando contrastada com o lugar do “povo” nas propostas da
comunicação popular alternativa, surgidas no fim do século XX.
Para o Observatório de Favelas, a inserção de jovens oriundos de favelas e espaços
populares nos projetos desenvolvidos tem como objetivo – além da participação do
mesmo e de sua experiência como sujeito da comunicação – a proposição de
metodologias para a formulação de políticas públicas que contribuam para o
surgimento de uma comunicação mais democrática. Outro aspecto importante
quanto à participação nos projetos e ações do Observatório, no âmbito da
comunicação, é que ela não é restritiva apenas a indivíduos oriundos de favelas e
espaços populares, e sim abertos aos moradores de diferentes regiões da cidade. A
proposta é que o contato entre indivíduos de diferentes espaços venha contribuir
para reformular as representações dominantes da cidade, nas quais as favelas e
espaços populares são invisibilizados ou visíveis apenas na condição de ameaça à
ordem.
Ainda sobre o nosso lugar na elaboração de “outra comunicação”, nos anos 2000,
não se pode esquecer que o Observatório consolida seu primeiro grupo de trabalho
de comunicação institucional, que hoje atua a partir dos seguintes princípios:
A busca por uma sociedade igualitária exige políticas públicas de
comunicação democráticas e horizontais, desde a sua concepção. Tais
políticas públicas devem propiciar e garantir o direito de todos a criar e
divulgar representações de si e do mundo, ter acesso integral a
informações e a modos plurais de comunicação.
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O Observatório de Favelas cria e articula condições, formas e meios
para uma comunicação dos espaços populares, dos seus moradores,
destinada a públicos variados. O Observatório estimula a formação de
novos atores nessa área do conhecimento nas favelas e periferias da
cidade.
O objetivo é contribuir para que as populações desses locais, em toda a
sua diversidade, elaborem e pratiquem uma Comunicação Cidadã, ou
seja, uma comunicação que, ao resgatar e afirmar memórias e versões
de seus agentes, duela com estereótipos e colabora com a construção
de uma cidadania plena e participativa (OBSERVATÓRIO DE
FAVELAS, 2011).

Estribada nas propostas definidas pela área de “Comunicação e Cultura”, a função
da comunicação institucional é promover a comunicação interna e externa,
articulando estas tarefas com a criação de experiências que possam servir de matriz
para a criação de políticas públicas na área. No que tange mais especificamente a
comunicação externa, o principal veículo através do qual o Observatório de favelas
circula suas visões de mundo é o boletim Notícias & Análises (N&A), que existe
desde 2008.
Publicado quinzenalmente pela equipe de comunicação institucional do
Observatório, o N&A é um grande exemplo de veículo desenvolvido na perspectiva
de criação de metodologias para construção de políticas públicas. O boletim, neste
sentido, difere das clássicas estratégias de comunicação popular alternativa,
principalmente, no que diz respeito ao chamamento a participação popular. O N&A
caracteriza-se por modos profissionais e qualificados de produção de conteúdo,
aliados à formas já consagradas de confecção e difusão de notícias. Distingui-se dos
veículos tradicionais basicamente por seu conteúdo. Isto é, se utiliza de pactos já
estabelecidos com o leitor, ao invés de inventar novas formas de comunicar.
A comunicação institucional tem no horizonte a busca pela construção de um
modelo

de

comunicação

democrática

capaz

de

multiplicar

repertórios

representacionais sobre as favelas e espaços populares em face dos estereótipos
dominantes destes locais. O desafio se repete no que diz respeito às representações
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da própria cidade, onde a favela é pensada amiúde como problema, ao passo que o
problema, de fato, são as desigualdades presentes na própria cidade. Objetivou-se,
diante deste cenário, elaborar representações que tratassem da diversidade e
pluralidade, visando com isso legitimar as manifestações oriundas desses espaços
estigmatizados.
A comunicação institucional do Observatório de Favelas, bem como os outros
programas das áreas “Comunicação” e “Cultura”, sempre ansiou por incidir na
elaboração de metodologias que pudessem ser, de alguma forma, incorporadas ou
utilizadas no fomento à políticas públicas na área de comunicação. Contudo,
durante a primeira década do século XXI, deslocamentos no âmbito da mídia
hegemônica sugeriram uma reavaliação sobre que ações em comunicação eram
exigidas por esta conjuntura. Em termos concretos, percebe-se hoje que, embora a
mídia continue representando a favela em chave que reforça os estereótipos, é
inegável que tem havido - mesmo que poucas - transformações no modo como estes
espaços aparecem. Tais mudanças surgiram como oportunidades para que a
comunicação institucional passasse a atuar de forma mais propositiva em sua
relação com os meios dominantes. Em uma palavra, o diálogo com os dominantes
não se restringe mais a contestação e a combatividade que caracterizaram a
comunicação popular alternativa em seu surgimento. Na atualidade há espaços em
que é possível propor novas formas e caminhos para que surja uma comunicação
mais democrática. É a partir desta avaliação de cenário que se vislumbra atingir os
objetivos do projeto Mídia & Favela, articulados com objetivos mais amplos do
Programa Comunicação e Democracia do Observatório de Favelas.
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PRINCIPAIS RESULTADOS DO LEVANTAMENTO DE MÍDIA ALTERNATIVA
O levantamento realizado em 2011 identificou 104 veículos de comunicação,
presentes em favelas e espaços populares da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro, destes 73 responderam a um instrumento que permitiu construir um
panorama sobre seus aspectos comuns.
1. Tipo de veículo
Entre os tipos de veículos mais comuns identificados pelo levantamento estão os
blogs (23), seguidos de jornais impressos (18) e rádios (12).
g. TV h. Web-TV g. Outro.
5%
1%
3%
f. Revista
1%
a.Rádio
16%

e. Jornal
25%

b. Webrádio
3%
c. Site
14%

d. Blog
32%

Dos 73 que responderam ao questionário, 39 são veículos de Internet (blogs,
sites, web-TVs, web-rádios etc.). Apenas um veículo figura na categoria
“Outro”. Trata-se do Boletim Notícias & Análises do Observatório de Favelas,
enviado aos leitores via e-mail.
2. Dos veículos impressos, radiofônicos ou audiovisuais, quantos possuem
páginas na Internet
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Dos 33 veículos nestas categorias, 21 possuem página na Internet. No caso
específico dos impressos (19), 11 destes se apresentam também em versões
digitais.
3. Quantidade de acessos por mês dos veículos que tem página ou são veículos de
Internet (Vinte e três veículos não informaram e 11 não possuem páginas na
Internet)
Até 1.000 acessos mensais
1000
500
0

De 1.001 até 10.000 acessos mensais
10.000

5.000

0
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Mais de 10.000 acessos mensais
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Cidade tv

Viva Favela

Notícias &
Análises

Agência de
Notícias das
Favelas

ComCausa

Todo Dia Um
Texto Novo

Mais de 100.000 acessos mensais
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Portal Rocinha.org

Enraizados (webrádio+site+Blog)

Jonal Campinart Dicas
e Fatos
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4. Distribuição geográfica das iniciativas (Fonte: Google)
(Cinco veículos informaram representar várias comunidades. Um não informou)
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5. Comunidades dos veículos

Baixada
Centro
Zona Oeste
Zona Sul
Zona Norte

Itinerante
Enraizados
Entre o Céu e a Favela
Site Comunidade da Providência
Blog pela Moradia
RP Notícias
Portal da Cidade de Deus

A Notícia por Quem Vive

Conjunto Habitacional de Nova Blog Esperança de Nova Campinas
Campinas
BNH
Morro Agudo
Morro da Providência

Rio das Pedras
Cidade de Deus

Vila Kennedy
Vila Aliança
Senador Camará
Santa Marta
Chapéu Mangueira
Pavão/ Pavãozinho/ Cantagalo

Vidigal

Rocinha

Parque Columbia
Borel
Parada de Lucas
Jacarezinho

Complexo do Alemão
Manguinhos

Maré

Portal da Vila Kennedy
BEG TV
Rádio Clube 103,3 FM
Rádio Santa Marta
Alto Leme
Rádio Zona Sul FM
Museu de Favela
O Canto do Galo
Rádio Novas Ondas
Jornal Novas Ondas
VDGTV Vidigal
Rádio Estilo Livre
Barraco@dentro
FavelaDaRocinha.com
Rádio Roc
FavelaDaRocinha
Portal Rocinha.org
Rádio Brisa
TV Tagarela
Blog Parque Columbia
Notícias do Borel
Rádio do Valle
Agência de Notícias das Favelas
A Voz da Favela
Descolando Ideias
Raízes em Movimento
Atrever
Jornal Manguinação
Participação Cidadã
Comunidade na Saúde
Rádio Maré
Blog O Cotidiano
Blog O Cidadão
O Cidadão
Maré de Notícias
Notícias & Análises

29

6. Tiragem dos veículos impressos
Dos 18 veículos impressos, dois tem tiragem inferior a 1000 exemplares, 13 tem
tiragem entre 1.000 e 10mil e três superam os 20mil exemplares (um deles chega a
50 mil).
7. Redes sociais
Dos 73 veículos que responderam ao questionário, 43 possuem perfis em redes
sociais (Facebook, Twitter, Orkut, Flickr, Youtube, Linkedin, My Sapace e
Google +).
8. Desde que ano o veículo existe?
A grande maioria das iniciativas (45) surgiu na última década. No ano de 2011,
apareceram 8 novos veículos. Na década de 1990, o levantamento identificou a
criação de 8 iniciativas. Nos anos 1980, foram registradas duas (três veículos não
informaram seus respectivos anos de criação). (Ver anexo II)
9. Iniciativas que possuem ou já possuíram algum tipo de patrocínio estatal, privado
ou de organismo internacional?
A maior parte dos veículos (48) não possui nem nunca possuiu patrocínios de
qualquer natureza. Dez contam ou já contaram com patrocínio público, dois com
privado e quatro com patrocínio público e privado (um veículo não informou se
conta ou já contou com algum tipo de patrocínio). Nenhum veículo conta ou já
contou com patrocínio de organismo internacional.
10. Veículos que, para obter financiamento, participaram de edital público/estatal, da
iniciativa privada ou aberto por organismo internacional
Do total, 20 veículos participaram de edital público/estatal para obter apoio
financeiro. Apenas quatro, dentre todas as iniciativas, participaram de edital
aberto pela iniciativa privada para conseguir financiamento. Dos 73 que
responderam ao questionário, 71 nunca participaram de edital aberto por
organismo internacional e dois não informaram.
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11. Outras fontes de recurso
Dezessete veículos afirmaram contar com outras fontes de recurso, enquanto 51
declararam não dispor de quaisquer outras fontes que não as informadas
anteriormente. Entre as outras fontes citadas estão:
a) Apoio de moradores e associações;
b) Rifas e contribuições mensais pagas por colunistas do jornal;
c) Doações pessoais a uma organização da sociedade civil responsável pela
iniciativa;
d) Mensalidades pagas por 15 instituições no valor de R$10:
e) Doações de Pessoa Física;
f) Doações;
g) Venda de anúncio;
h) Recurso próprio e doações;
i) Mensalidades pagas por sócios e anúncios;
j) Recurso advindo da vitória do prêmio Ponto de Mídia Livre do Ministério da
Cultura;
k) Três afirmaram receber apoio financeiro do comércio local;
l) Três afirmaram contar com recurso próprio;

12. Veículos que possuem patrocinadores por renúncia fiscal (ISS, ICMS ou Lei
Rouanet)
Apenas dois dos 73 veículos que responderam ao questionário contam com
patrocínio adquirido através de renúncia fiscal. Setenta não contam com este tipo
de patrocínio e um não informou.
13. Iniciativas que possuem anunciantes regulares
Do total, 19 veículos informaram ter anunciantes, 52 não tem e um não informou.

14. Recebe outro tipo de apoio não financeiro de instituição estatal, privada ou de
organismo internacional?
Setenta e dois responderam que não e um não informou.
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15. Perfil e quantidade de profissionais dos veículos (Ver anexo III)
a) Os 73 veículos de comunicação alternativa que responderam ao questionário
envolvem em suas atividades 631 pessoas, 91 (14,4%) destas são profissionais
com algum tipo de formação técnica na área de comunicação. Entre estes 36
(39%) são remunerados.
b) Os profissionais sem formação técnica na área de comunicação trabalhando nos
veículos listados somam 415 (46% do total de profissionais). De todos os
profissionais sem formação técnica na área de comunicação, apenas 76 (18%) são
remunerados.
c) Entre os profissionais com e sem formação técnica atuando nos veículos
listados, apenas 26% contam com algum tipo de remuneração.
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OBSERVATÓRIO DE MÍDIA
O Observatório Mídia do projeto Mídia e Favela acompanhou durante seis
meses, diariamente, os jornais O Globo, Extra e Meia-Hora, selecionando todo o
conteúdo destes que tivesse como tema central ou transversal questões
relacionadas às favelas e espaços populares. Os gráficos abaixo referem-se, mês
a mês, aos temas abordados pelos três veículos em suas matérias sobre as favelas
e espaços populares. Em todos os seis meses “violência, criminalidade e drogas”
foram os temas predominantes na construção das narrativas jornalísticas sobre
estes territórios, chegando a corresponder a mais de 70% das pautas.

Maio
Cultura e

Esporte e Lazer
1%

Projetos sociais e
Atividade
comercial/empre
sarial
2%

Entretenimento
3%

Violência,
criminalidade e
drogas

Infra-estrutura
urbana
36%

47%

UPP
11%

Assuntos como Educação, Política, Saúde e Ciência e Tecnologia não apareceram
nas matérias cujos temas transversais ou principais fossem as favelas e/ou espaços
populares. Foram analisadas 105 matérias no total.
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Junho

Cultura e
entretenimento
2%

Projetos
sociais e
atividade
comercial/
empresarial
1%

Infraestrutura
urbana
18%
UPP
10%

Violência,
criminalidade e
drogas
69%

Assuntos como Esporte e lazer, Educação, Política, Saúde e Ciência e
Tecnologia não apareceram nas matérias cujos temas transversais ou principais
fossem as favelas e/ou espaços populares. Foram analisadas 115 matérias no
total.

Julho

Cultura e Educação
entretenimento 3%
4%

Projetos sociais e
atividade comercial/
empresarial
4%

Infra-estrutura
urbana
14%
UPP
2%

Violência,
criminalidade e
drogas

73%

Assuntos como Esporte e lazer, Política, Saúde e Ciência e Tecnologia não
apareceram nas matérias cujos temas transversais ou principais fossem as favelas
e/ou espaços populares. Foram analisadas 157 matérias no total.
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Agosto
Projetos sociais e
atividade
comercial/
Educação
empresarial
4%
10%
Esporte e lazer
4%
Cultura e
entretenimento
13%

Violência,
criminalidade e
drogas
47%

Infra-estrutura
urbana
8%

UPP
14%

Assuntos como Política, Saúde e Ciência e Tecnologia não apareceram nas
matérias cujos temas transversais ou principais fossem as favelas e/ou espaços
populares. Foram analisadas 71 matérias no total.
Setembro
Esporte e Lazer
2%
Cultura e
entretenimento
13%

Educação
1%

Infra-estrutura
urbana

Política
1%

Projetos
sociais e
atividade
comercial/
empresarial
2%

Violência,
criminalidade e
drogas
47%

6%

UPP
28%

Assuntos como Saúde e Ciência e Tecnologia não apareceram nas matérias cujos
temas transversais ou principais fossem as favelas e/ou espaços populares. Foram
analisadas 100 matérias no total.
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Outubro
Educação
1%

Projetos sociais e
atividade
comercial/
empresarial
8%

Política
1%

Saúde
1%

Esporte e
lazer

Tecnologia e
Ciência
1%

Violência,
criminalidade e
drogas
40%

3%

Cultura e
entretenimento
12%

Infra-estrutura
urbana
22%

UPP
11%

Foram analisadas 92 matérias no total.

Total

Esporte e lazer
Cultura e
1%
entretenimento
7%

Educação
1%

Infra-estrutura
urbana
18%

Política
0%

Saúde Projetos sociais
0%
e Atividade
comercial/
empresarial
4%

Ciência e
Tecnologia
0%

Violência,
criminalidade e
drogas
57%

UPP
12%

Foram analisadas 640 matérias no total, dos impressos O Globo, Meia-hora e
Extra.
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ANEXOS
Anexo I – Instrumento
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS
PROJETO: “MÍDIA E FAVELA”
Questionário

COMO RESPONDER:
EXEMPLO 1: O veículo em que você trabalha possui versões impressa e digital.
Pergunta: “02 - Suporte (Qual é o suporte do veículo?)”
Você responderá marcando um “c” no espaço ao lado
|_c_| a. Apenas versão impressa
b. Apenas versão digital
c. Versão impressa e digital.
EXEMPLO 2: O veículo em que você trabalha possui patrocínio por renúncia fiscal, o patrocínio
foi captado através da Lei Rouanet e o patrocinador se chama GHI.
Pergunta: “18 - Possui patrocinadores por renúncia fiscal? ISS (a), ICMS (b) ou Lei Rouanet
(c)”
Você responderá assim: “1” no espaço vazio para dizer que recebe patrocínio por renúncia
fiscal; “c” no espaço vazio seguinte para dizer que o patrocínio foi captado através da Lei
Rouanet; em seguida informe o nome do patrocinador que, no caso, é o fictício GHI.
|_1_| 1. Sim  Qual modalidade (a, b ou c)? |__c__|
 Qual é o patrocinador? |________________GHI_________________________|

2. Não

01 - Tipo de veículo:

b. Web-rádio
c. Site
d. Blog

Pular
para a 4

|___| a. Rádio  seguir para a 3
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e. Jornal  seguir para a 2
f. Revista  seguir para a 2
g. Outro. Qual? |______________________________________| 
seguir para a 2
02 - Suporte:
|___| a. Apenas versão impressa
b. Apenas versão digital
c. Versão impressa e digital.
03 - Tem página na Internet?
|___| a. Sim. Qual o endereço eletrônico:
|_____________________________________|
b. Não
c. É site ou blog
04 – Quantidade de acessos por mês:
|_______|
05 - Nome do veículo:
|______________________________________________________|
06 – Cidade/UF do veículo:
Cidade: |____________________________| UF: |____|____|
07 - Região (abrangência):
|______________________________________________________|
08 - Bairro do veículo:
|______________________________________________________|
09 - Comunidade do veículo:
|______________________________________________________|
10 – Há outros veículos de comunicação popular alternativa na localidade
(comunidade) do veículo?
|___| a. Sim  Quais?
|_________________________Contato:____________________|
|______________________________________________Contato:__________
__________|
|______________________________________________Contato:__________
__________|
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|______________________________________________Contato:__________
__________|
b. Não
10.1 - Há outros veículos de comunicação popular alternativa em outras
favelas ou espaços populares que você conheça?
|___| a. Sim  Quais?
|_________________________Contato:____________________|
|______________________________________________Contato:__________
__________|
|______________________________________________Contato:__________
__________|
|______________________________________________Contato:__________
__________|
b. Não
11 - Se jornal, revista ou outro, periodicidade do veículo:
|___|

a. Não definida
b. Diário
c. Semanal
d. Quinzenal
e. Mensal
f. Bimensal
g. Semestral
h. Outra 

Qual? |__________________________________|

12 - Qual a tiragem?
Obs.: SE NÃO POSSUIR TIRAGEM, PREENCHER COM 0
|____|____|
12.1 - No caso de o veículo contar com edição digital, informar quantos
endereços eletrônicos recebem suas edições regularmente, em média:
Obs.: SE NÃO FOR ENVIADO POR CORREIO ELETRÔNICO, PREENCHER COM
0
|____|____|
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12.2 – Possui perfil em alguma rede social
|__|

1. Sim  Qual? |______________|

Título do Perfil
|______________________________________________________|
2. Não

13 - Principal forma de distribuição:
|___| a. Porta em porta
b. Ponto de distribuição
c. Pela Internet
d. Correio
e. Outra  Qual? |____________________________________________|

14 - Além da forma de distribuição principal (item 11), há outras formas?
|___| a. Sim  Qual?
|____________________________________________|
b. Não
15 - A distribuição é gratuita?
|___| a. Sim
b. Não
16 - Desde que ano é editado (e circula) sem interrupção? |______________|
16.1 - Desde que ano o veículo existe? |________________|
17 - Possui ou já possuiu algum tipo de patrocínio estatal (a), (b) privado ou
de (c) organismo internacional?
Obs.: Não considerar verba de anúncios.
|___| 1. Sim, possui (em vigência)  Qual modalidade (a, b ou c)? |____|
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 Qual
organização?|____________________________________________________
___|
2. Sim, já possuiu, mas não atualmente  Qual modalidade? (a, b
ou c) |____|  Qual organização?
|______________________________________________________|
3. Não
17.1 - Para obter o financiamento, participou de edital público/estatal?
Se tiver mais de um, responder com base no que recebeu maior apoio
financeiro
|___| a. Sim  promovido por qual entidade?
|_______________________________|
b. Não
17.2 - Para obter o financiamento, participou de edital aberto pela
iniciativa privada?
Se tiver mais de um, responder com base no que recebeu maior apoio
financeiro
|___| a. Sim  promovido por qual empresa?
|_______________________________|
b. Não
17.3 - Para obter o financiamento, participou de edital aberto por
organismo internacional?
Se tiver mais de um, responder com base no que recebeu maior apoio
financeiro
|___| a. Sim  promovido por qual organismo?
|_______________________________|
b. Não
17.4 – Possui outra(s) fonte(s) de recurso?
|___| a. Sim  Qual(ais)?
|_________________________________________________|
b. Não
18 - Possui patrocinadores por renúncia fiscal? ISS (a), ICMS (b) ou Lei
Rouanet (c)
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|___| 1. Sim  Qual modalidade (a, b ou c)? |_____|
 Qual é o patrocinador?
|__________________________________________________|
2. Não
19 - Possui anunciante(s)?
|___| 1. Sim
2. Não
20 - Recebe outro tipo de apoio não financeiro de instituição estatal?
|___| 1. Sim  Que tipo?
|_____________________________________________________________|
 Qual instituição? |____________________________________________|
2. Não
21 - Recebe outro tipo de apoio não financeiro de instituição privada?
|___| 1. Sim  Que tipo?|______________________________________|
 Qual instituição?|________________________________|
2. Não
22 - Recebe outro tipo de apoio não financeiro de organismo internacional?
|___| 1. Sim  Que tipo?|______________________________________|
 Que organismo?|_____________________________________________|
2. Não
23 - Quantas pessoas ao todo trabalham na produção de conteúdo do
veículo?
(reportagem, pesquisa, edição, redação, revisão, fotografia, diagramação
etc.)
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|___| pessoas
24 - Do total de pessoas informado no item 23, quantas são profissionais
com formação técnica na área de comunicação:
|____|
24.1 - Destes (item 24), quantos são remunerados:
|____|
24.2 - Do total de pessoas informado no item 23, quantas são profissionais
SEM formação técnica na área de comunicação:
|____|
24.3 - Destes (item 24.2), quantos são remunerados:
|___|
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Anexo II - Desde que ano o
veículo existe?
Anos 1980
Rádio Madame
Satã

1986

Agência de
Notícias das
Favelas
O Canto do
Galo
Raízes em
Movimento

2001

Todo Dia Um
Texto Novo

2001

Rádio do Valle

2003

Novo Bairro da
Prata

Anos 1990
Atrever

1990

Rádio Novos
Rumos

1992

Jornal de
Liberdade de
Expressão
Notícias &
Análises

Rádio Maré

1993

Jornal Abaixo
Assinado

Rádio Clube
103,3 FM

1994

BEG TV

Rádio Zona Sul
FM

1996

1997

Rádio Estilo
Livre
O Cidadão
1999
Rádio Novas
Ondas
Enraizados

2004

2005

2006

RP Notícias
Jonal
Campinart
Dicas e Fatos

Portal da
Cidade de Deus

Notícias do
Almeida
VDGTV
Vidigal
Portal
Rocinha.org
Blog O
Cotidiano
ComCausa
ComCausa
Jornal
Museu de
Favela

Anos 2000
Viva Favela

2001

Rádio
Kaxinawa

2001

Portal da Vila
Kennedy
FavelaDaRocin
ha
FavelaDaRocin
ha.com
Apafunk

2009

Coletivo
Multimídia
Favela em Foco
Impresso das
comunidades
Jornal
Manguinação

2007

Buraco
Cavernoso
Cultura NI
Itinerante
A Segunda
Cidade

2009

Rio On Watch
Belford Roxo
Online

Jornal Novas
Ondas
2000

Maré de
Notícias

2008

Cidade tv
Correspondente
2010
s da Paz
Descolando
Ideias
Blog Esperança
de Nova
Campinas
A Notícia por
Quem Vive
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Blog pela
Moradia
Favela.info
Rádio Santa
Marta
O dia-a-dia de
um Rappórter
Blog Parque
Columbia
Anos 2010
Comunidade na
Saúde
Participação
Cidadã
Entre o Céu e a
Favela
Notícias do
Borel

2011

Barraco@dentro
Alto Leme
Rádio Roc
Site
Comunidade da
Providência
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Anexo III - Perfil e quantidade de profissionais dos veículos

Quantidade
de pessoas
trabalhando
na produção
de conteúdo
do veículo

Profissionais na
área de
comunicação
trabalhando no
veículo

Dos
profissionais
com formação
na área de
comunicação,
quantos são
remunerados?

Profissionais
sem formação
técnica na
área de
comunicação
trabalhando
no veículo

Dos
profissionais
sem formação
técnica,
quantos são
remunerados?

1

Cidade TV

8

0

0

8

0

2

Atrever

8

4

3

4

2

3

Viva Favela

12

4

3

8

3

4

RP Notícias

11

1

0

10

8

5

Rádio Estilo
Livre

29

N/i

N/i

N/i

0

6

Notícias &
Análises

5

5

5

0

N/A

7

Favela.info

22

6

2

14

3

8

BEG TV

3

1

0

1

0

9

Jornal
Manguinaçã
o

7

1

0

6

0

10

Blog pela
Moradia

3

1

0

2

0

11

TV Tagarela

9

5

3

4

1
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12

Rádio Brisa

3

0

1

3

1

13

Portal
Rocinha.org

30

7

0

23

0

14

Impresso
das
comunidade
s

2

1

0

1

0

15

A Voz da
Favela

40

N/i

3

N/i

3

16

Comunidade
na Saúde

12

3

3

9

3

17

Participação
Cidadã

N/i

N/i

N/i

n/i

N/i

18

Coletivo
Multimídia
Favela em
Foco

6

0

0

0

0

19

Jornal
Abaixo
Assinado

15

2

1

13

0

20

Maré de
Notícias

5

5

5

0

N/A

30

7

0

23

0

1

0

0

0

0

12

0

0

12

0

10

0

0

10

N/A

21
22
23
24
25
26
27

Rádio Roc
Portal da
Vila
Kennedy
FavelaDaRo
cinha
Enraizados
(site)
Enraizados
(Blog)
Enraizados
(Web-Rádio)
Enraizados
(Jornal)
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28
29

Enraizados
(Revista
Agência de
Notícias das
Favelas

40

N/i

N/i

N/i

N/i

30

A Notícia por
Quem Vive

10

0

N/A

10

0

31

Raízes em
Movimento

4

2

2

2

2

32

Rio On
Watch

22

6

2

14

3

33

Rádio Maré

5

1

0

2

0

34

FavelaDaRo
cinha.com

12

0

0

12

0

1

0

0

1

0

10

0

0

10

0

3

3

0

0

N/A

35
36
37

Blog O
Cotidiano
Portal da
Cidade de
Deus
O Cidadão

38

Blog O
Cidadão

3

3

0

0

N/A

39

Alto Leme

2

1

1

1

1

40

Belford Roxo
Online

1

0

0

0

0

41

ComCausa

2

0

0

2

0

42

A Segunda
Cidade

10

0

0

10

0

43

Apafunk

2

0

0

2

0

3

2

0

1

0

1

0

0

1

0

44
45

Barraco@de
ntro
Todo Dia
Um Texto
Novo

50

46

Notícias do
Borel

1

0

0

1

0

47

Buraco
Cavernoso

1

1

0

0

0

48

ComCausa
Jornal

2

0

2

2

0

49

Corresponde
ntes da Paz

10

1

1

9

9

50

Cultura NI

25

0

0

25

25

51

Descolando
Ideias

6

2

2

4

4

2

0

0

2

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

10

1

0

9

0

4

2

0

2

0

10

1

0

9

0

52

53

54

55

56
57

Entre o Céu
e a Favela
Blog
Esperança
de Nova
Campinas
Itinerante
Jonal
Campinart
Dicas e
Fatos
Jornal de
Liberdade de
Expressão
Museu de
Favela

58

Jornal Novas
Ondas

1

0

0

1

0

59

Notícias do
Almeida

4

3

0

1

0

60

Novo Bairro
da Prata

1

0

0

1

0

61

O Canto do
Galo

6

1

0

5

0

51

62

Rádio Club
103,3 FM

2

1

0

1

0

63

Rádio Zona
Sul FM

20

0

0

20

0

64

Rádio do
Valle

2

0

0

2

2

30

1

0

29

0

3

2

2

1

1

4

1

0

3

0

25

0

0

25

0

67

Rádio
Kaxinawa
Rádio
Madame
Satã
Rádio Novas
Ondas

68

Rádio Santa
Marta

65
66

69

Rádio Novos
Rumos

20

0

0

20

0

70

VDGTV
Vidigal

18

3

0

15

0

1

0

0

1

1

6

1

1

5

5

1

0

0

1

0

631

92

36

415

76

71

72

73

Blog Parque
Columbia
Site
Comunidade
da
Providência
O dia-a-dia
de um
Rappórter
Total

52

