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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objeto de análise a Fan Page do Jornal “Voz da Comunidade”, projeto 

produzido desde 2005 no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, em versão 

impressa, e que ganhou grande visibilidade em meio a ocupação militar da comunidade, em 

novembro de 2010. Além da Fan Page no Facebook, os jovens produzem jornal impresso de 

circulação local, portal de notícias e perfil no Twitter. Ao compreender que este veículo de 

comunicação comunitária representa a insurgência de iniciativas comunicacionais 

comunitárias potencializadas pelas Tecnologias da Comunicação e da Informação (TICs), fez-

se necessário um estudo netnográfico para melhor compreender suas particularidades. 

Partindo desse cenário problematizador, surgem os seguintes questionamentos: Como o Voz 

da Comunidade visibiliza as questões comunitárias via Fan Page do jornal? Que tensões 

enfrenta ao buscar essa visibilidade? Como os cidadãos colaboram para esse processo 

interacional?  Para tanto, tem-se como objetivo geral: analisar de que forma o Voz da 

Comunidade visibiliza as necessidades comunitárias via Fan Page no site de rede social 

Facebook. Como objetivos específico tem-se: analisar o trabalho do Voz da Comunidade na 

web, investigar as interações entre e com os atores que curtem a Fan Page e compreender os 

processos de participação da comunidade no conteúdo disponibilizado. Para cumprir aos 

objetivos propostos, foi realizada análise de conteúdo das postagens na Fan Page do jornal 

durante os meses de março e abril de 2013. Como técnica de coleta de dados, foi utilizada a 

entrevista em profundidade com Rene Silva Santos, editor-chefe do jornal, análise das 

conversações nas mídias sociais oficiais do jornal e entrevista online com quem acompanha a 

Fan Page. Como base teórica, apropriou-se de conceitos como comunicação popular, 

cidadania comunicativa e redes sociais digitais, fundamentando-se em autores como Peruzzo 

(1998; 2006; 2011), Mata (2006), Paiva (2003; 2007) e Recuero (2009; 2012). Como 

resultado, foi observado que ao dar visibilidade ao que acontece nesta comunidade enfrenta 

tensionamentos com os próprios moradores, que muitas vezes não se veem representados pelo 

jornal. Por outro lado, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, sem dúvidas, os jovens 

representam a comunidade de forma positiva, minimizando o estigma da criminalização da 

pobreza e divulgando a cultura local, além de tensionar algumas necessidades comunitárias 

junto ao poder público. 

 

Palavras-chave: Voz da Comunidade; Comunicação Comunitária; Redes sociais digitais 
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the Official Fan Page of the "Voz da Comunidade" project 

produced since 2005 in Complexo do Alemão, North Zone of Rio de Janeiro, in print version, 

and gained high visibility through the military occupation of community in November 2010. 

Besides Fan Page on Facebook, young people produce printed newspaper of local 

circulation, news portal and Twitter profile. By understanding this communication vehicle 

is the insurgence of Community initiatives potentiated by communication and Information 

Technologies (ICTs), it was necessary netnographic a study to better understand their 

particularities. Based on this scenario problematical, the questions arise: How “Voz da 

Comunidade” makes visible community issues via newspaper Fan Page? What tensions 

faced in seeking such visibility? As citizens collaborate to this interaction process? 

Therefore, it has been aimed at analyzing how the “Voz da Comunidade” makes visible 

community needs via Fan Page on social networking site Facebook. How has specific goals: 

to analyze the work of the “Voz da Comunidade” at web, investigate the interactions between 

the actors and Fan Page likers to understand the processes of community involvement in the 

content provided. To meet the proposed objectives, we analyzed the content of posts on Fan 

Page of the newspaper during March and April 2013. As a technique for data collection, we 

used the in-depth interview with Rene Silva Santos, chief editor of the newspaper, 

conversations analysis in social media, and online interviews with those who follow the Fan 

Page. Theoretical base, appropriated concepts as popular communication, citizenship and 

communicative digital social networks, basing themselves on authors like Peruzzo (1998, 

2006, 2011), Mata (2006), Paiva (2003, 2007) and Recuero (2009, 2012). As a result, it was 

observed that the visibility of what happens in this community faces tensions with the 

residents, who often do not see themselves represented by the newspaper. On the other hand, 

despite all the difficulties, undoubtedly, the youth represent the community in a positive way, 

minimizing the stigma of criminalization of poverty and disseminating local culture, and 

tension some needs community with the government. 

 

Keywords: “Voz da Comunidade”; Community Communication; social networking 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em um contexto marcado pela desigualdade social, novas vozes insurgem na busca 

pela conquista dos direitos fundamentais, tais como: igualdade, trabalho, saúde, educação e 

cidadania, garantidos pela Constituição Federal de 1988. Muitos dos cidadãos produtores de 

conteúdos comunitários são pobres em termos financeiros, mas não politicamente, por isso, 

começam a perceber na comunicação midiática uma forma de expressar suas identidades e 

de reivindicar seus direitos. 

Um exemplo deste empoderamento é o caso de Rene Silva Santos, editor-chefe do 

Jornal Voz da Comunidade. Conforme postado em seu blog pessoal1 e de entrevista realizada 

no Rio de Janeiro - RJ, o jovem é morador do Morro do Adeus, uma das treze favelas que 

fazem parte do “Complexo do Alemão”. Teve sua primeira experiência de produção de 

notícias aos 11 anos de idade, quando participava do grêmio estudantil de sua escola, jornal 

que visava o público escolar.  

Do caminho da escola para casa, Rene também observada diversos problemas na sua 

comunidade, como ruas esburacadas, postes sem iluminação, quadras e praças quebradas.         

A partir disso, teve a ideia de criar um jornal para dentro da sua comunidade, o Jornal “Voz 

da Comunidade”. A primeira edição impressa saiu com apenas 50 exemplares. Conforme o 

jovem, os moradores gostaram da publicação e então começaram a aparecer diversos 

problemas para serem divulgados. 

Em 2006, como complemento ao jornal, foi criado perfil e comunidade no site de rede 

social Orkut. Já em maio de 2009, foi criado o perfil @vozdacomunidade no Twitter2, com o 

objetivo de interagir com as pessoas e identificar problemas sociais da comunidade em que 

vive. Assim, seria possível entrar em contato com as autoridades responsáveis para resolvê-

los. Naquele momento não obteve sucesso, pois os cidadãos da comunidade não 

acompanhavam o perfil nesta rede social digital.  

No final de novembro de 2010, Rene (com 16 anos na época) e sua equipe3, ganharam 

destaque na mídia nacional e mundial. Por meio de seu perfil no Twitter, começou a informar 

seus amigos sobre o que ocorria na ocupação do Complexo do Alemão. Imediatamente, 

                                                            
1 Disponível em: http://renesilvasantos.blogspot.com/, acesso em 14 de agosto de 2012. 
2 Imagem do perfil do Voz da Comunidade no Twitter se encontra disponível no anexo deste trabalho. 
3 Na época outros cinco adolescentes ajudavam na produção de conteúdo. 
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famosos e pessoas comuns que estavam acompanhando o fato pela web começaram a ajudar 

a divulgar, já que aquela era uma informação procedente de um morador da comunidade.  

Após sugestão de amigos, ele começou a utilizar o perfil do jornal para divulgar as 

informações sobre a ocupação. Dessa forma, o perfil do jornal @vozdacomunidade, assim 

como o trabalho que ele e sua equipe desenvolviam, ganharam ampla visibilidade midiática, 

fazendo parte das agenda midiáticas do Brasil e do mundo.  

Com a visibilidade obtida, outras comunidades pressionaram o jovem a expandir a 

abrangência das pautas, pois também gostariam de obter maior visibilidade aos projetos que 

ocorrem em suas comunidades. Assim, em maio de 2011 foi inaugurado o Portal4 Voz das 

Comunidades5. Com a popularização do Facebook no Brasil, nesse mesmo período, deixaram 

de utilizar o Orkut e passaram a utilizar essa outra rede social que ganhou força e hoje é um 

dos principais sites de redes sociais do mundo. A primeira publicação realizada no Facebook 

do Voz da Comunidade é um link compartilhado direcionando para o portal Voz das 

Comunidades. 

Assim, é cabível inferir que o Voz da Comunidade é apenas um exemplo dos veículos 

comunitários que buscam dar voz à sua comunidade, mas que, atualmente, é um “símbolo” 

legitimado dessa insurgência.  

O Complexo do Alemão6, local onde o jornal é produzido, é um bairro7 localizado na 

Zona Norte do Rio de Janeiro, considerado, por muito tempo, como um dos mais violentos da 

cidade, devido ao alto índice de criminalidade. Sua história começa na década de 20, quando 

o imigrante polonês Leonard Kaczmarkiewicz adquiriu terras na Serra da Misericórdia, uma 

região rural da Zona da Leopoldina. O proprietário era conhecido pela população local como 

“alemão”, devido a sua aparência física, assim, logo a área ficou conhecida como Morro do 

Alemão. Ainda na década de 20, se instalou na região, o Curtume Carioca, atraindo muitas 

famílias de operários a se instalaram no entorno da serra.  

                                                            
4 Durante a pesquisa foi observado que “Voz da Comunidade” e “Voz das Comunidades” são nomes utilizados 

para descrever o mesmo veículo. Na Fan Page, por exemplo, a marca é do Voz das Comunidades, mas a 

descrição do perfil consta como Jornal Voz da Comunidade. 
5 Disponível em: www.vozdascomunidades.com.br. Imagem do portal Voz das Comunidades se encontra 

disponível no anexo deste trabalho. 
6 Esta descrição tem como fonte o histórico da comunidade disponibilizado no portal Voz das Comunidades, 

assim como no site “Favela tem memória”, projeto que se insere no Portal Viva Favela, iniciativa da Ong Viva 

Rio. 
7 Desde 9 de dezembro de 1993 é oficialmente um bairro. 
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Com a construção da Avenida Brasil, em 1946, a região ganhou mais atratividade 

ainda, tornando-se o polo industrial da cidade, fazendo que o comércio também crescesse na 

localidade. No entanto, o lugar começou a ser habitado pela população somente em 9 de 

dezembro de 1951, quando Leonard dividiu o terreno para vendê-lo em lotes. Assim, foi sendo 

vendido para famílias que procuravam moradia de baixo custo na Zona Norte.  

Nos anos 60 houve um grande fluxo de migrações, principalmente de nordestinos para 

o Alemão. A explosão demográfica, no entanto, só ocorreu na década de 80, quando o então 

governador Leonel Brizola autorizou as ocupações, originando assim, às favelas do Complexo 

do Alemão, como consequência o tráfico de drogas também se inseriu e dominou os morros, 

tornando o local como um dos mais violentos da cidade. 

No final de novembro de 2010, com a fuga dos traficantes da Vila Cruzeiro para o 

Complexo do Alemão, ocorreu uma das maiores operações para captura de traficantes do país, 

em que a Polícia Militar, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), a Polícia Civil, 

em conjunto com a Marinha do Brasil, ocuparam o complexo de favelas. Com a ofensiva 

militar, 31 traficantes se renderam. Vale lembrar que foi nesse episódio que o Voz da 

Comunidade ganhou visibilidade em toda a mídia, ao narrar esses fatos. 

Entre outubro de 2012 e maio de 2013, a comunidade foi tema da novela “Salve Jorge”, 

veiculada na Rede Globo, em horário nobre. Rene Silva, atuou em alguns capítulos, em que 

falava do trabalho do jornal Voz da Comunidade. Muitos personagens da trama também se 

reportavam ao veículo como uma forma de divulgar os problemas da comunidade.  

Atualmente, o “Complexo do Alemão” faz parte do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), uma parceria entre os governos federal e o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, em que estão previstas melhorias viárias, moradia e de infraestrutura em geral, mas 

que ainda estão longe de resolver os problemas da localidade como pode ser observado em 

muitas pautas no Voz da Comunidade. Além disso, os morros foram ocupados pela polícia 

pacificadora por meio da política pública de pacificação das favelas. 

Como visto na trajetória brevemente descrita, muitos dos meios de comunicação 

utilizados pelo Voz da Comunidade são digitais. Paradoxalmente, o cenário de inclusão digital 

ainda é desigual. No entanto, devido a diversos fatores, tais como: barateamento dos 

dispositivos tecnológicos e projetos de capacitação e letramento digital, aos poucos esse 

cenário pode mudar. Peruzzo (2011) reforça que o processo de inclusão individual e 
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comunitária nos meios digitais é ascendente, fortificando as lutas presenciais por direitos 

sociais, comunicativo-culturais ou políticos de cidadania.  

Em alguns casos, a inclusão é facilitada por empreendimentos dentro das próprias 

comunidades, como Telecentros - Estações Futuro, organizações não-governamentais 

(ONG’s) que disponibilizam pontos de acessos a internet e lan houses de baixo custo. Já em 

outros casos, por incentivos do poder público. 

Partindo desse cenário problematizador, surgem os seguintes questionamentos: Como 

o Voz da Comunidade visibiliza as questões comunitárias via Fan Page do jornal? Que tensões 

enfrenta ao buscar essa visibilidade? Como os cidadãos colaboram para esse processo 

interacional?  

Para tanto, tem-se como objetivo geral analisar de que forma o Voz da Comunidade 

visibiliza as necessidades comunitárias via Fan Page no site de rede social Facebook. Como 

objetivos específicos tem-se: analisar o trabalho do Voz da Comunidade na web, investigar as 

interações entre e com os atores que curtem a Fan Page e compreender os processos de 

participação da comunidade no conteúdo disponibilizado.  

O Voz da Comunidade já foi objeto de outros estudos no campo da comunicação. 

Destaca-se aqui a dissertação de Flávia Valério Lopes, da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF), que investigou a reconfiguração da interlocução entre imprensa e sociedade, com 

a chegada de “novos” atores sociais, tendo como foco principal a análise do perfil 

@vozdacomunidade no Twitter. 

O interesse do pesquisador pelo estudo analítico do objeto surgiu em pesquisa 

exploratória realizada na disciplina Mídia e Pluralismo, do Programa de Pós-graduação em 

Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Nesse trabalho, realizado por 

do Nascimento e Rosa (2012), foi identificado que Rene Silva é um sujeito crítico, político e 

emancipado, que busca o mesmo para sua comunidade, o que reforça a importância de estudar 

o veículo de comunicação comunitário no qual ele atua. 

De fato, a motivação por estudar um veículo de comunicação comunitária também 

surgiu na percepção da crescente utilização de dispositivos comunicacionais por essas 

comunidades, muitas vezes esquecidas pela grande mídia, e que por meio de seus próprios 

discursos tem a oportunidade de se autorrepresentar e buscar espaço nas agendas midiáticas 

hegemônicas. 
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A escolha de estudar a Fan Page do “Voz da Comunidade” também se justifica pela 

visibilidade que Rene Silva e este veículo comunitário tiveram na ocasião da ocupação do 

Complexo do Alemão, abrindo espaço para o jovem na mídia mainstream, gerando novos 

tensionamentos e ampliando a visibilidade do jornal e do próprio Rene.  

O trabalho se estrutura em três partes. Na primeira foi realizada pesquisa bibliográfica, 

apropriando-se de conceitos como comunicação comunitária e popular e redes sociais digitais, 

fundamentando-se em autores como Peruzzo (1998; 2006; 2011), Paiva (2003; 2007), e 

Recuero (2009; 2012). Na segunda parte do trabalho são apresentados os procedimentos 

metodológicos, na sequência, são apresentados os resultados obtidos nas análises e as 

considerações finais. 
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2 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 COMUNICAÇÃO POPULAR E COMUNITÁRIA 

Sabe-se que comunicação comunitária e comunicação popular são termos utilizados 

em contextos diferentes, mas que, nos últimos anos, pela complexidade que atingiram, se 

encontram em fase de (re)conceituação.   

Mesmo reconhecendo que cada uma delas tem características distintas, optou-se por 

utilizar o termo como complementares neste trabalho, principalmente por ser complexo 

demarcar fronteiras entre elas. Cabe salientar que o objetivo político de ambas é o mesmo: 

“(...) forma de expressão de segmentos excluídos da população, mas em processo de 

mobilização visando atingir seus interesses e suprir necessidades de sobrevivência e de 

participação política.” (PERUZZO, 2006, p. 2) 

No Brasil, assim como no restante da América Latina, a comunicação popular surge  

nos movimentos populares de 1970 e 1980. Caracteriza-se como um processo de comunicação 

que insurge da ação dos grupos populares com objetivos mobilizadores coletivos. (PERUZZO, 

2006). Em seu histórico, foi reconhecida de diferentes maneiras. Conforme Peruzzo (1998, p. 

123): 

Num primeiro momento, ela foi identificada como aquela comunicação 

simples, de circulação limitada, produzida quase artesanalmente por grupos 

populares. Em seguida, passou-se a dizer que ela ‘não se refere ao tipo de 

instrumento utilizado, mas ao conteúdo das mensagens’, vendo-se como 

expressão dos interesses, do ‘conteúdo das classes subalternas’, entendido 

este enquanto crítico-libertador. Depois aparecem aqueles que sustentam que 

não são os meios técnicos em si que definem a comunicação popular, nem 

tampouco são os seus conteúdos. O alternativo estaria no processo de criação 

conjunta, diálogo, construção de uma realidade distinta na qual a pessoa seja 

sujeito pleno. O que torna a comunicação popular é a sua inserção num 

contexto alternativo [...] caracterizado por sua tendência a romper a ordem 

do capital, integrar aquilo que o fragmenta. 

 

Fundamentalmente, a comunicação comunitária tem como base a constituição de uma 

força contra-hegemônica no campo comunicacional, atuando na direção de uma estrutura 

polifônica em que a pluralidade das vozes se torna realidade. Além disso, conforme a autora, 

a comunicação comunitária produz novas formas de linguagem, cria uma estrutura mais 

integrada entre produção e recepção, e atua, essencialmente, com natureza educativa. (PAIVA, 

2007) 
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Nesse mesmo sentido, Peruzzo (1998; 2011) destaca que a comunicação comunitária 

representa uma contra-comunicação realizada por comunidades, movimentos sociais e outros 

grupos sociais, servindo como instrumento de conscientização, expressão, educação, 

informação e mobilização social, com o propósito de superar carências imediatas dos 

segmentos populacionais a que se vincula. É o meio pelo qual é possível fazer as reivindicação 

e denúncias em prol da comunidade.  

Para a autora, a comunicação comunitária pode ser expressa por meio de cartazes, 

panfletos, vídeos, jornais, rádios e revistas, mas também no ambiente digital por meio de 

portais virtuais, blogs, fotologs, videologs, podcast, webtvs, webradios, sites de rede social, 

entre outros. 

O engendramento desses veículos de comunicação comunitários também é motivado 

em contraposição ao monopólio informacional dos grandes veículos de comunicação. Nas 

palavras de Paiva (2003, p. 135): 

A premência por veículos de comunicação alternativos instala-se 

dentro dum horizonte em que as grandes redes de informação passam 

a monopolizar a versão pública sobre os fatos e sobre a verdade. [...] 

A padronização do enfoque e a impregnação pelo consumo propiciam, 

no esgotamento das formas, também a perspectiva de opções até então 

alijadas. Este é o panorama que permite a inserção de novos atores 

informativos e novas propostas comunicacionais. 

 

De fato, a representação da mídia mainstream ainda é, em grande parte, hegemônica 

por serem controladas por poucos grupos de comunicação, porém, não há de negar que a 

grande mídia também contribui para a constituição social: “Os veículos de comunicação 

massiva não são, portanto, necessariamente, ‘perversos’ com relação aos interesses populares 

[...]” (PERUZZO, 1998, p. 131). No entanto, o grande diferencial da comunicação comunitária 

é que ela tem como protagonista o próprio povo. Conforme Peruzzo, (1998, p. 127): 

 
[...] comunicação popular tem como protagonistas o próprio povo e/ou 

as organizações e pessoas a ele ligadas organicamente. Nesse caso, 

ele é visto no seu antagonismo em relação às classes dominantes e 

concebido como o conjunto das classes subalternas 

 

Esse protagonismo pode ocorrer em âmbito mais ativo como na produção de conteúdo, 

mas também como parte da narrativa jornalística, servindo de fonte: “A participação popular 

na comunicação comunitária pode significar, numa gradação crescente: o simples 
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envolvimento das pessoas, geralmente ocasional, no nível das mensagens, ou seja, dando 

entrevistas, avisos, depoimentos e sugestões ou cantando.” (PERUZZO, 1998, p. 142) 

Dentre os motivos para a criação de um veículo comunitário, segundo Paiva (2003) 

está a vontade de produzir seu próprio discurso, sem filtros e intermediários, mas também de 

melhorar o fluxo informacional da própria comunidade. A promoção da educação também é 

uma das principais diretrizes, já que são lugares em que, muitas vezes, o ensino formal ainda 

é bastante reduzido. Para a autora, um veículo comunitário deve valorizar a cultura local, 

incentivando a participação da comunidade tanto em projetos urbanos, como no próprio 

veículo.  

A comunicação comunitária também é um espaço de comunicação democrática 

(PERUZZO, 1998). Assim, é equivocado reduzir um veículo de comunicação comunitária 

apenas a uma forma de prestação de serviços a uma determinada comunidade, pois o que 

permite identificá-lo como tal é a sua proposta social e seu objetivo de mobilização vinculado 

ao exercício da cidadania (PAIVA, 2003). 

Essa proposição remete ao conceito cunhado por Maria Cristina Mata, denominado 

cidadania comunicativa, que é o reconhecimento da capacidade do indivíduo de ser sujeito de 

direito e demanda no campo da comunicação pública, e o exercício efetivo desse direito.  

 

 

2.1.1 Cidadania Comunicativa 

 

Para contextualizar o conceito da cidadania comunicativa, é importante retomar o 

conceito de cidadania em uma concepção hegemônica. Ao estudar o caso inglês, Marshall 

(1967), conceitua a cidadania a partir de uma tipologia baseada em direitos políticos, sociais 

e civis, dando ênfase ao indivíduo não somente como titular de direitos, mas também como 

pertencente a uma comunidade cívica. Esta concepção eleva o indivíduo enquanto ser político, 

porém, evidencia o Estado como o promotor de direitos e proteção ao cidadão.  

Para além de um reconhecimento como um aspecto legal do conceito de cidadania, 

surge, o que se convencionou chamar de cidadania comunicativa. Nas palavra de Mata (2006, 

p. 13), essa noção “ultrapassa a dimensão jurídica e alude à consciência prática, à possibilidade 

de ação”.  Portanto, trata-se de uma noção complexa que envolve diversas dimensões sociais 

e culturais, tais como valores de igualdade, qualidade de vida, solidariedade e indiscriminação.  
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O conceito não rompe com a constituição dos direitos civis, como a liberdade de 

expressão e o direito à informação, representando um limite para a ação do Estado, com o 

objetivo de garantir a liberdade das pessoas. Dessa forma, requer reorganização das próprias 

agendas públicas. (MATA, 2006) 

Conforme a autora, a cidadania comunicativa é o reconhecimento da capacidade de ser 

sujeito de direito e demanda no terreno da comunicação pública, e o exercício efetivo deste 

direito.  
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2.2 ELEMENTOS E DINÂMICAS DAS REDES SOCIAIS DIGITAIS 
 

 

Busca-se discorrer a respeito dos elementos que compõem uma rede social, bem como 

as dinâmicas que emergem delas, em especial, na ambiência digital. Assim, conforme Recuero 

(2009), uma rede social é o conjunto de dois elementos: os atores, que podem ser pessoas, 

instituições ou grupos, e as suas conexões, ou seja, as interações ou laços sociais. Considera-

se, portanto, que a Fan Page do Voz da Comunidade é um ator dentro do site de rede social 

Facebook. 

Nas palavras da autora, uma rede é: “[...] uma metáfora para observar os padrões de 

conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores”. 

(RECUERO, 2009, p. 24) 

 As conexões, “são constituídas dos laços sociais, que, por sua vez, são formados 

através da interação social entre os atores” (RECUERO, 2009, p. 30). Existem dois tipos de 

laços: o associativo e o dialógico, conforme é demonstrado na tabela a seguir: 

 

Quadro 1. Tipos de laços nas redes sociais digitais 

Tipo de laço Tipo de interação Exemplo 

Laço associativo Interação reativa Decidir ser amigo de alguém no Orkut, trocar 

links com alguém no Fotolog, etc. 

Laço dialógico Interação mútua Conversar com alguém através do MSN, trocar 

recados no Orkut, etc. 

Fonte: Recuero (2009, p. 40) 

 

O conceito de interação, visto no quadro acima, vai além de um concepção tecnicista 

proposto por diversos autores. “Reduzir a interação a aspectos meramente tecnológicos, em 

qualquer situação interativa, é desprezar a complexidade do processo de interação mediada” 

(PRIMO, 2007, p.30). A interação pode ter diversos níveis de complexidade, pois tanto um 

clique em um ícone, como uma conversação online, são interações (PRIMO, 2007). 

Primo (2007) divide a interação em dois tipos: a interação mútua e a interação 

reativa, como visto anteriormente Recuero (2009) relaciona o tipo de laço ao tipo de 

interação. Em relação às interações mútuas, pode-se dizer que “apresentam uma 

processualidade que se caracteriza pela interconexão dos subsistemas envolvidos. Além disso, 
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os contextos sociais e temporais conferem às relações construídas uma contínua 

transformação” (PRIMO, 2007b, p. 101). 

Portanto, uma rede social na internet está em constante transformação, devido a sua 

característica interativa. Assim, optou-se por descrever as principais dinâmicas elencadas por 

Recuero (2009) no livro Redes Sociais na internet. São elas: 1) cooperação, competição e 

conflito; 2) Ruptura e agregação; 3) Adaptação e Auto-Organização. 

A cooperação, conforme a autora, é o processo fundador das estruturas sociais da rede, 

sendo que esta pode ser gerada pelos interesses individuais, capital social8 envolvido e/ou 

pelas finalidades do grupo. Já a competição diz respeito a luta, entre os atores envolvidos não 

no sentido hostil. Esta pode gerar cooperação entre os atores de uma determinada rede, ao 

tentar superar os atores de outra rede.  O conflito, por outro lado, pode gerar o rompimento da 

estrutura social. Portanto, cada uma dessas dinâmicas tem um impacto na estrutura social da 

rede. Nas palavras de Recuero (2009, p. 83): 

 

Enquanto a cooperação é essencial para a criação e a manutenção da 

estrutura, o conflito contribui para o desequilíbrio. A competição, por 

outro lado, pode agir no sentido de fortalecer a estrutura social, 

gerando cooperação para atingir um fim comum, proporcionar bens 

coletivos de modo mais rápido, ou mesmo gerar conflito, desgaste e 

ruptura nas relações. 

 

 

A agregação, também conhecida no campo científico como clusterização, engendra 

de atores com um número de conexões maior do que as demais, portanto, esses conectores 

teriam um importante papel na topologia9 da rede, pois seriam os principais responsáveis pelo 

compartilhamento da informação em um determinado contexto. A ruptura é o processo 

contrário, pois interrompe com o processo de “espalhamento” da informação. 

Por fim, as duas últimas dinâmicas explicadas pela a autora são a adaptação e a auto-

organização. A adaptação se refere a capacidade de adequação a uma determinada dificuldade 

ou evento imprevisível. Recuero (2009) traz o exemplo dos grupos de fotologs atacados por 

trolls que comentavam indevidamente as postagens. Assim, o grupo teve que restringir os 

comentários somente a outras pessoas que tivessem fotolog, a fim de que pudessem ser 

                                                            
8 No contexto das redes sociais, em linhas gerais, capital social é o “conjunto de recursos resultante do conteúdo 

das trocas sociais na rede, que possui aspectos coletivo e individual de modo simultâneo, ele também é 

diretamente relacionado à capacidade de interação social de um grupo e de seus laços sociais”. (RECUERO, 

2005, p. 101) 
9 Refere-se a estrutura da rede. 
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identificadas, portanto, o grupo teve que passar por um processo de adaptação devido a essa 

dificuldade.  Nesse exemplo pode-se observar também um processo de auto-organização do 

grupo. 

 Os sites de redes sociais, também são espaços em que é possível construir com mais 

facilidade tipos de capital social que nem sempre são acessíveis no espaço off-line. No 

Facebook, por exemplo, um determinado ator pode ter 500 contatos rapidamente, ao contrário 

do espaço off-line. “Pode, assim, torná-lo mais visível na rede social, pode tornar as 

informações mais acessíveis a esse ator. Pode, inclusive, auxiliar a construir impressões de 

popularidade que transparecem ao espaço off-line. (RECUERO, 2009, p. 107).  

 A citação acima evidencia como os sites de rede social podem facilitar a conectividade 

e engendrar capital social. Recuero (2009) evidencia a visibilidade, a reputação, a 

popularidade e a autoridade como elementos de valor construído dentro de uma rede. 

 Conforme Recuero (2009) a visibilidade está diretamente ligada ao capital social 

relacional10, bem como ao nível de manutenção da rede. Nas palavras da autora (2009, p. 109) 

“Aumentar a visibilidade social de um nó tem efeitos não apenas na complexificação da rede, 

mas, igualmente, no capital social obtido pelo ator”, salienta. 

 A reputação é compreendida por Recuero (2009) como a percepção construída pelos 

demais atores em relação ao outro ator da interação, no caso em estudo a Fan Page do Voz da 

Comunidade. Portanto, a reputação se refere diretamente a três elementos, o “eu” e o “outro” 

e a relação entre ambos. Ela não está somente relacionada ao número de curtidas, por exemplo, 

mas sim, com as impressões que os demais atores tem sobre um determinado ator. Portanto, é 

bastante complexo mensurar a reputação de uma Fan Page, por exemplo. 

 Já a popularidade, é mais facilmente medida, pois é um valor relacionado a audiência. 

Está relacionada diretamente ao número de seguidores, curtidas, visitas, etc. Nesse sentido, 

cabe evidenciar que um determinado ator pode ter pouca popularidade, mas ampla reputação, 

ou vice-versa. Não sendo necessariamente correlatas. 

 Já a autoridade, nas palavras de Recuero (2009, p. 113): 

 
“[...] refere-se ao poder de influência de um nó na rede social. Não é 

a simples posição do nó na rede, ou mesmo, a avaliação de sua 

centralidade ou visibilidade. É uma medida da efetiva influência de 

                                                            
10 Conforme Bertolini e Bravo (2004), o capital social relacional corresponde às relações que se estabelecem 

entre os indivíduos, em âmbito individual ou coletivo. 
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um ator com relação à sua rede, juntamente com a percepção dos 

demais atores da reputação dele.” 

 

 Vale ressaltar que a reputação tem relação com a autoridade, mas que, não se resume 

a ela.  Após demonstrar como os elementos de valor são construídos dentro de uma rede social 

na internet, resume-se o conteúdo no quadro 2, que diz respeito às relações entre valor 

percebido e capital social. 

 

Quadro 2. Valores percebidos e capital social 

Valor Percebido Capital Social 

Visibilidade Relacional 

Reputação Relacional cognitivo 

Popularidade Relacional 

Autoridade Relacional cognitivo 

Fonte: Recuero (2009, p. 114) 

 

Por fim, Recuero (2009) salienta que a construção de capital social não é 

absolutamente emergente, mas também ocorre em decorrência da apropriação social das 

ferramentas de comunicação na ambiência digital. Uma dessas apropriações pode ser 

observada nas conversações em rede em que ocorrem negociações de valores como o capital 

social.  

 

2.2.1 Conversação em rede 

Uma conversação mediada por computador pode acontecer de forma privada ou 

pública. Conforme Recuero (2012), essas fronteiras não são absolutamente claras, uma vez 

que a conversação pode migrar entre ferramentas. As conversações privadas são aquelas que 

ocorrem em espaços fechados, que envolvem apenas os atores que participam da conversação, 

não sendo visível aos demais atores. As conversações públicas, por sua vez, podem ser 

visualizadas, por qualquer ator que esteja inserido na mesma rede. 

Nas conversações públicas, o ator que produz aquela conversação não tem a noção 

exata da audiência, por uma das duas razões: ou por não controlar quem acessa sua mensagem, 
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ou porque o outro ator pode utilizar uma máscara, como um nickname, por exemplo. No 

Facebook, ainda é possível gerenciar as fronteiras das conversação, classificando as conexões 

e publicando determinadas informações para um grupo específico. (RECUERO, 2012) 

Cabe ressaltar, no entanto, que não é possível escolher entre tornar a conversação 

pública ou privada quando o ator faz comentários em uma postagem pública em uma 

determinada Fan Page, o mesmo não ocorre com compartilhamentos, pois as configurações 

do Facebook podem ser alteradas para que apenas amigos visualizem o que foi compartilhado 

por um determinado ator. Vale ressaltar ainda que um compartilhamento nesse site de rede 

social pode engendrar uma nova conversação, por meio dos comentários dos atores ligados a 

rede de quem fez o compartilhamento. 

Outro elemento importante a ser destacado sobre as conversações em rede é a 

temporalidade, pois elas não ocorrem, necessariamente, em um determinado momento, pois, 

os interlocutores podem estender pelo tempo desejado, conforme explicita Recuero (2012). 

Assim, uma publicação pode ter comentários em diferentes dias, mas a conversação pode ser 

a mesma, inclusive pela falta de acesso ao site de rede social pelo ator em um determinado 

período, diferentemente da oralidade. 

Neste capítulo foram demonstradas algumas características e dinâmicas das redes 

sociais, focando-se nas que se formam na internet, por meio de sites de rede social como o 

Facebook. Assim, parte-se para a descrição do percurso metodológico realizado pelo 

pesquisador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

  

 

Apresento aqui o percurso metodológico utilizado para cumprir aos objetivos 

propostos neste estudo. Assim, para fins de conhecimento teórico sobre o tema, foi realizada 

pesquisa bibliográfica durante todas etapas de elaboração deste trabalho: “A pesquisa 

bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação 

ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, material cartográfico [...]” (MARCONI e LAKATOS, 1999, p. 73). 

A natureza do estudo caracteriza-se como qualitativa e quantitativa, de nível 

exploratório. O primeiro justifica-se pelo conhecimento e reflexão aprofundada necessária 

sobre o tema, para a compreensão de significados e particularidades, por meio de descrição, 

que permitiu flexibilidade na coleta e análise dos dados: “A finalidade real da pesquisa 

qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, 

as diferentes representações sobre o assunto em questão [...]” (BAUER e GASKEL, 2002, p.68).  

Além dessa compreensão, foi necessário quantificar os resultados em dados 

numéricos, principalmente por se tratar de objeto online, que possibilita e, muitas vezes, 

demanda essa quantificação. A utilização desses dois métodos em conjunto é amparada por 

Fragoso, Recuero e Amaral (2011, p. 67): 

 
Embora comumente os métodos quantitativos e qualitativos sejam vistos como 

incompatíveis e mutuamente excludentes, é possível entendê-los como abordagens 

complementares, a serem mobilizadas conforme os objetivos de cada pesquisa, de 

forma integrada ou em etapas sucessivas.  

 

Para coleta de dados foi utilizada a entrevista em profundidade semi-aberta (DUARTE, 

2005). Também foi realizado durante os meses de março e abril um acompanhamento 

netnográfico das postagens da Fan Page (FRAGOSO, RECUERO E AMARAL, 2011) e, 

posteriormente, análise de conteúdo das postagens (BARDIN, 2004). 

Para fins de comparação foi utilizado o site Conversation Score11, que analisa a Fan 

Page e indica a reputação nos seguintes parâmetros: resposta aos fãs, engajamento dos fãs, 

produção e viralidade. O site analisa 100 publicações aleatoriamente, e quantifica quantas 

                                                            
11 Disponível em http://cscore.recommend.ly 
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vezes a Fan Page é atualizada, o índice de participação dos atores, avalia a viralidade dos 

conteúdos por meio da quantificação das curtidas e analisa o número de fans. 

Já a entrevista em profundidade com Rene Silva Santos, editor-chefe do Jornal Voz da 

Comunidade aconteceu no dia 05 de fevereiro de 2013, na cidade do Rio de Janeiro. A escolha 

por entrevistar o editor-chefe, se justifica partindo-se do pressuposto que é o principal “filtro” 

na escolha do que será divulgado e na abordagem utilizada pelo veículo estudado.  

Devido a sua adaptabilidade a netnografia pode ser combinada com outros métodos de 

análise. No caso em estudo, foi incorporada a análise de conteúdo e a entrevista em 

profundidade. “A combinação multimétodos reforça e desvela o caráter epistêmico da 

etnografia e está presente em estudos que priorizam objetos distintos da comunicação digital 

e operam em níveis macro, micro e mezzo” (FRAGOSO, RECUERO E AMARAL, 2011, p. 

188). 

As postagens da Fan Page foram classificadas de acordo com os seguintes parâmetros: 

data de postagem, tipo de publicação, assunto, número de curtidas, número de 

compartilhamentos, número de comentários e referência a outros veículos de comunicação, 

bem como um espaço de observação utilizado pelo pesquisador para anotações. Destas 

postagens, foram selecionadas as 8 postagens mais curtidas, as 8 mais comentadas e as 8 mais 

compartilhadas para análise mais aprofundada. Foram selecionadas apenas 8, devido ao tempo 

de aplicação da pesquisa, já que a quantificação dos dois meses e acompanhamento 

netnográfico das postagens demandou bastante tempo. 

Os tipos de publicação foram agrupados da seguinte forma: Grupo 1: (imagem) - 

fotografia, foto de capa, fotolegenda e álbum de fotos. Grupo 2: (publicidade): publicidade, 

publieditorial e divulgação. Grupo 3: (conteúdo editorial): chamadas para o Portal Voz das 

Comunidade (geralmente acompanhadas de frase e/ou fotografia e link para o portal), 

programação de eventos culturais, frases, e postagens de notícias do Voz da Comunidade; 

Grupo 4 (compartilhamento): compartilhamento de links, compartilhamento de notícias, 

compartilhamento fotografias e de conteúdo de outros atores da rede. Grupo 5: (interação): 

enquetes e perguntas. Grupo 6: outros (algumas poucas postagens que não se adequaram as 

demais categorias). É importante ressaltar que a escolha por agrupar os dados coletados em 

grupos também se justifica por facilitar a análise dos dados em nível macro, bem como 

minimizar os erros do pesquisador ao determinar o tipo de publicação, já que não se tem 

gêneros definidos em relação a postagens divulgadas dentro da rede social estudada. 
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Após a categorização deste conteúdo e análise das conversações das publicações, foi 

possível identificar se a comunidade se engajava com o conteúdo, o tipo de conteúdo que 

ganhava mais visibilidade e que tensões ocorriam nas conversações desses postagens.  

Também observou-se a necessidade de fazer uma breve pesquisa online com aqueles 

que curtem a Fan Page, assim, o pesquisador entrou em contato com Rene Silva para que 

fosse possível a divulgação, o retorno do editor-chefe foi positivo, porém, até o momento de 

finalização deste trabalho não foi divulgado. Assim, o pesquisador optou por enviar via 

mensagem direta para cerca de 70 sujeitos que interagiam com o conteúdo, vale lembrar, que, 

o Facebook direciona a mensagem para a pasta “outros” e não na caixa de entrada, o que 

acabou dificultando o contato. As seguintes perguntas fazem parte do questionário: 

1. Onde você mora? (Cite a cidade, estado e comunidade/bairro. Caso não more no 

Brasil, indique também o país) 

2. Por que você acompanha o perfil do Voz da Comunidade no Facebook? 

3. Na sua opinião, o trabalho do Voz da Comunidade traz benefícios para a 

comunidade do Complexo do Alemão? Se sim, quais seriam? 

4. Caso resida em uma comunidade pacificada, responda: o que mudou com a 

ocupação pela polícia pacificadora? 

5. Caso tenha assistido a novela Salve Jorge, responda: Qual a sua opinião sobre como 

a favela foi mostrada? 

Vale destacar que as postagens em vídeo não foram analisadas com maior 

profundidade, pois se compreende que são objetos que demandariam um tempo e 

conhecimentos específicos para análise.  
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4 A TRAJETÓRIA DE RENE E DO VOZ DA COMUNIDADE   

 

 

Este relato tem como fonte o editor-chefe do “Voz da Comunidade” Rene Silva 

Santos, em entrevista realizada no Rio de Janeiro, no dia 05 de fevereiro de 2013. Optou-se 

por realizar a entrevista com ele, pois se compreende que a partir de sua iniciativa outros 

jovens também puderam ingressar no projeto, já que no início ele mesmo vendia espaços 

publicitários, apurava informações, redigia notícias, editava, diagramava e distribuía em sua 

comunidade.  

Portanto, sem dúvidas, é o protagonista dessa história. O jovem teve o primeiro 

contato com a comunicação midiática aos 11 anos de idade. Na época, resolveu participar 

do jornal do grêmio estudantil de sua escola, mesmo não sabendo utilizar o computador 

muito bem. No início, a diretora não tinha deixado ele participar, porque o jornal era feito 

por alunos de 13 e 14 anos, que estavam na sétima e oitava série. Rene insistiu, até que ela 

deixou. Começou participando desse jornal da escola, gostou, e observou que conseguiam 

resultados. Como exemplo, o jovem relatou a falta de materiais para as aulas de educação 

física, materiais esses que eram reivindicados no jornal escolar. O jornal do grêmio era 

encaminhado para a Secretaria de Educação do município, a secretaria via e resolvia esses 

problemas, relatou Rene.  

Do caminho da escola para casa ele também via diversos problemas, como ruas 

esburacadas, postes sem iluminação, quadras e praças quebradas. Então pensou em criar um 

jornal para dentro da sua comunidade. A diretora deu todo apoio e suporte. Ele estudava à 

tarde, e, pela manhã, aprendia a mexer no computador e a diagramar o jornal. Passava o dia 

inteiro na escola, conforme relata:  

 

Começamos a fazer o jornal. A diretora dava todo apoio na questão de fazer a 

impressão na escola. A primeira edição saiu com apenas 50 exemplares. Deu para 

entregar para metade da minha rua e acabou, era muito pouco. Eu fiz uma vez, as 

pessoas gostaram e então começou a aparecer um monte de problemas para serem 

divulgados. No início era um papel A4 dobrado, depois passei para duas folhas. Aí 

a diretora falou, que conforme nós estávamos aumentando a produção, o jornal não 

poderia mais ser produzido na escola, pois usávamos material da prefeitura, então 

eu fui procurar uma gráfica. Só que o mínino para imprimir era 1000 unidades, 

continuamos a fazer na escola uma quantidade pequena por mais dois anos. 

(Informação verbal) 
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Não contente com a quantidade de jornais distribuídos, foi buscar apoio junto aos 

comerciantes locais, com o intuito de manter o jornal com recursos da própria comunidade 

e não mais da escola:  

Cobrávamos entre R$ 5,00 e 10,00 de acordo com o tamanho e cores do anúncio. 

Comprei um computador a prestação, paguei quase por 3 anos, e comecei a fazer o 

jornal de dentro de casa, ele foi aumentando, tendo mais páginas. Percebi que nesse 

momento não podíamos tratar somente de problemas sociais, mas também inserir 

assuntos de interesse da comunidade como eventos locais. Por cerca de um ano e 

meio eu fazia sozinho e depois outras pessoas de 12 e 13 anos começaram a 

participar. Por nós sermos muito novos, algumas pessoas da mídia vieram fazer 

reportagem sobre as crianças da comunidade do Complexo do Alemão que haviam 

criado um jornal comunitário e estavam conseguindo resolver os problemas sociais, 

ganhamos bastante visibilidade. (Informação verbal) 

 

 

4.1 A OCUPAÇÃO E A VISIBILIDADE OBTIDA 

 

Em novembro de 2010 a comunidade ganhou destaque na mídia nacional e 

internacional, em que as imagens dos traficantes fugindo da localidade e a troca de tiros 

foram exibidas na maior parte dos veículos de comunicação do mundo. Rene também surgiu 

como um dos protagonistas desse fato. Conforme relata: 

 
Eu estava no Twitter conversando com meus amigos. Professores e amigos da 

escola que não moravam na comunidade começaram a perguntar se eu estava 

seguro. Outras pessoas também começaram a me seguir no Twitter. Até que 

famosos também começaram a entrar em contato, tais como a Glória Perez, Preta 

Gil, Willian Bonner, Pedro Bial, entre outros jornalistas. Eu tinha cerca de 800 

seguidores no Twitter, em uma hora fiquei com 6.000 seguidores. Em questão de 

minutos estava no Trend Topics do Twitter como um dos assuntos mais falados, 

junto com Complexo do Alemão, BOPE, e o Voz da Comunidade. (Informação 

verbal) 

 

Na entrevista, Rene também ressaltou a maximização realizada pela mídia em relação 

a sua “cobertura” do fato:  

 
Os portais de notícia começaram a publicar que eu estava relatando a invasão do 

complexo do alemão. Mas, na verdade, eu só estava respondendo as pessoas sobre 

o que estava acontecendo. A mídia logo já transformou em algo como: ́ Um menino 

do Complexo do Alemão está twittando tudo que está acontecendo´. Então ganhei 

muito mais seguidores. Na época, falei ao vivo em diversos programas de televisão 

também. Não pude falar em todos porque era uma correria, só queriam que eu 

falasse naquele dia. Transformaram meus comentários no Twitter em algo gigante. 

A própria mídia tem esse poder de transformar algo pequeno em algo gigante. 

(Informação verbal) 
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Por outro lado, familiares e amigos estavam muito preocupados porque ele estava 

muito exposto: “A televisão e os jornais estavam falando sobre mim. Ficaram com medo de 

eu sofrer algum tipo de represália tanto do tráfico, quanto da polícia. Porém, não falei nada 

de mais, só falava o que estava acontecendo na visão de um morador. As pessoas sugeriram 

que eu parasse de postar pelo meu pessoal e começasse a usar o do jornal”.   

Com toda a repercussão nas mídias tradicionais e nas mídias sociais, o número de 

seguidores no perfil oficial do jornal no Twitter também teve um acréscimo considerável:  

 
Quando eu entrei no Twitter oficial do Voz da Comunidade já tinham 4.000 

seguidores, antes haviam apenas 180. Aí que eu comecei a relatar o que estava 

acontecendo, antes estava apenas respondendo. Colocava a hora, localidade e o que 

estava acontecendo. As mensagens eram retwitadas por centenas de pessoas. Cada 

vez mais as pessoas começaram a perguntar e a mandar mensagem. (Informação 

verbal) 

 

Atualmente12 o número de seguidores passa dos 120.000. Um mês antes da ocupação 

Rene havia ganhado um iPhone, o que acabou gerando estranhamento por parte do público: 

“Em todas as reportagens eu saia tuitando do celular, então as pessoas comentavam: como 

alguém da favela poderia ter um iPhone? Que só podia ser armação da mídia”, relatou com 

bom-humor.  

O jovem nunca havia saído do Rio de Janeiro, após sua repercussão na mídia, foi 

convidado a relatar sua experiência: “Meu primeiro convite foi para participar da Campus 

Party, em São Paulo, onde eu palestrei e contei como tudo aconteceu. Na plateia estava a 

Ingrid Zavarezi, da TV Globo. Quando acabou a palestra ela veio conversar comigo para 

mim trabalhar como consultor da Malhação, pois iriam tratar de temáticas como favela e 

internet”.  

Rene também foi um dos quatro representantes do Brasil no revezamento da tocha 

olímpica em Londres, o que reforça o argumento de que ele é um símbolo da emergente 

insurgência desses sujeitos, que se empoderam comunicionalmente para a conquista e luta 

de seus direitos. “Enfim, de alguma forma virei uma referência para outras comunidades. 

Quando fazem reportagens sobre comunicação comunitária sempre perguntam se a pessoa 

se inspirou em mim. Na favela da Rocinha um jornal falou assim: o Rene da Rocinha. Então 

já acaba se tornando uma referência”, explica. 

                                                            
12 Acesso em 02/06/2013 
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Como pode ser observado na trajetória de Rene e do Voz da Comunidade, assim como 

acontece em outros projetos de comunicação comunitária, a iniciativa é centralizada em um 

sujeito que se mobiliza para dar voz a sua comunidade. Por outro lado, não pode-se esquecer 

que jovens como Renato Moura e Daiene Mendes, entre outros também colaboraram na 

construção dessa história. 

 

4.2 O COMUNITÁRIO NA GRANDE MÍDIA 

Segundo Rene Silva, muitas pessoas da comunidade já reconhecem o jornal como 

uma ferramenta em que podem resolver os problemas sociais, junto ao poder público. 

Porém, alguns acreditam que é mais fácil resolver com a grande mídia, pois quando se tem 

um grande veículo o impacto é maior, já que é mostrado para muito mais pessoas. Conforme 

o jovem, muitas coisas que publicam tem repercussão bem rápida também e até a mídia 

tradicional acaba repassando essas informações.  

Ao ser perguntado sobre o agendamento de grandes veículos de comunicação o jovem 

respondeu:  

 
Na época da ocupação pautamos bastante a grande mídia. Eles usavam o Voz da 

Comunidade até mesmo para corrigir coisas que as outras emissoras exibiam. 

Exemplo, uma emissora estava falando que a rua da Grota estava em obras e outra 

emissora falando que ela estava daquele jeito em decorrência do tiroteio ocorrido 

mais cedo. E eu ia sempre corrigindo as informações, falando que era uma obra do 

PAC que está parada por conta da invasão da polícia, que a obra não tinha como 

funcionar naquele momento.  Eu ia repassando essas informações para as pessoas 

ficarem sabendo. Outro exemplo foi quando a grande mídia falou que o comércio 

estava fechando mais cedo por pressão do tráfico. Mas, que, na verdade, era algo 

normal, porque o comércio realmente fecha as duas horas aos domingos no Alemão. 

Por isso, a gente ia corrigindo as informações e fomos ganhando confiança das 

pessoas. Pois elas foram vendo que a mídia estava sendo muito sensacionalista, que 

estavam publicando informação sem verificar a sua veracidade. (Informação 

verbal) 

 

Atualmente o jovem é contratado da TV Globo, mas, segundo ele, mesmo assim 

outras emissoras entram em contato quando precisam fazer pautas sobre o Complexo do 

Alemão. Ao ser questionado sobre o acompanhamento do que sai na mídia sobre as favelas 

Rene responde claramente que a representação da grande mídia vem mudando:  

 
Quando tem reportagens falando sobre outras favelas, não só o complexo do alemão 

eu venho sempre acompanhando. Eu vejo que agora ela fala sobre coisas que antes 

a mídia não falava. Antes da pacificação só viam a favela como raiz do tráfico, 

nunca tinham visto projetos sociais, ONG’s, e de repente quando acontece a 
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ocupação eles vem que tem muita coisa para ser divulgada. Ou seja, antes a mídia 

só cobria quando tinha tiroteio e guerra. (Informação verbal) 

 

Ou seja, isso pode indicar que a mídia ou não entrava nesses espaços por repressão do 

tráfico, ou por apoiar a política pública de pacificação dos morros, tornando esse fato como 

algo positivo para a reintegração desses sujeitos na vida cotidiana.  

 

 

4.3 A INSTALAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA (UPP´S)  

 

Segundo Rene, a política de comunicação do Voz da Comunidade não se alterou com 

a pacificação:  

 
Com ou sem UPP, a gente sempre procurou relatar a visão dos moradores sobre o 

que estava acontecendo ali, de bom e de ruim, mas sem mostrar o lado do tráfico e 

da polícia. Nós nunca mostramos, porque a grande mídia sempre relata isso. As 

pessoas que vivem no Alemão não querem saber do tiroteio porque elas já vivem 

isso. As pessoas querem ter voz de outra maneira, não só quando tem tiroteio. 

Infelizmente ninguém quer divulgar os projetos sociais que são feitos na favela, 

mas sim, quando tem tiroteio. Com ou sem UPP nosso trabalho continua o mesmo, 

sempre buscando abordar problemas sociais cotidianos, para que as pessoas tenham 

boas condições de moradia. (Informação verbal) 

 

Com a visibilidade obtida na ocupação, os problemas enfrentados foram resolvidos 

de forma mais eficaz, conforme relata:  

 

Depois da ocupação conseguimos revolver os problemas da comunidade de forma 

quase que imediata. Antes o jornal também conseguia ser um aliado na resolução 

dos problemas, porque as próprias pessoas da comunidade levavam aos órgãos 

públicos as notícias para cobrar solução. Agora, quando a gente publica algo na 

internet as repostas são muito rápidas, o governo do estado, secretaria de segurança, 

a secretaria de cultura, as secretarias do estado em geral, seguem o 

nosso Twitter para acompanhar sobre o que estamos postamos. Em 2010, coloquei 

uma fotografia dos buracos em minha rua e um morador com gorro de natal, com a 

legenda que os moradores esperavam que resolvessem o problema como presente 

de Natal. Postei de manhã, à tarde já estavam resolvendo. No mesmo dia ainda 

mandaram mensagem no Twitter falando que haviam mandado a equipe para 

resolver o problema. No ano passado publiquei que o semáforo estava com 

problemas, na volta da escola já estava funcionando. Claro que eles fazem isso 

também para a gente divulgue que eles resolveram. (Informação verbal) 

 

Segundo Rene, muitas vezes a polícia divulga para a grande mídia que tem bom 

diálogo com a população, mas que isso não acontece na realidade.  

 

Terminaram com o baile Funk, e na UPP do Alemão não falam nada sobre isso. As 

pessoas ficam sem direito a ter lazer. Por outro lado, a pacificação faz com que 
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exista mais ordem dentro da comunidade. Questão de som alto, porque isso sempre 

vale em qualquer lugar. Três horas da manhã se ouvia som alto, trabalhadores não 

conseguiam dormir. Após a pacificação também entraram muitas empresas, abrindo 

novos espaços de trabalho para os moradores. Os bancos, por exemplo, contratam 

pessoas que moram na comunidade para trabalhar, do faxineiro ao gerente. Existem 

muitas pessoas no Alemão que são capacitadas, ou outros que já trabalhavam no 

banco em outras agências que são trazidos para trabalhar na agencia dentro da 

comunidade. (Informação verbal) 

  

 Após conhecer um pouco mais sobre a história do veículo, a visibilidade obtida e 

algumas mudanças que ocorreram na comunidade com a chegada das UPP´s, parte-se para a 

análise da Fan Page do Jornal no Facebook. 
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5 O VOZ DA COMUNIDADE NO FACEBOOK  

 

 

Nesta parte do trabalho é apresentado o resultado da análise com o objetivo de 

responder a problemática deste estudo. Portanto, entre os meses de março e abril foram feitas 

427 postagens na Fan Page do Voz da Comunidade. O número de publicações quantificado 

nos grupos de análise é demonstrado no quadro a seguir: 

 

Quadro 3. Quantificação das publicação do Voz da Comunidade no Facebook. 

Categoria da publicação Número de postagens 

Grupo 1 (imagem) 138 

Grupo 2 (publicidade) 50 

Grupo 3 (conteúdo editorial) 136 

Grupo 4 (compartilhamento) 83 

Grupo 5 (interação) 11 

Grupo 6 (outros) 9 

 
    Fonte: construído pelo autor 

 

A partir desses números pode-se compreender que conteúdos editoriais e fotografias 

são os conteúdos mais divulgados na Fan Page do Voz da Comunidade. Dessas publicações, 

a maioria das pautas estão ligadas a atividades culturais, como é o caso das “Estações 

Culturais”, um dos conteúdos mais visibilizados pelo jornal durante esse período. Esse dado 

acaba sendo coerente com a proposta de um veículo comunitário na grande rede. Esse fato é 

referenciado por Paiva (2003), que considera que um veículo comunitário deve valorizar a 

cultura local. Por outro lado, os números do grupo 5 mostram que há pouca interação com os 

fans, ou mesmo, que raramente ocorre estímulo ao debate sobre questões ligadas à cultura 

local, por exemplo. 

No que diz respeito ao grupo 1, percebe-se que muitas fotografias mostram o morro 

como algo belo, assim, pode-se entender que existe um processo de (re)afirmação da 
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identidade local. O morro serve de marcação simbólica, como algo a ser admirado, não como 

reduto do tráfico de drogas. Esse também foi o grupo que mais teve repercussão enquanto 

interação reativa, por meio das curtidas. 

O teleférico também parece ser motivo de orgulho para a comunidade enquanto objeto 

simbólico, mas que ainda é tema de descontentamento por não facilitar a movimentação de 

muitos moradores, e sim de ter tornado o Complexo do Alemão em ponto turístico, como 

observado na análise netnográfica. 

Na análise netnográfica e no momento da quantificação do material, também foi 

possível perceber que a maioria das postagens realizadas pelos jovens são adequadas ao meio, 

demonstrando que apesar de não terem qualificação formal na área, tem competência técnica 

suficiente para dar visibilidade à sua comunidade. O que pode indicar para uma das 

potencialidades dos sites de redes sociais, enquanto meio de divulgação comunitário, devido 

a facilidade de produção de conteúdo pelo cidadão comum. 

Publicações relacionadas à novela “Salve Jorge” e postagens relacionadas à televisão 

geraram bastante repercussão no período analisado, principalmente, porque o Complexo do 

Alemão era um dos ambientes em que se passava a novela da Rede Globo. Isso pode indicar 

que a grande mídia ainda tem um grande poder de agendamento das pautas sociais. 

Paradoxalmente, causas sociais ou problemas de descaso público tiveram um baixo 

engajamento dos atores sociais que curtem a Fan Page do Voz da Comunidade, salvo no caso 

de violência policial contra a população. 

Por outro lado, conforme as respostas do questionário online13, acredita-se que muitos 

moradores não se identificaram com a representação, principalmente por ter mostrado o 

morador como “barraqueiro”14, e não como um sujeito trabalhador que enfrenta adversidades 

no dia a dia. 

 Em relação às publicações pertencentes ao grupo 3, pode-se frisar que a Fan Page do 

Voz da Comunidade também serve como uma forma de dar visibilidade às matérias 

disponibilizadas no portal, sendo que muitas dessas postagens trazem título, fotografia e um 

link direcionando para a matéria completa no portal. É importante lembrar que essas matérias 

não se referem somente ao Complexo do Alemão, pois o Voz das Comunidades também 

                                                            
13 Não se pode ter um resultado mais preciso em relação a essa questão, devido ao número pequeno de 

resposta. 
14 Termo utilizado pelo entrevistado. 
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cobre notícias da Rocinha, Santa Marta, Vigário Geral, Vila Cruzeiro e Maré, evidenciando 

um cenário de convergência comunicacional entre as comunidades. 

 Com os dados tabulados, também foi possível construir gráficos para melhor 

visualização dos resultados, conforme segue: 

 

Gráfico 1. Demonstração das curtidas de março e abril 
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Fonte: construído pelo autor 

Como pode ser observado no gráfico acima, não existe continuidade no número de curtidas 

durante o período analisado, porém, houve um aumento significativo entre o final de março e 

início de abril, período em que a novela dominou as pautas. Assim, parte-se para a análise de 

conteúdo das oito publicações mais curtidas. 

Quadro 4. Quantidade de curtidas e tipo de publicação das oito publicações que mais 

obtiveram essa interação nos meses de março e abril de 2013. 

Data Curtidas Tipo e descrição da publicação 

26/março 191 
Fotografia: na foto aparecem os personagens da novela Salve Jorge, da 

Rede Globo. Legenda: Ontem de tarde, aconteceu a gravação da Novela 

Salve Jorge no Complexo do Alemão. (Imagem em anexo) 

03/abril 172 Frase: “Quem está assistindo o Profissão Repórter, curte aqui! 
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08/abril 159 

Fotolegenda: “Filme vai mostrar ocupação do Complexo do Alemão: O 

rapper MC Smith fará um traficante. Cauã Reymond faz um líder do 

tráfico e Antonio Fagundes, um chefe da polícia. Para os papéis de 

infiltrados foram escalados Caio Blat, Gabriel Braga Nunes, Milhem 

Cortaz e Otávio Müller. O papel feminino de destaque será de Mariana 

Nunes ("Febre do Rato").” 

OBS: a fotografia é diferente da postagem do dia 05/abril, mas também 

mostra diversas pessoas armadas. (Imagem em anexo) 

18/março 140 

Fotografia: na foto aparece Rene Silva e Daiane Mendes no check-in do 

aeroporto exibindo seus passaportes. Legenda: O "Alemão" está 

Americano! Olha eles ai: Daiene Mendes e Rene Silva embarcando para 

Nova York #vdcEmNY ! (Imagem em anexo) 

05/abril 137 

Fotolegenda: “Filme vai mostrar ocupação do Complexo do Alemão: O 

rapper MC Smith fará um traficante. Cauã Reymond faz um líder do 

tráfico e Antonio Fagundes, um chefe da polícia. Para os papéis de 

infiltrados foram escalados Caio Blat, Gabriel Braga Nunes, Milhem 

Cortaz e Otávio Müller. O papel feminino de destaque será de Mariana 

Nunes ("Febre do Rato")”.  (Imagem em anexo) 

OBS: Foto mostra um homem armado. 

02/abril 107 

Fotolegenda: “Daqui há pouco no #ProfissãoReporter vai aparecer a 

Doceria Doce Lar do Alemão e o Caco Barcellos comeu o famoso "Big 

Favella" do Complexo do Alemão.  

Na fotografia aparece Caco Barcellos e mais outras pessoas no local. 

(Imagem em anexo) 

31/março 104 Foto de capa: complexo do alemão a noite. (Imagem em anexo) 

30/março 101 Álbum de fotos: #PAZcoa no Alemão. (Imagem em anexo) 

   

Fonte: construído pelo autor 

 

A partir dessas publicações, pode-se observar que as que mais ganharam visibilidade e 

engajamento em nível reativo foram aquelas ligadas a grande mídia, em especial a Rede Globo 

de Televisão. A segunda publicação evidencia uma tendência no consumo de mídia, pois o 

público estava ao mesmo tempo na internet e assistindo ao Profissão Repórter sobre o 

Complexo do Alemão na TV, característico de uma geração que divide sua atenção entre 

diversos dispositivos midiáticos.  

A publicação sobre o filme que está sendo produzido sobre a ocupação também gerou 

bastante curtidas, aparecendo duas vezes entre as oitos mais curtidas. Vale ressaltar que apesar 

do mesmo texto nas duas postagens ser o mesmo, a fotografia utilizada era diferente, não em 
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conteúdo, mas sim no enquadramento. Uma delas está em plano geral em que diversas pessoas 

aparecem caracterizadas de traficantes e, outra, em plano médio mostrando apenas um ator 

caracterizado de traficante.  

A ida de Rene Silva e Daiane Mendes à Nova York para realização do primeiro 

intercâmbio em jornalismo comunitário entre o Brasil e os EUA, também gerou bastante 

repercussão, indicando que o público que acompanha a Fan Page apoia a projeção dos jovens 

em âmbito internacional e não apenas local. 

Outro aspecto interessante a ser analisado é que poucas publicações referentes a 

problemas ou campanhas de mobilização social tiveram engajamento dos atores nesse tipo de 

interação, tendo apenas o álbum de fotos da campanha #PAZcoa no alemão como um 

conteúdo de engajamento dos atores da rede. 

Boa parte das publicações pertencem ao grupo 1, o que indica que imagens tem consumo 

rápido e são mais propícias a interações reativas do que interações dialógicas. Outro dado 

interessante descoberto na análise é que apesar do conteúdo de outras comunidades também 

ser divulgado na Fan Page devido à integração editorial com o portal Voz das Comunidade, 

o conteúdo sobre a comunidade do Complexo do Alemão foi a que mais ganhou visibilidade. 

Assim, parte-se para a análise dos compartilhamentos. 

 

 Gráfico 2. Demonstração de compartilhamentos em março e abril de 2013 

 

Fonte: construído pelo autor 
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Como pode ser visto no gráfico, o número de compartilhamentos teve um expressivo 

aumento no início dos meses de março e de abril. Diferentemente da opção curtir em que 

assuntos relacionados a mídia comercial predominaram nas pautas, no compartilhamento 

assuntos como violência policial e falta de infra-estrutura aparecem como assunto principal, 

conforme pode ser visto nas oito postangens que mais repercutiram na rede:   

Quadro 5. Quantidade de compartilhamentos e tipo de publicação, das oito publicações que 

mais obtiveram essa interação nos meses de março e abril de 2013. 

Data 
Comparti- 

lhamentos 
Tipo e descrição da publicação 

05/março 162 
Fotografia: na foto aparece uma rua bastante alagada. Legenda: “Olha a 

situação que está agora na Grota! Está tudo alagado em varias partes do 

Complexo do Alemao.” (Imagem em anexo) 

08/abril 135 

Fotolegenda: “Filme vai mostrar ocupação do Complexo do Alemão: O rapper 

MC Smith fará um traficante. Cauã Reymond faz um líder do tráfico e Antonio 

Fagundes, um chefe da polícia. Para os papéis de infiltrados foram escalados 

Caio Blat, Gabriel Braga Nunes, Milhem Cortaz e Otávio Müller. O papel 

feminino de destaque será de Mariana Nunes ("Febre do Rato").” (Imagem em 

anexo) 

04/abril 122 
Fotografia: Na foto aparece a mão do morador bastante ferida. Legenda: 

Policial da UPP atira na mão de morador no Complexo do Alemão e a esposa 

postou agora a pouco fotos no Facebook.  (Imagem em anexo) 

06/abril 115 
Fotografia: Na foto aparecem algumas viaturas e policiais ao fundo. Legenda: 

Segundo moradores, um rapaz foi baleado pelo os policias da UPP e ainda 

estava com um bebe no colo no bar... (Imagem em anexo) 

05/abril 59 

Fotolegenda: a fotografia mostra um homem armado.  

Legenda: “Filme vai mostrar ocupação do Complexo do Alemão: O rapper MC 

Smith fará um traficante. Cauã Reymond faz um líder do tráfico e Antonio 

Fagundes, um chefe da polícia. Para os papéis de infiltrados foram escalados 

Caio Blat, Gabriel Braga Nunes, Milhem Cortaz e Otávio Müller. O papel 

feminino de destaque será de Mariana Nunes ("Febre do Rato")”. (Imagem em 

anexo) 

06/abril 52 
Fotolegenda:  na fotografia aparecem alguns policias na rua 

Legenda: “URGENTE: Policiais da UPP atiraram agora em direção à um bar na 

comunidade da grota. Muitos moradores que chegaram do trabalho estavam na 

hora!” (Imagem em anexo) 

03/março 52 Fotografia: na foto aparece a favela durante do dia. Legenda dentro da foto: 

Favela. Orgulho e lazer. (Imagem em anexo) 



37 

 

 

 

02/abril 41 

Nota: RIO - O Corpo de Bombeiros divulgou os nomes dos mortos no acidente 

com um ônibus que caiu de um viaduto sobre a Avenida Brasil. São eles: Luiz 

Antônio do Amaral, Marcius Flávio do Nascimento, Oséias da Silva Cardoso, 

Angela Maria Reis da Silva, Francisco Batista da Souza, José Aparecido de 

Jesus, além de uma mulher ainda não identificada aparentando 50 anos.  

Fonte: construído pelo autor 

 

Como visto, a fotografia sobre alagamento na favela da Grota15 foi a mais compartilhada 

durante o período analisado. Enquanto escolha metodológica16 optou-se por destacar algumas 

das frases dos atores engajados em compartilhar o conteúdo. Como pode ser visto no 

compartilhamento 1 e 3, o problema foi encarado com descontração por alguns atores, porém, 

existem compartilhamentos como a 2 que buscam tensionar a questão junto a grande mídia e 

ao poder público. 

 

Compartilhamento 1 

Olhem como fica nossa comunidade quando chove, é um pavor...só barco... rsrs 

 

Compartilhado por Ana Maria no dia 5 de março  

Compartilhamento 2 
Rua da GROTA alagada! 

Pq será que a gente tá divulgando mais os casos de chuva em favela? 

O voz das comunidades, o viva favela, o blog cotidiano e todos esses veículos de 

comunicação populares tão aí pra divulgar o que a grande mídia não "vê" ou não faz 

questão de falar! 

Salve o morro do Alemão que está em águas e que precisa URGENTE de 

saneamento básico enquanto o governo gasta milhões com teleféricos e copa do 

mundo! 

 

Compartilhado pela Fan Page (IN) Visíveis17 no dia 5 de março 

Compartilhamento 3 

O mar está nas ruas do RJ! 

 

Compartilhado por Ana Ligia Porto no dia 5 de março 

 

Em relação as postagens do dia 08 de abril e 05 de abril, referentes ao filme sobre a 

ocupação de 2010, pode-se perceber que nenhuma das mensagens analisadas observava a 

                                                            
15 Uma das treze favelas do Complexo do Alemão. 
16 Todas as conversações foram formatadas conforme as normas da ABNT, porém, é importante frisar que 

correção textual ou mesmo de digitação como texto em caixa alta, não foram realizadas, pois se compreende que 

também carregam significados. É importante ressaltar também que o pesquisador não tem acesso a todas as 

postagens devido a configurações de privacidade utilizados pelos atores na rede. 
17 Fan Page gerenciada pela Blogueira Thamyra Thâmara, graduada em Jornalismo e fotógrafa popular. 
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produção do filme como algo negativo, pelo contrário, como pode ser visto nos 

compartilhamentos abaixo: 

 
Compartilhamento 1 
O Complexo do Alemão está ficando famoso mesmo. Valerá muito a pena assistir 

esse filme quando ficar pronto. Parabéns a minha comunidade.  

 

Compartilhado por Luciana Nunes Couto no dia 9 de abril  

Compartilhamento 2 

mais que comunidade chic . até filme vai rolar? olha eu concerteza irei para o cine-

carioca(nova brasilia )ver ...woull meu complexo dominando as telinhas .... 

Compartilhado por Simone Cavalcante no dia 9 de abril  

Já na terceira postagem, referente à violência contra o morador, foi possível identificar 

diversas tensões com o Governo e a polícia pacificadora. Novamente o descaso do poder 

público e a falta de treinamento policial foram tema nas conversações, como exemplificam os 

compartilhamentos a seguir: 

Compartilhamento 1 

TA DIFÍCIL A COISA AQUELES QUE VIERAM PARA DAR SEGURANÇA 

STAM MATANDO! ACORDA GOVERNADOR! 

 

Compartilhado por Ana Gomes Dos Santos no dia 6 de abril  

Compartilhamento 2 

E AINDA TEM GENTE QUE FALA QUE ESTÁ MELHOR DO QUE ANTES 

MORADOR TOMANDO TIRO NA MÃO A TROCO DE QUE ? TEM QUE 

METER BALA NELES MESMO .. ! 

 

Compartilhado por Wuelton Reis no dia 4 de abril 

 

Compartilhamento 3 
Pacificação ? Que nada, essa porra de UNIDADE PACIFICADORA não serve para 

porra nenhuma. Despreparadas é ainda tiram sarro com nos moradores. E ainda há 

gente que apoia. Morador que e morador não apoia.. Por isso eu falo, UPP EO 

CARALHO!! 

 

Compartilhado por Gustavo Noberto Ibrahimović no dia 4 de abril 

Compartilhamento 4 

Bom dia! Policiais das unidades chamadas UPP no complexo do alemão. São 

pessoas totalmente despreparadas para este tipo de serviço. Policiais recém 

formados , inexperientes que si quer tem próprio auto controle para controlar 

moradores em alguma situação, colocando-se em risco suas vidas e a vida da 

população que está ao seu redor. Desprezível e Envergonhadora a policia do Rio de 

Janeiro. - Morador do complexo do alemão baleado na mão por policial da 

comunidade localizada na Grota!! - VERGONHA " 

 

Compartilhado por Ana Luiza Oliveira no dia 4 de abril 
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Assim como na mensagem anterior, mais um vez a violência contra moradores foi 

pautada. Nessa postagem também são encontradas frases de indignação em relação às UPP´s 

e ao poder público, conforme pode ser observado no compartilhamento 1 e 3, respectivamente. 

No compartilhamento 2, o ator frisa a questão dos critérios de noticiabilidade dos veículos 

convencionais, que muitas vezes não cobrem o que ocorre nesses espaços periféricos. Por 

outro lado, vale ressaltar que o Voz da Comunidade deu visibilidade a essa pauta, 

principalmente por ser um fato local. 

Compartilhamento 1 
Gente, isso é um absurdo, cada dia é uma situação e uma comunidade diferente ! 

#UPPÉMAQUIAGEM! 

 

Compartilhado por Camila Sabino  no dia 6 de abril  

 

Compartilhamento 2 

O Rio que a mídia não mostra. 

 

Compartilhado por Marcelo De Souza Queiroz no dia 6 de abril  

Compartilhamento 3 

ONDE ANDA O NOSSO SECRETÁRIO? 

PRECISA HUMANIZAR SEUS FUNCIONÁRIOS ... 

FAVELA NÃO É LOCAL DE TREINO DE TIRO.... 

A FAVELA NÃO PODE SOFRER ESSE CALVÁRIO.... 

 

Compartilhado por Lucia Cabral18  no dia 6 de abril 

 

Na sexta postagem mais uma vez a violência contra os moradores gerou indignação 

daqueles que curtem o Voz da Comunidade. Foi observado também que formadores de opinião 

estão entre os que engajaram nas postagens, conforme destacado nas notas de rodapé.  

Compartilhamento 1 

Indignação. Despreparo. Injustiça. Autoritarismo. Irresponsabilidade. Politicagem. 

Infelizmente alguns adjetivos que traduzem muito bem a notícia abaixo. 

Compartilhado por Isis Brum no dia 6 de abril  

 

 

                                                            
18 Presidenta do Educap - Espaço democrático de união, convivência, aprendizagem e prevenção. 
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Compartilhamento 2 

Sinseramente se for pra ter policiais iguais a estes ai sinseramente eu prefiro antes 

da pacificação vey antes voce nao ouvia dizer que eles mandava tiro pra cima dos 

moradores agora que a comunidade ta pacificada o que mais eu ouço e isso policiais 

atiram contra moradores ate quando isso vai fica assim !!!! Nao Aguento mais ouvir 

dizer que morreu jovens inocentes !!! 

 

Compartilhado por Raquel Dutra no dia 6 de abril  

 

Compartilhamento 3 

O Rio de Janeiro continua lindo e violento, quem manda votar no Sergio Cabral e 

no Dudu Paes. 

 

Compartilhado por Jose Carlos Sucupira19 no dia 06 de abril 

É importante destacar que as postagens do dia 02 de abril, a respeito dos mortos no 

acidente de ônibus, e do dia 03 de março, não tiveram comentários relevantes para a análise 

proposta para o trabalho. Nesse sentido, optou-se por não destacar nenhum comentário 

especificamente, conforme realizado com as demais postagens.  

Assim como os compartilhamentos, os comentários mostraram-se como uma forma de 

participação do público com o conteúdo postado. Portanto, também foram analisados com o 

intuito de responder às questões propostas neste trabalho. O gráfico 3 ilustra a quantidade de 

comentários nos meses analisados. 

 

Gráfico 3. Demonstração de compartilhamentos em março e abril de 2013 

 

 Fonte: construído pelo autor 

                                                            
19 Cientista social e jornalista 
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Conforme pode ser analisado no gráfico 3, o início de abril foi o mês em que o número 

de comentário teve maior estabildiade, porém, a publicação mais comentada foi a do dia 25 

de março. No geral, a partir da análise das 427 postagens, observou-se que há baixo 

engajamento dos atores nesse tipo de interação, se comparado ao número de 

compartilhamentos e de curtidas. A seguir, são demonstradas as últimas oito publicações. 

 

Quadro 6. As oito publicações mais comentadas durante nos meses de março e abril de 2013. 

Data Comentários Tipo e descrição da publicação Tensão 

25/março 47 
Frase: Segundo moradores do Morro do Alemão, está dando 

muito tiro no COMPLEXO DO ALEMÃO, AGORA! 
não 

05/março 43 
Fotografia: na foto aparece uma rua bastante alagada.  

Legenda: “Olha a situação que está agora na Grota! Está tudo 

alagado em varias partes do Complexo do Alemao.” (Imagem 

em anexo) 

sim 

04/abril 40 

Fotografia: Na foto aparece a mão do morador bastante ferida. 

(Imagem em anexo) 

Legenda: Policial da UPP atira na mão de morador no 

Complexo do Alemão e a esposa postou agora a pouco fotos no 

Facebook.  

sim 

25/março 35 
Frase: Ainda não temos muitas informações sobre o que está 

acontecendo no Alemão, mais segundo alguns moradores 

ouviram 2 barulhos de bomba perto da Estação do Morro do 

Alemão.  

não 

06/abril 32 

Fotografia: Na foto aparecem algumas viaturas e policiais ao 

fundo. (Imagem em anexo) 

Legenda: Segundo moradores, um rapaz foi baleado pelo os 

policias da UPP e ainda estava com um bebe no colo no bar... 

sim 

05/abril 28 

Fotolegenda: “Filme vai mostrar ocupação do Complexo do 

Alemão: O rapper MC Smith fará um traficante. Cauã Reymond 

faz um líder do tráfico e Antonio Fagundes, um chefe da 

polícia. Para os papéis de infiltrados foram escalados Caio Blat, 

Gabriel Braga Nunes, Milhem Cortaz e Otávio Müller. O papel 

feminino de destaque será de Mariana Nunes ("Febre do 

Rato")”. (Imagem em anexo) 

OBS: Foto mostra um homem armado. 

não 
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06/abril 22 

Fotografia: na imagem aparecem alguns policiais na rua. 

(Imagem em anexo) 

Legenda: “URGENTE: Policiais da UPP atiraram agora em 

direção à um bar na comunidade da grota. Muitos moradores 

que chegaram do trabalho estavam na hora!” 

sim 

08/abril 21 

Fotolegenda: “Filme vai mostrar ocupação do Complexo do 

Alemão: O rapper MC Smith fará um traficante. Cauã Reymond 

faz um líder do tráfico e Antonio Fagundes, um chefe da 

polícia. Para os papéis de infiltrados foram escalados Caio Blat, 

Gabriel Braga Nunes, Milhem Cortaz e Otávio Müller. O papel 

feminino de destaque será de Mariana Nunes ("Febre do 

Rato").” (Imagem em anexo) 

OBS: a fotografia é diferente da postagem do dia 05/abril, mas 

também mostra diversas pessoas armadas. 

não 

 

Fonte: construído pelo autor 

 

Na publicação com maior número de comentários, assim como na quarta publicação 

mais comentada, pode ser observado que alguns moradores relatavam se haviam ouvido 

tiros em sua região, porém, não ocorreu nenhuma tensão na conversação nem entre os atores, 

nem em relação à polícia. Portanto, pode-se identificar uma dinâmica de cooperação. 

Na segunda publicação já é possível observar o descontentamento dos atores em 

relação às obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), conforme pode ser 

observado nos comentários 1 e 2. No comentário 4, ocorre um processo de ruptura, pois o 

ator culpabiliza a própria população como o principal culpado pela situação, porém, não 

houve nenhuma tensão entre os atores.  

 

Comentário 1 - por Ana Carolina Nascimento no dia 5 de março  

e so neessas horas a gente lembra mais e a obra do pac ?pode ter melhorado mais 

tem muitas coisas a ser feita aqui na grota na entrada da grota ta coisa mais linda 

quanto mais vai entrando vai vendo que n adiantou muita coisa nao a realidade e 

essa gente... 

 

Comentário 2 – por Flavio Drumond no dia 5 de março 

e cade o pac suas melhorias??? fala serio agente que e burro mesmo de vota nesses 

ladroes essa hora eles tao no maior conforto com nosso dinheiro e povo sofrendo.. 

ate quando isso em sera que o povo da comunidade merece passar por isso povo 

trabalhador que agora colobora mais ainda com impostos desde que a upp entro... 

 

Comentário 3 – por Ana Maria no dia 5 de março 

Infelizmente é assim, a verba veio, mas foi rápido, pra onde?ninguém sabe! OU 

SABE? nos foi mostrado um projeto, mas a verba foi ficando tão curta que não deu 

nem para cubrir uma parte da obra do complexo do alemão ,e infelizmente o povo 

que é cego continua acreditando que vai melhorar alguma coisa, melhorou mesmo 

foi a conta de alguns ,mas ,fazer o que né?o Brasil é um pais pacífico ou melhor 
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dizendo covarde, covarde! não , omiço, pois quando o bom se cala o mal 

prevalece...desculpem o desabafo ,sabemos que o Rio todo está inundado, mas 

sabemos tb que muita coisa poderia estar melhor no Complexo do Alemão. 

 

Comentário 4 – por Cris Aguiar Galdino no dia 5 de março 

e palmas para a população q com certeza jogam o lixo na rua ou no chão!Garante q 

aquelas grades de ferro devem está cobertas de sacos de lixo!#AFF 

 

 

 Na terceira publicação mais comentada, a que mostra a mão do morador ferido por 

uma arma de fogo, pode-se perceber, conforme ilustram os comentários 1 e 2, que muitos 

atores observam na grande mídia a possibilidade de ampliar a visibilidade do fato. Reforçando 

o que Rene ponderou na entrevista: muitas pessoas ainda veem a grande mídia como a 

principal ferramenta de resolver os problemas sociais, já outras, acreditam que o jornal Voz 

da Comunidade também tem esse poder de pressionar os órgãos públicos. Já no terceiro 

comentário, novamente a falta de preparo policial foi o tema da conversação: 

 

Comentário 1 – por Iramar Silva no dia 04 de abril 

Isso tem que ir para algum programa de televisão! 

 

Comentário 2 – por Maj Santiago no dia 04 de abril 

PASSE ESTA FOTO PARA O WAGNER MONTES NO BALANÇO GERAL.E 

MELHORAS 

 

Comentário 3 – por Ana Luiza Oliveira no dia 04 de abril 

Policiais das unidades chamadas UPP no complexo do alemão. São pessoas 

totalmente despreparadas para este tipo de serviço. Policiais recém formados , 

inexperientes que si quer tem próprio auto controle para controlar moradores em 

alguma situação, colocando-se em risco suas vidas e a vida da população que está 

ao seu redor. Desprezível e Envergonhadora e policia do Rio de Janeiro. 

 

Na quinta publicação, referente novamente à violência da UPP, foi possível perceber 

que o Voz da Comunidade respondeu aos questionamentos, conforme pode ser visto no 

exemplo:  

 

Comentário 1 – por Guilherme Alves no dia 06 de abril  

OQ TA ACONTECENDO NA GROTA GENTE? 

 

Comentário 2 – por Jornal VOZ DA COMUNIDADE no dia 06 de abril 

Policiais da UPP atiraram agora em direção à um bar na comunidade da grota. 

Muitos moradores que chegaram do trabalho estavam na hora! 

 

 

Além disso, ainda nessa mesma postagem, foi possível identificar, como demonstra 

o comentário 3, que alguns atores buscavam romper com o estigma de que todos que moram 
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na favela são bandidos. Já no comentário 4, novamente aparece uma fala de indignação em 

relação à ação da polícia. 

 

Comentário 3 – por Valesca Borges no dia 06 de abril 

nem todo mundo que mora na comunidade é marginal. 

 

Comentário 4 – por Cintia Morena no dia 06 de abril 

upp é tudo faxada ..eles são um bando de filhos da puta q não respeitam ninguém, 

depois eles vão pra frente da tv ,falar q o morador era vagabundo ..Vagabundo são 

eles de carteira assinada .. 

 

Ao contrário das interações anteriores (curtidas e compartilhamentos), o filme sobre a 

ocupação do Complexo do Alemão apareceu somente na sexta e na oitava posição. Pode-se 

observar que o próprio jornal comentou a foto falando da representação da polícia, 

principalmente pelos fatos que haviam ocorrido, recebendo assim 19 curtidas no comentário. 

Porém, o restante dos comentários novamente ressaltavam que estavam ansiosos para assistir 

ao filme.  

 

Comentário 1 – por Jornal VOZ DA COMUNIDADE no dia 05 de abril 

espero só que nao coloque a policia como heroi ainda mais com os ultimos 

acontecimentos 

 

 

Diferentemente de todas as outras postagens, na sétima postagem alguns atores não 

culpavam a polícia antes da apuração da perícia técnica, como observado nos comentários 1 

e 2 isso acabou gerando conflito entre os próprios atores na conversação, como ilustrado no 

comentário 3: 

 

Comentário 1 -  por Yuri Fofito no dia 06 de abril 

Foda que a polícia sempre é culpada... 

 

Comentário 2 – por Rafael Martines no dia 06 de abril 

Concordo plenamente! Aguardem a perícia antes de julgar. 

 

Comentário 3 – por Pablo Orlando no dia 06 de abril 

Polícia Tudoo Safado Covarde , ai Tem uns Merda querendo defender esses 

Corruptos :@ 

 

 

Por fim, ainda foi possível identificar um comentário buscando descreditar a 

informação dada pelo jornal, porém, não foi dada nenhuma resposta tanto dos outros atores 

engajados na conversação ou mesmo do jornal. 
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Comentário 4 – por Claudinha Cristina Bernardo no dia 06 de abril 

Mentira não teve nenhum tiro essa noite na grota acabei de chegar em casa agora 

eu estava na grota desde de sexta pra sabado no beco da árvore cheguei ás 23:30,a 

grota tá trankila.quem passou a informação falou errado.passa a vizão direito."fica 

a dica 

 

Na análise das conversações realizadas, pode-se compreender que são poucas as 

conversações dialógicas geradas por parte do Voz da Comunidade com aqueles que publicam, 

mesmo quando fazem perguntas diretas a este veículo comunitário, tornando a Fan Page 

apenas como um canal de produção de conteúdo e não de interação. Mesmo resultado obtido 

por meio do site CsScore, que indica que a Fan Page tem um déficit nesse quesito: 

  

Figura 1. Análise da Fan Page feita pelo 

 

Fonte: site http://cscore.recommend.ly 

 

Isso pode sinalizar para uma fragilidade do Voz da Comunidade, principalmente 

porque se observa por meio das falas desses interagentes que são pessoas que vivem na 

comunidade, que em muitas vezes precisavam divulgar algum problema. Ou seja, em 

diversos casos o morador não participou do processo comunicacional, ao menos no que diz 

respeito à Fan Page no Facebook, o mesmo ocorreu com as postagens feitas no mural: 
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Priscila Vinicius 

TEM UMA CASA NA DR NOGUSH Q TEM UMA PISCINA GRANDE Q ESTA 

CHEIO DE AGUA SUJA DEVE ESTA COM MOSQUITO DA DENGUE 

QUERIA Q VCS TIRASEM FOTO E COLOCA SE NA VOZ DA 

COMUNIDADE POR FAVOR NO TELEFERICO DA PRA VER A PISCINA 

ISSO TUDO E PELA NOSSA COMINIDADE ABRAÇO ESPERO RESPOSTA 

Mensagem publicada no dia 02 de março de 2013 

 

Priscila Vinicius 

A MINHA PERGUNTA NAO FOI RESPONDIDA 

 

Priscila Vinicius 

VCS PRECIZAM DA AJUDA DAS PESSOAS DA COMUNIDADE 

Mensagens publicadas no dia 06 de março de 2013 

 

Rodrigo Escobar 

Porque a Voz da comunidade nao publica o que realmente esta acontecendo aqui 

dentro? Por exemplo o ocorrido de hoje a tarde. 

Mensagem publicada no dia 30 de março de 2013 

 

Nem sempre as dúvidas não são respondidas, como pode ser observado no exemplo 

a seguir: 

 

Rogerio Moraes 

Olá...gostaria de saber sobre as visitas ao complexo do alemão...quem faz... 

indicações....obrigado!!!! 

Mensagem publicada no dia 10 de abril de 2013 

 

Jornal VOZ DA COMUNIDADE 

https://www.Facebook.com/complexoalemao?fref=ts 

Mensagem publicada no dia 12 de abril de 2013 

 

Jornal VOZ DA COMUNIDADE 

ou monteseutour@gmail.com 

Mensagem publicada no dia 13 de abril de 2013 
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Assim, pode-se inferir que o Voz da Comunidade pode ter dificuldades, ou por falta 

de competência técnica, ou mesmo pela ausência de recursos humanos suficientes para 

manter uma interação ativa com quem curte a Fan Page. Nesse sentido, não conseguem 

responder, devido à demanda advinda não somente pelo Facebook, mas também pelo 

Twitter, e-mail, celular, ou mesmo sugestão de pautas feitas pessoalmente na sede do jornal 

ou mesmo na rua. Vale ressaltar que essa divergência deve ser melhor esclarecida com 

estudos futuros. 

 

 

5.1 DINÂMICAS E ELEMENTOS DE VALOR  

 

 Com o acompanhamento netnográfico e quantificação dos dados, foi possível perceber 

que o Voz da Comunidade tem uma visibilidade média20 no Facebook. Conforme 

demonstrado no referencial, este aspecto está diretamente ligado ao capital social relacional, 

bem como ao nível de manutenção da rede. A rede teve manutenção diária durante o período 

de análise, com média de cinco publicações por dia. O número baixo de interações mútuas, 

representados pelos comentários pode sinalizar para falta de engajamento dos atores em 

expandir a conversação em relação ao conteúdo visibilizado na Fan Page. 

 Já a reputação foi avaliada a partir das respostas das pesquisas online, bem como em 

comentários nas postagens e mural. Apesar da complexidade em mensurar o nível de 

reputação efetiva de um ator na rede, foi possível perceber que o Voz da Comunidade tem 

uma reputação alta com alguns atores, mas com outros, baixa. Infelizmente devido ao tempo 

limitado de pesquisa não foi possível identificar se a maioria desses atores que reconhecem o 

trabalho do Voz da Comunidade, ou mesmo os que deslegitimam o trabalho, são moradores 

da comunidade do Complexo do Alemão e quais seriam os reais motivos para esse fato. 

 No total, apenas 10 pessoas responderam ao questionário online, sendo 1 de Porto 

Alegre, 1 São Paulo, 6 do Rio de Janeiro (sendo 3 moradores do complexo do Alemão,), 1 do 

Espírito Santo e 1 do Tocantins. Portanto, não foi possível ter um resultado consistente em 

                                                            
20 Se comparada a outras Fan Pages populares no Facebook tem uma visibilidade baixa, porém, enquanto veículo 

comunitário tem uma visibilidade alta, portanto definiu-se como média levando em consideração esses dois 

parâmetros. 
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relação aos questionamentos realizados, ou seja, as repostas servem mais para ilustrar e deixar 

indícios para pesquisas a serem realizadas a posteriori. 

Um dos sujeitos que responderam ao questionário, morador do Complexo Alemão, ao 

ser perguntado sobre os benefícios que o “Voz da Comunidade” traz para a comunidade, frisou 

que traz principalmente visibilidade, pois os jovens utilizam a tecnologia como meio de 

comunicação, com ênfase na produção juvenil, servindo de referência para outros jovens que 

querem mudanças, mais articulação e mobilização. Outro morador discorda dessa ideia e 

relatou que acredita que não traz benefícios diretos a comunidade, pois só realizam eventos 

em época de festas. 

Já sujeitos que moram fora da comunidade, tem uma visão positiva do trabalho 

exercido pelos jovens. Um desses é paulista e conheceu o trabalho do Voz da Comunidade em 

uma palestra em sua universidade. Ele acredita que um jornal segmentado tem forte poder na 

resolução de causas locais, como infraestrutura, promoção do comércio, etc. Outro sujeito 

morador da cidade de Guarapari, no Espírito Santo, relatou que por meio do jornal, toda a 

Comunidade fica a par do que acontece dentro e fora dela, sem que as notícias sejam 

"maquiadas"21. 

 Já a popularidade, valor que se refere à audiência, foi mensurada a partir da 

quantificação do número de curtidas da Fan Page, ou seja, de atores que acompanham as 

publicações do Voz da Comunidade, bem como na média de interações por publicação, que 

foram de 19 curtidas, 6 compartilhamentos e 3,2 comentários.  

 Até o momento de finalização deste trabalho em torno de 12.000 pessoas curtiam a Fan 

Page do Voz da Comunidade, número pequeno se comparado ao número de seguidores no 

Twitter desse mesmo veículo comunitário, que atualmente chega a mais de 122.000. Ou seja, 

a popularidade do Voz da Comunidade no Twitter é maior, ao menos no que diz respeito ao 

número de seguidores e/ou fans.  

 Em relação à autoridade, o Voz da Comunidade parece ter legitimidade, 

principalmente, por ser um veículo construído por jovens moradores. Por outro lado, foi 

possível identificar alguns atores descontentes com a cobertura feita pelo jornal. 

 

    

                                                            
21 Termo utilizado pelo entrevistado. 



49 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho, foi possível identificar que mesmo não tendo qualificação formal na 

área de comunicação, os jovens que produzem a Fan Page do Voz da Comunidade no 

Facebook têm domínio das ferramentas de Web 2.0, em especial dos sites de redes sociais, 

pois grande parte das publicações são adequadas ao meio. O que pode evidenciar o potencial 

dessas ferramentas para o uso comunitário. Assim, pode-se inferir que o uso do Facebook 

enquanto mídia comunitária mostra-se como uma alternativa para dar visibilidade ao que 

ocorre em âmbito local, e que muitas vezes não é pautado na grande mídia.  

Por outro lado, também foi possível observar que ao buscar a visibilidade comunitária 

no Facebook, o Voz da Comunidade também enfrenta tensionamentos com sujeitos da 

própria comunidade que muitas vezes não se veem representados pelo jornal, ou mesmo 

porque não foram ouvidos pelos jovens que produzem a Fan Page, como verificou-se em 

alguns exemplos deste estudo. No entanto, é importante ressaltar que o Facebook pode não 

ser a principal mídia utilizada pelo jornal para interagir com a comunidade, tendo em vista 

que o acesso aos meios de comunicação digital ainda é desigual, ou seja, esse resultado pode 

ser diferente para o jornal impresso, por exemplo. 

Na análise netnográfica também foi identificado que o público da Fan Page é bastante 

heterogêneo, principalmente porque Rene Silva tem articulação com os veículos comerciais, 

ou mesmo porque palestra em vários estados pelo país. Esse aspecto é positivo, pois amplia 

a visibilidade do que acontece na favela e pode ser uma forma de diminuir o estigma de que 

todos que moram nesses espaços são criminosos, fato muitas vezes reproduzido pelo senso 

comum. 

A pacificação mostrou-se como ponto de discussão e de tensão, conforme analisado 

nas postagens e explicado por Rene na entrevista. O despreparo da polícia pacificadora, a 

falta de comunicação com os moradores, ou mesmo a interrupção do cotidiano dessas 

pessoas, fazem com que a visão dos moradores em relação à sua atuação seja bastante 

negativa. Assim, a Fan Page serviu por diversas vezes para dar visibilidade a esse tipo de 

problema. 

O trabalho do “Voz da Comunidade” mostra-se como um projeto que, ao longo de sua 

trajetória, trouxe retornos expressivos para a comunidade em que atua, principalmente em 

termos de visibilidade e mobilização comunitária. O empoderamento comunicacional dos 
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jovens que fazem parte do jornal, também é um aspecto relevante desta iniciativa, pois pode 

ser uma forma de despertar neles o senso crítico sobre a realidade e interesse pela prática 

profissional do jornalismo. 

Também foi possível identificar que apesar de o Voz da Comunidade ser o produtor 

do conteúdo, devido à baixa interação com os atores, o capital social gerado por esse veículo, 

é mantido, em grande parte, por meio das trocas sociais entre os atores.  É importante ressaltar 

que esse aspecto está intrínseco aos demais elementos analisados nesta pesquisa, por outro 

lado, devido à complexidade deste elemento, será necessário aprofundar outros aspectos em 

pesquisas futuras para a obtenção de resultados mais concisos. 

Em relação ao percurso de investigação, é importante ressaltar que o contato do 

pesquisador com os jovens também foi bastante difícil, representando certa resistência em 

relação a estudos sobre o “Voz da Comunidade”. Outra dificuldade enfrentada diz respeito à 

investigação de material no Facebook, devido à questão das configurações de privacidade 

dos interagentes. Como pode ser visto nesse trabalho, se optou por não utilizar software para 

analisar quantitativamente, salvo o CsScore a título de comparação, pois se compreende que 

assim o pesquisador pode apreender melhor o contexto em que o conteúdo foi divulgado.  

Vale ressaltar também, entende-se que a essência de um veículo comunitário está no 

processo educativo e colaborativo e, que, os equívocos e falhas fazem parte das tentativas que 

se consolidam. Por outro lado, analisar como a comunidade participa do processo na 

ambiência digital e o tipo de conteúdo visibilizado, permitiu compreender que o veículo 

estudado também é uma contra-comunicação, servindo como instrumento de conscientização, 

expressão, educação, informação e mobilização social, comunicando carências da 

comunidade, fazendo reivindicação e denúncias em prol do local em que atua, sendo assim, 

coerente com as proposições de Peruzzo (2011).  

O estudo também permitiu refletir sobre a realidade local em relação ao acesso às 

mídias digitais. Quem efetivamente as utiliza? De que modo essa comunidade está incluída 

na ambiência digital? Questões que certamente não podem ser respondidas neste trabalho 

dado a sua natureza e limites, ficando em aberto para novas pesquisas. 

Por fim, espera-se que este estudo possa contribuir com novas perspectivas e desafios 

para a comunicação comunitária por meio do uso das mídias digitais e, que outras 

comunidades silenciadas consigam insurgir de um lugar de não poder, e conquistar seus 

direitos.  
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7 ANEXO 

 
Figura 2. Printscreen da parte superior da Fan Page do Voz da Comunidade  

 

 

Figura 3. Printscreen do perfil do Voz da Comunidade no Twitter 
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Figura 4. Printscreen do Portal Voz das Comunidades 

 

 

Figura 5. Fotografia publicada no dia 26 de março de 2013 
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Figura 6. Fotografia publicada no dia 08 de abril de 2013 

 

 
 

 

Figura 7. Fotografia publicada no dia 18 de março de 2013 
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Figura 8. Fotografia publicada no dia 05 de abril de 2013 

 

 
 

 

 

Figura 9. Fotografia publicada no dia 05 de abril de 2013 
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Figura 10. Fotografia publicada no dia 31 de março de 2013 

 

 
 

 

Figura 11. Algumas fotografias do álbum publicado no dia 31 de março de 2013 
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Figura 12. Fotografia publicada no dia 05 de março de 2013 

 

 
 

Figura 13. Fotografia publicada no dia 04 de abril de 2013 
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Figura 14. Fotografia publicada no dia 06 de abril de 2013 

 

 

Figura 15. Fotografia publicada no dia 03 de março de 2013 

 

 

 


