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Enquanto os homens exercem  

Seus podres poderes 

Morrer e matar  

De fome 

De raiva 

De sede 

São tantas vezes 

Gestos naturais 

 

Caetano Veloso – “Podres poderes” 



 
 

 

RESUMO 

 

SIQUEIRA, L. A. O discurso do jornal O Globo em relação às favelas do Rio de 

Janeiro. 2015. Monografia (Graduação em Ciências Sociais) – Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2015.  

 

Este trabalho pretende analisar o discurso do jornal O Globo em relação à parcela da 

população que reside nas favelas cariocas, levando em conta aspectos econômicos, 

políticos, sociais e culturais. As reportagens foram estudadas a partir de 2008, momento 

em que o Estado deu início a uma nova política de segurança nas favelas do Rio de 

Janeiro com a estratégia de ocupação policial permanente através da implantação das 

chamadas Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs). Objetiva-se contribuir para 

discussão acerca das representações a respeito da segregação socioespacial atrelada à 

violência urbana dentro da imprensa e problematizar a abordagem das notícias no que 

diz respeito a este assunto cotidianamente. A coleta de material para análise foi feita 

diretamente do Acervo O GLOBO, site que permite o acesso à versão digital das páginas 

e matérias do jornal desde sua primeira edição. 

 

Palavras-chave: Mídia e violência, jornalismo, periferia e cidade, direito à cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

SIQUEIRA, L. A. O Globo´s speech about the Rio de Janeiro´s slums. 2015. 

Monograph (Social Sciences Degree) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2015.  

 

This study analyzes the newspaper O Globo´s speech about the portion of the 

population living in Rio de Janeiro´s slums, considering economic,  political, social and 

cultural aspects. The reports were studied from 2008, when the state began a new public 

security policy in the slums of Rio de Janeiro with a permanent police occupation 

strategy thought the deployment of calls Pacifying Police Units (UPPs). The objective is 

to contribute to the discussion about socio-spacial representations of the segregation 

linked to urban violence in the media and discuss the approach taken regarding this 

subject daily. The material for analysis was gathered directly from the O Globo 

newspaper´s collection, a website that allows access to the digital version of the pages 

and articles since the paper´s first edition. 

 

Keywords: Violence and media, journalism, and city outskirts, right to the city. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................... 9 

CAPÍTULO 1 AS FAVELAS COMO FENÔMENO HISTÓRICO E MIDIÁTICO ......................... 15 

1.1 A DEFINIÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA ................................................................................. 15 

1.2 O SURGIMENTO DAS FAVELAS E A CONSEQUENTE SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL 

NO RIO DE JANEIRO ........................................................................................................................... 18 

1.3 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E MIDIÁTICAS ACERCA DAS FAVELAS CARIOCAS .... 25 

CAPÍTULO 2 O DISCURSO DO JORNAL EM RELAÇÃO ÀS FAVELAS CARIOCAS .............. 32 

2.1 A IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA (UPPS) .......................... 32 

2.2 A COBERTURA DOS PROTESTOS EM REAÇÃO ÀS MORTES NAS FAVELAS .................... 38 

CAPÍTULO 3 O DUALISMO PRESENTE NO DISCURSO DO JORNAL ...................................... 43 

3.1 A IMPRECISÃO ENTRE A GUERRA E A PAZ ............................................................................ 43 

3.2 UMA COMPARAÇÃO ENTRE CRIMES NAS FAVELAS E NOS BAIRROS DE CLASSE 

MÉDIA/ALTA ....................................................................................................................................... 46 

CONCLUSÃO .......................................................................................................................................... 54 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................................... 57 

ANEXOS ................................................................................................................................................... 64 

ANEXO I - INFOGRÁFICO DA CIRCULAÇÃO DAS EDIÇÕES DIGITAIS DO JORNAL O GLOBO 

NOS ANOS DE 2012 E 2013 ................................................................................................................. 65 

ANEXO II - CENSO DEMOGRÁFICO 2010........................................................................................ 66 

ANEXO III - A DIVULGAÇÃO DAS MORTES NAS FAVELAS ....................................................... 67 

ANEXO V - O POLICIAMENTO REFORÇADO ................................................................................. 78 

ANEXO VI - A PROTAGONIZAÇÃO DAS UPPS ............................................................................... 82 

ANEXO VIII - A PAZ ............................................................................................................................ 89 

ANEXO IX - PROTESTOS ................................................................................................................... 94 

 

 

 

 



9 
 

 
 

INTRODUÇÃO 
Já mataram a verdade e eu não li no jornal  

Que o mal dessa gente miúda  

É fazer da palavra luminoso punhal 

(“Lembrança” - Teresa Cristina, 2010) 

 

Fruto de análise empírica das reportagens do jornal O Globo a partir do ano de 

2008, atrelado à pesquisa bibliográfica, o estudo propõe uma reflexão acerca das 

representações sociais sobre as favelas do Rio de Janeiro, considerando a forma como as 

notícias são veiculas e as características atribuídas a esses espaços pelo jornal em 

questão. Neste contexto, para que se possa tecer um parâmetro em relação ao discurso 

do jornal O Globo, as favelas cariocas se apresentam como localidade escolhida para o 

desenvolvimento da análise pretendida.  

O interesse pelo tema se iniciou no ano de 2013, ao cursar a disciplina optativa 
1
 

intitulada “Estudos sobre violência política e criminológica” do curso de Ciências 

Sociais ofertada pelo professor doutor Carlos Henrique Aguiar Serra 
2
. A ementa tinha 

como finalidade analisar as fontes histórico-econômicas, políticas e socioculturais a 

respeito da violência estrutural e de conteúdo criminológico na América Latina, além de 

se preocupar em entender o comportamento violento nos âmbitos individuais e 

coletivos. A partir do diálogo entre teorias e pesquisas empíricas, foi possível entender a 

relação entre o Estado e seus interesses organizados, e o impacto nas decisões e 

políticas públicas da cidade. Foi feita uma reflexão sobre cidadania e a questão urbana 

brasileira.  

A cidade caracteriza-se pela urbanização, por concentrar atividades econômicas 

e, principalmente, por ser uma área densamente povoada. No que diz respeito ao espaço 

urbano brasileiro, o desenvolvimento se deu de forma desigual, sendo constituído por 

fragmentações que consolidam a paisagem urbana. Assim, determinados espaços das 

cidades possuem melhores condições de infraestrutura, rede de água, tratamento de 

esgoto, iluminação pública; enquanto outros lugares são carentes desses aspectos.   

                                                           
1
 Disciplinas não obrigatórias, escolhidas de acordo com a preferência de cada estudante com intuito de 

complementar a grade curricular. 
2
 Professor do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da 

UFF (PPGCP). Coordenador do PPGCP. Doutor em História pela UFF. 
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A cidade do Rio de Janeiro manifesta a “segregação socioespacial” 

(CASTELLS, 1983) de forma característica e peculiar. As favelas estão interpostas aos 

bairros de classe média/ classe média alta, revelando um contraste evidente. A 

segregação residencial tem forte expressão quando há uma tendência à diferenciação 

social refletida no espaço de forma muito aguda. 

Nesse sentido, o estudo versa sobre a segregação socioespacial no que diz 

respeito ao direito à moradia na cidade e os estereótipos decorrentes de uma ocupação 

da cidade de forma desigual. Ocorre uma homogeneização em relação aos moradores 

das favelas de forma estigmatizada, gerando as denominações de classes perigosas 

(SILVA, 2010) e/ ou marginais (PERLMAN, 1977).  

Apresentando-se como risco para segurança pública e pessoal e longe de fazer 

parte do padrão estético e moderno, a heterogeneidade cultural, étnica e social 

materializada pelas favelas imprime o sentimento de insegurança e medo nos cidadãos 

de outros bairros da cidade, o que é reverberado pelo discurso midiático.  

No final da década de 90, o tema da “violência urbana” 
3
 se tornou um dos mais 

preocupantes no debate público da imprensa, quando passou a ocupar lugar de destaque, 

com notável regularidade, as páginas dos jornais brasileiros. Portanto, evidencia-se 

como problemática a ser desenvolvida neste trabalho a chamada “violência urbana”, 

principalmente em relação aos estereótipos presentes no discurso do jornal O Globo 

quando em referência aos moradores das favelas. 

Os meios de comunicação de massa exercem relevante papel político e social 

nas sociedades contemporâneas. A cultura veiculada pela mídia se tornou força 

dominante de socialização (KELLNER, 2001), trazendo à tona questões sociais tidas 

como mais relevantes e, consequentemente, habilitando-as a frequentar a agenda dos 

assim chamados problemas de Estado (SILVA, 2011).  

Para qualquer problema ser identificado como público é preciso que a barreira 

da esfera privada seja ultrapassada. Isso ocorre principalmente pela veiculação nos 

meios de comunicação, que, por sua vez, irão dar maior ou menor importância para o 

problema em questão. 

                                                           
3
 Em linhas gerais, entende-se por violência urbana condutas típicas dos centros urbanos passíveis de 

serem classificadas como crimes pelos estatutos jurídicos instituídos, promovidas por determinados 

agentes sociais contra a integridade física e patrimonial de moradores ou de pessoas em trânsito em áreas 

urbanas. 
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Toda informação, processo de produção de discurso em comunicação, necessita, 

por precedente, da linguagem para ser enunciada. Desta forma, a análise do discurso do 

jornal O Globo pretende observar a linguagem enquanto ato de discurso, maneira pela 

qual se organiza a circulação da fala, escrita, seus símbolos e signos, numa comunidade 

social.  

Os receptores das informações veiculadas pelas mídias são ativos, podendo 

produzir seus próprios significados e usos para os produtos da indústria cultural 

(KELLNER, 2001). Por meio do acesso à informação veiculada pelas mídias o público 

reafirma e/ ou renova a forma como pensa determinado assunto, por isso a preferência 

pela análise de um jornal de notícias diário.  

A escolha pelo jornal O Globo também tem a ver com o fato de ter sido 

considerado um dos jornais mais influentes e de maior tiragem do Brasil 
4
. No mês de 

abril de 2015, de segunda-feira a sábado, a circulação do jornal impresso foi 302.485. 

Aos domingos do mesmo mês e ano, a circulação foi de 404.692 
5
. Nos maiores jornais 

de circulação paga no Brasil por ano, o jornal O Globo aparece em terceiro lugar no ano 

de 2014, com a média de circulação de 333.860 
6
. Fundado por Irineu Marinho em 29 

de julho de 1925 
7
, o jornal tem sua sede no Rio de Janeiro. É parte integrante do Grupo 

Globo, de propriedade da família Marinho, que inclui a Rádio Globo e a Rede Globo de 

Televisão.  

Escolhido o objeto de estudo, algumas perguntas precisavam ser investigadas: 

Afinal, como é representada a violência urbana nos diferentes bairros do Rio de Janeiro? 

Que fenômeno se processa em nossa sociedade para que parte dela se choque com 

crimes que ocorrem em bairros de classe média e alta, mas não se importe com as 

pessoas que sofrem violência cotidianamente nas favelas? Como as Unidades de Polícia 

Pacificadoras (UPPs) são representadas pelo jornal? Qual é o seu discurso a respeito 

dessa política de segurança pública? Em que medida as posições defendidas na mídia 

representam as percepções da sociedade no que diz respeito à atuação das forças de 

segurança pública?  Por que a instalação das UPPs se dá apenas nas favelas? Quais os 

discursos relevantes sobre o assunto?  

                                                           
4
 Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1998, pp. 2728. 

5
 Disponível em https://www.infoglobo.com.br/anuncie/circulacao.aspx. Acesso em 19 de junho de 2015.  

6
 Disponível em < http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/>. Acesso em 19 de junho de 2015.  

7
 Disponível em < http://memoria.oglobo.globo.com/perfis-e-depoimentos/irineu-marinho-9124075>. 

Acesso em 19 de junho de 2015.  

https://www.infoglobo.com.br/anuncie/circulacao.aspx
http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/
http://memoria.oglobo.globo.com/perfis-e-depoimentos/irineu-marinho-9124075
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É imprescindível esclarecer que a pesquisa não tem como objetivo ou pretensão 

avaliar o processo de “pacificação” 
8
 por meio de um maniqueísmo determinista em que 

se opõem dois princípios: bom x ruim/ eficiente x ineficiente (MACHADO DA SILVA, 

2010). O intuito aqui é evitar o erro de incorrer numa visão moralizadora em relação ao 

objeto de pesquisa e compreender de que forma o processo de pacificação está sendo 

narrado e como as pessoas que moram nas favelas cariocas estão sendo enunciadas por 

meio do discurso do jornal O Globo. 

A cidade do Rio de Janeiro é marcada pela contradição entre sua beleza natural e 

os altos índices de violência. Conforme um levantamento da Secretaria de Polícia Civil 

do Rio de Janeiro, apenas a região do Grande Rio teria sido palco de 43.601 

assassinatos durante a década de oitenta. De acordo com tais dados, a década seguinte 

assistiu ao agravamento desse quadro, uma vez que foram assassinadas 73.430 pessoas 

entre o início dos anos noventa e meados do ano 2000 (SODRÉ, 2002). 

Os discursos midiáticos procuram impactar a população para os crimes ocorridos 

em pontos turísticos 
9
, especialmente os que se encontram na Zona Sul 

10
. Por meio da 

análise das reportagens foi possível observar que quando a violência se dá nos 

segmentos sociais menos privilegiados não há o mesmo acompanhamento sistemático e 

comoção no espaço público. A diferenciação na forma como a notícia é veiculada, 

baseada na criminalização da pobreza (WACQUANT, 2001), será investigada no 

desenrolar da pesquisa.  

A veiculação dos acontecimentos ocorre por meio de cada grande suporte da 

mídia, seja rádio, televisão, imprensa escrita ou mídia digital (interativa), segundo 

características que lhes são próprias. Cada um desses suportes possui dispositivos de 

encenação, necessários para atrair e emocionar seu público, provocando-o e despertando 

interesse pela informação transmitida (CHARAUDEAU, 2007).  

                                                           
8
 O processo de pacificação é um programa elaborado pela Secretaria de Estado do Rio de Janeiro que 

visa ocupar as favelas com a polícia militar (por meio das chamadas Unidades de Polícia Pacificadoras), 

com a tentativa de recuperar o poder do Estado nesses territórios. 
9
 Como pontos turísticos, entende-se: Corcovado, Pão de açúcar, Ilha Fiscal, Floresta da Tijuca, Aterro do 

Flamengo, Parque da Cidade, Campo de Santana, Parque Lage, Jardim Botânico, Jardim Zoológico, 

Cidade das Artes e Quinta da Boa Vista. Disponível em <http://www.oriodejaneiro.net/pontos-

turisticos.htm>. Acesso em 14 de abril de 2015. 
10

 A zona sul é a região dos bairros localizados entre o Maciço da Tijuca, o Oceano  Atlântico e a Baía de 

Guanabara. É composta por bairros que se localizam as margens da orla atlântica, como São Conrado, 

Vidigal, Leblon, Ipanema, Copacabana e Leme. Também engloba os bairros Botafogo, Flamengo, Urca e 

Glória, que se situam as margens da orla da Baía de Guanabara, além de Lagoa, Jardim Botânico, Gávea, 

Humaitá, Cosme Velho, Catete e Laranjeiras, que são bairros interiores. Disponível em 

<http://www.oriodejaneiro.com/bairroszonasul.htm >. Acesso em 14 de abril de 2015. 

http://www.oriodejaneiro.net/pontos-turisticos.htm
http://www.oriodejaneiro.net/pontos-turisticos.htm
http://www.oriodejaneiro.com/bairroszonasul.htm
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No caso deste trabalho, por ser colhido do Acervo O Globo 
11

, enquadra-se no 

suporte digital, pois a formatação e o tempo das notícias acabam por estabelecer uma 

relação diferente com o leitor quando comparada ao jornal impresso. Antes de tudo, 

devido ao fato de que para ler o jornal no suporte digital, antepõe-se a necessidade de 

algum meio eletrônico que possibilite o acesso. No que se refere aos leitores da edição 

digital, em junho de 2012 havia 23.341 ocorrendo um aumento de 71% em relação a 

outubro do mesmo ano, quando o jornal contou com 39.921 assinantes 
12

. 

Apesar de identificar as mídias como detentoras de uma parte do poder social, 

no discorrer deste estudo elas não são consideradas uma instância de poder. Parte-se do 

pressuposto que as mídias manipulam os indivíduos tanto quanto manipulam a si 

mesmas, os dois interlocutores estão numa posição de ponderação, pois as provas da 

veracidade de uma informação estão baseadas nas representações que um grupo social 

já possui em relação ao que é dito (CHARAUDEAU, 2007). O destinatário da 

informação não é objeto passivo, é sujeito que se relaciona.  

Ao relatarem um acontecimento, as mídias constroem uma representação que 

toma lugar da realidade. A verdade não está no discurso, mas no efeito que este produz. 

(CHARAUDEAU, 2007). Sendo assim, é preciso considerar o fato de que não existe 

uma verdade única, cada veículo de comunicação tem a sua. É possível evidenciar essa 

postulação quando vários veículos tratam do mesmo fato, mas com discursos e enfoques 

diferentes.  

Seguindo essa linha de pensamento, o primeiro procedimento para execução 

deste trabalho consistiu na análise do discurso do emissor das mensagens – o jornal O 

Globo, que se apresenta como objeto do estudo. As reportagens foram analisadas por 

meio do Acervo O GLOBO, site que permite o acesso à versão digital de todas as 

páginas e matérias do jornal O Globo desde sua primeira edição. A consulta ao acervo 

pode ser feita por meio de palavras-chave ou pela data da reportagem que se pretende 

visualizar.  

 A consulta às reportagens começou a ser feita no ano de 2014, tendo como 

objetivo analisar as matérias veiculadas pelo jornal a partir de 2008, momento em que a 

primeira Unidade de Policia Pacificadora foi implantada no morro Santa Marta, até abril 

                                                           
11

 Disponível em <http://acervo.oglobo.globo.com/>. Acesso diário. 
12

 Disponível em < http://jornalggn.com.br/fora-pauta/a-circulacao-das-edicoes-digitais-da-folha-estado-

e-globo>. Acesso em 19 de janeiro de 2015. Ver anexo I.  

http://acervo.oglobo.globo.com/
http://jornalggn.com.br/fora-pauta/a-circulacao-das-edicoes-digitais-da-folha-estado-e-globo
http://jornalggn.com.br/fora-pauta/a-circulacao-das-edicoes-digitais-da-folha-estado-e-globo
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de 2015, mês em que o menino Eduardo de Jesus foi morto no Complexo do Alemão. 

Por ter como localidade escolhida as favelas cariocas, o caderno de maior interesse é o 

intitulado “RIO” e uma edição especial nomeada “A guerra do RIO”. 

Sobre a disposição dos capítulos: o primeiro procura tratar da segregação 

socioespacial e o processo de surgimento das favelas na cidade do Rio de Janeiro. 

Também busca entender de que forma o desenvolvimento, atrelado ao crescimento 

urbano e ao surgimento da favela na cidade carioca, fomentou medo e violência, 

propiciando o surgimento de políticas públicas nesses espaços. Este capítulo pretende 

dialogar a sociologia e antropologia urbana com o discurso veiculado pelo jornal O 

Globo em relação às favelas. Desta forma, delimitar os locais excluídos da cidade e 

observar as representações sociais e midiáticas acerca das favelas cariocas. 

No segundo capítulo é possível visualizar a regularidade dos termos mais 

utilizados pelo jornal O Globo em relação aos moradores das favelas cariocas. Por meio 

da observação do material empírico durante o período escolhido (2008 – 2015), 

especifica-se como se deu o processo de implantação das Unidades de Policia 

Pacificadora (UPPs) e como é feita a cobertura dos protestos em resposta às mortes que 

acontecem nas favelas cariocas.  

No terceiro capítulo torna-se factível observar as divergências no discurso do 

jornal O Globo em relação à imprecisão entre a guerra e a paz nas favelas cariocas. 

Também é feita uma análise comparativa das reportagens sobre a violência nos bairros 

“ricos” e nos bairros “pobres”, com intenção de identificar de que forma as narrativas 

do jornal representam e propagam os crimes de acordo com o bairro. 

O método de análise das notícias do jornal foi o clipping, que se baseia no 

processo de selecionar notícias em jornais, revistas, sites e outros meios de comunicação, 

geralmente impressos, para resultar num apanhado de recortes sobre assuntos de total interesse 

de quem os analisa. A coleta de dados, a leitura e descrição do material configuram-se 

como parte essencial para materialização da pesquisa. Além da análise do discurso do 

jornal O Globo durante o período de 2008 até abril de 2015, a pesquisa contou com o 

estudo bibliográfico acerca dos temas propostos. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Not%C3%ADcias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revistas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sites
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o
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CAPÍTULO 1 AS FAVELAS COMO FENÔMENO HISTÓRICO E 

MIDIÁTICO 

 
Lá não tem claro-escuro 

A luz é dura 

A chapa é quente 

Que futuro tem 

Aquela gente toda 

Perdido em ti 

Eu ando em roda 

É pau, é pedra 

É fim de linha 

É lenha, é fogo, é foda 

(“Subúrbio” – Chico Buarque, 2006) 

 

 

1.1 A DEFINIÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA 

 

Em todas as áreas de conhecimento o processo de construção e definição do 

objeto de pesquisa não se constitui como tarefa fácil. De acordo com o sociólogo Pierre 

Bourdieu, para construir um objeto de pesquisa é preciso:  

(...) antes de mais e, sobretudo, romper com o senso comum, quer 

dizer, com representações partilhadas por todos, quer se trate dos 

simples lugares-comuns da existência vulgar, quer se trate das 

representações oficiais, frequentemente inscritas nas instituições. 

(BOURDIEU, 2002, p. 34) 

O papel do cientista social é refletir e desvendar evidências simbólicas, por se 

tratar da maneira como os indivíduos, que são seres sociais, regulam as trocas coletivas 

e constroem suas representações, da mesma forma que criam e produzem sentido, 

justamente por estarem imersos num sistema de valores.  

Portanto, a escolha pelo tema ou problema de pesquisa possui uma dimensão 

subjetiva, ocorrendo em condições sociais e históricas determinadas que vão diferenciar 

e qualificar o desenrolar de cada estudo.  

Ao mesmo tempo em que é preciso sentir-se parte do que foi escolhido para ser 

estudado, o que é usual, familiar e conhecido pela obviedade precisa ser estranhado para 

que se possa realizar uma análise que conta com uma descrição densa por meio da 

desnaturalização no que diz respeito ao objeto escolhido. É preciso transformar o 

familiar em exótico, articulando biografia e teoria, prática do mundo e do ofício 

(VELHO; DA MATTA, 1978).  
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A proximidade com aspectos constitutivos do campo é o maior desafio quando 

se precisa distanciar o olhar pata manter distância dos conceitos já concebidos com a 

finalidade de a pesquisa não se tornar panfletária. Esse reconhecimento compele a  

(...) relativizar as noções de distância e objetividade, [e] se de um lado 

nos torna mais modestos quanto à construção do nosso conhecimento 

em geral, por outro lado, permite-nos observar o familiar e estudá-lo 

sem paranoias sobre a possibilidade de resultados imparciais, neutros. 

(VELHO, 1978, p. 43). 

O movimento de transformar o familiar em exótico diz respeito a pesquisar a 

própria sociedade, tentando olhá-la com outros olhos, vivenciando o “estranhamento” 

dentro da cultura que lhe é inerente. É assim que se pode investigar a própria sociedade, 

cidade e até mesmo grupo social.  

Partindo-se do princípio de que a cultura é formada por teias de significados 

tecidas pelo homem, ela deve ser entendida como texto (GEERTZ, 1989). Os homens 

dão significados e sentidos tanto para as suas ações como para si mesmos. Assim, para 

conhecer a cultura, além de registrar e descrever fatos, é preciso analisar, interpretar e 

buscar significados que estão presentes nos comportamentos, nas performances, na 

linguagem.  

O conceito de cultura que eu defendo (...) é essencialmente semiótico. 

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado 

a teia de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como 

sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência 

experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à 

procura do significado. (GEERTZ, 1989, p.15)  

O pesquisador nada mais é do que um habitante que compartilha da cultura da 

cidade. O seu trabalho final é dirigido ao leitor da sua sociedade, como o do jornalista, 

que escreve as suas matérias para o leitor do seu jornal.  

Devido ao fato de o objeto de pesquisa ser as narrativas do jornal, a cultura a 

qual se pretende analisar já se encontra em forma de texto e tratar a cultura como texto 

possibilita a emersão de algum fenômeno como questão central para pesquisa. Diante da 

infinidade de temas possíveis a serem analisadas nas esferas macro e micro, a mídia e 

favela se deflagraram como tema de pesquisa. 

Houve, a todo tempo, uma tentativa de aproximação entre a análise da atividade 

jornalística e a prática da atividade de pesquisa. O desenrolar desta aproximação 

permitiu uma maior reflexão a respeito do que se apresentava como uma problemática 

que merecesse maior atenção.  
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Desta forma, mostrou-se como “problemática obrigatória” 
13

 (BOURDIEU, 

2001) a reprodução de um tratamento diferenciado através do discurso do jornal O 

Globo em relação aos moradores das favelas. Objetiva-se contribuir para as discussões 

acerca da temática da violência urbana, de modo que se torne entendível como a 

construção social da criminalidade aparece diretamente ligada às favelas no discurso 

jornalístico.  

A escolha pelas favelas do Rio de Janeiro especificamente fez com que, nas 

diversas editorias do jornal, o caderno de maior interesse e compromisso de análise 

fosse o intitulado “RIO”, assim como cadernos especiais com abordagens que 

contribuíram para pesquisa como o denominado “A guerra do RIO”.  

O jornal O Globo lançou seu acervo na internet em agosto de 2013, com mais de 

11 milhões de arquivos digitalizados 
14

. No FAQ 
15

 (Frequently Asked Questions - que 

significa “perguntas mais frequentes”) do acervo, é informado que existe a versão 

digital das edições completas do jornal publicadas desde 29 de julho de 1925. Portanto, 

todas as páginas e matérias publicadas existem no acervo, exceto algumas ocasiões 

como feriados e dias santos antes de 1989, quando a publicação só acontecia 

ocasionalmente. 

A existência do acervo do jornal O Globo digital permitiu que o tempo de 

pesquisa se tornasse mais produtivo, visto que não houve a necessidade de 

deslocamento para bibliotecas onde se encontrariam os jornais impressos. A 

possibilidade de consultar o acervo por data ou por palavras-chave também contribuiu 

para que a pesquisa pudesse acontecer desta forma.  

Inicialmente, a consulta foi feita por década/ ano/ mês/ dia, tendo como 

resultado diversas reportagens que provavelmente não teriam sido encontradas se o 

método utilizado fosse sempre por meio das palavras-chave, pois desta forma é possível 

visualizar todas as edições do jornal do ano escolhido separadas pelos meses e depois 

pelos dias. 

Diferentemente do jornal impresso, em que é possível folhear manualmente o 

papel somente virando as páginas, a consulta ao acervo exige paciência, dado que as 

                                                           
13

 A noção de problemática obrigatória cunhada por Bourdieu tem a ver com as discussões existentes em 

um contexto histórico que fazem parte de um “repertório de lugares-comuns”. Segundo ele, “cada 

sociedade, em cada momento, elabora um corpo de problemas sociais tidos por legítimos, dignos de 

serem discutidos, públicos, por vezes oficializados e, de certo modo, garantidos pelo Estado.” (p.207) 
14

 Disponível em < http://puc-riodigital.com.puc-rio.br/Texto/Pais/Jornais-e-bibliotecas-se-renovam-com-

acervos-digitais-23220.html#.Vaz0UPlVikp>. Acesso em 10 de março de 2015.  
15

 Disponível em < http://acervo.oglobo.globo.com/faq/>. Acesso em 10 de março de 2015.  

http://puc-riodigital.com.puc-rio.br/Texto/Pais/Jornais-e-bibliotecas-se-renovam-com-acervos-digitais-23220.html#.Vaz0UPlVikp
http://puc-riodigital.com.puc-rio.br/Texto/Pais/Jornais-e-bibliotecas-se-renovam-com-acervos-digitais-23220.html#.Vaz0UPlVikp
http://acervo.oglobo.globo.com/faq/
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páginas estão digitalizadas, sendo estritamente necessário folhear o jornal clicando na 

seta que indica a próxima página, aguardando o carregamento de cada uma até a última 

página daquela edição.  

Após diversas reportagens terem sido colhidas pela consulta por data, a busca 

por meio das palavras-chave começou a ser utilizada quando era sabido o acontecimento 

que estava sendo investigado, como por exemplo: as mortes nas favelas do traficante 

conhecido como matemático, do ajudante de pedreiro Amarildo, do dançarino do 

programa “Esquenta” Douglas e do menino Eduardo 
16

.  

A exatidão nos termos de busca é aliada do pesquisador que precisa fazer 

clipagem digital – processo de selecionar notícias em meios de comunicação, no caso 

deste trabalho o jornal digital, resultando num recorte sobre os assuntos de interesse do 

pesquisador. Quanto maior a especificidade das palavras-chave buscadas, maior a 

relevância nos resultados apresentados. 

Assim foi possível concluir a busca pelas reportagens. A seleção das notícias 

mais importantes e que nortearam a pesquisa de forma geral estão disponíveis a partir 

dos anexos III.   

 

1.2 O SURGIMENTO DAS FAVELAS E A CONSEQUENTE SEGREGAÇÃO 

SOCIOESPACIAL NO RIO DE JANEIRO 

 

As favelas 
17

 têm uma história em comum com o Rio de Janeiro de mais de cem 

anos. O seu surgimento teve início no final do século XIX no cenário carioca, mas 

ocorreu sem planejamento e de forma desenfreada. É um fenômeno complexo que se 

deu parte pelo rápido crescimento populacional aliado ao mau gerenciamento da 

infraestrutura para acomodar esse contingente e parte pelo descaso do governo em 

garantir serviços públicos e sociais à população desprovida de recursos. 

O século XIX é marcado pela expansão das relações sociais capitalistas. Por 

modernidade observam-se as rápidas transformações da vida social e política de uma 

sociedade juntamente com o desenvolvimento tecnológico, a industrialização, o 

crescimento populacional atrelado às migrações e a produção do mercado capitalista.  

                                                           
16

 Pessoas que foram mortas nas favelas cariocas durante o período estudado: de 2008 a 2015. 
17

 O termo favela provém da presença no local de arbustos com favas, que no sertão baiano eram 

chamados de faveleiros. 
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A decadência da produção cafeeira, a abolição da escravidão em 1888, a queda 

do Império e a Proclamação da República em 1889 foram eventos importantes para essa 

mudança de ordem política, econômica, social e espacial no Brasil, especialmente na 

cidade do Rio de Janeiro.  

Nesse momento, adequar-se às novas normas sociais era muito mais do que se 

adaptar às mudanças, era reorganizar o espaço urbano a partir de novos padrões 

arquitetônicos de beleza, limpeza e civilidade (CAVALCANTE,1985:96). O Brasil, em 

meio ao turbilhão de acontecimentos da época, logo apresenta problemas para enfrentar 

a explosão demográfica e as migrações.  

Não seria possível romper com toda a estrutura rural como se fosse uma 

metamorfose, transmutando-se em um país com aspectos e condutas urbanas. Para 

entender as dificuldades dessa transição, Sergio Buarque de Holanda busca uma 

explicação condizente com a colonização brasileira: 

A cidade que os portugueses construíram na América não é produto 

mental, não chega a contradizer o quadro da natureza, e sua silhueta se 

enlaça na linha da paisagem. Nenhum rigor, nenhum método, 

nenhuma providência, sempre esse significativo abandono que 

exprime a palavra ‘desleixo’ (...). (1995: 110)  

O “desleixo” anunciado pelo autor tem a ver com o jeito brasileiro de construir, 

de fazer dar certo com o que tem disponível às mãos. Marca a característica de 

adaptação em circunstâncias adversas, dentro de um país que sofria com o crescimento 

acelerado e poucas oportunidades para as pessoas mais pobres. 

No centro da cidade residia a parte da população mais pobre. Não existia um 

sistema funcional de transporte público, os trabalhadores precisavam, portanto, estar 

próximos aos seus locais de trabalho. Além disso, muitos migrantes e imigrantes 

adentraram a cidade que naquele momento era a capital do país. A população dobrou de 

tamanho durante o século XIX, em 1872 havia 274 mil habitantes, em 1890 a estimativa 

era de 522 mil habitantes.  

Deste cenário surgem as habitações coletivas, ou melhor, os cortiços (VAZ, 

1994), que se proliferaram pela cidade, gerando inchaço na região central. Os 

trabalhadores assalariados necessitavam desse tipo de moradia barata que, neste 

período, já abrigava mais de 50% da população carioca. (CAMPOS, 2004). 

Os cortiços eram marcados pela insalubridade, havia pouca ventilação e 

iluminação. Logo avançaram as doenças e epidemias, por motivos óbvios: não havia um 

sistema de esgoto e saneamento funcionais, as condições de higiene eram absolutamente 
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precárias. Vistos como verdadeiros “infernos sociais”, tais habitações eram 

representadas como antros da vagabundagem, favorecedores das epidemias e crimes que 

perturbavam a então capital da república, ameaçando sua ordem moral e social, 

comprometendo seu desenvolvimento. (VALLADARES, 2000). 

Inicia-se um delineamento do espaço urbano na cidade. Este quadro exigia uma 

grande transformação urbana, como demonstra MARINS (1998: 133): 

urgia “civilizar” o país, modernizá-lo, espelhar as potências industriais 

e democratizadas e inseri-lo, compulsória e firmemente, no trânsito de 

capitais, produtos e populações liberados pelo hemisfério norte. As 

grandes capitais da jovem República constituíam o horror a qualquer 

um que estivesse habituado aos padrões arquitetônicos e sanitários de 

grandes capitais europeias como Paris, Londres, Viena, e São 

Petersburgo, a Nova York e Washington, ou mesmo às cidades 

secundárias dos países centrais.  

Cândido Barata Ribeiro, prefeito do Rio de Janeiro de 1892 a 1893, iniciou uma 

perseguição a esse tipo de moradia, que resultou na demolição do cortiço “Cabeça de 

Porco” em 1893 e cerca de duas mil pessoas ficaram desalojadas. A tentativa do Estado 

de resolver o problema, que era se livrar de uma população pobre que ocupava uma área 

valorizada com a destruição dos cortiços, acabou gerando outra contradição, 

favorecendo e dando início ao processo de favelização.   

No entanto, além da perseguição aos cortiços e do crescimento populacional, é 

pertinente memorizar dois episódios que contribuíram para o surgimento das primeiras 

favelas: A Revolta da Armada (1893-1894) e a Guerra de Canudos (1896-1897).  

Os soldados que combateram a Revolta da Armada receberam permissão para 

construir moradias no morro de Santo Antônio 
18

, localizado no centro da cidade. 

Foram, então, os primeiros moradores e deram início aos primeiros aglomerados que 

mais tarde seriam chamados de favelas.  

Já em relação ao segundo episódio, os soldados enviados do Rio de Janeiro à 

Guerra de Canudos receberam a promessa de moradia por parte do governo caso 

saíssem vitoriosos. Ao retornarem sem a promessa cumprida, os soldados ocuparam 

uma região de morro, que passou a se chamar Morro da Providência, devido à 

providência tomada pelos soldados.   

É possível perceber uma relação histórica entre a origem do Morro da 

Providência por soldados ali acomodados com a ocupação feita pelos soldados do 

exército durante as ocupações nas favelas atualmente, por meio do processo de 

                                                           
18

 A ocupação desse morro se deu em 1989. 
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pacificação narrado pela mídia. A primeira ocupação diz respeito ao direito à moradia 

de cidadãos que estavam servindo ao governo. Na segunda, há uma lógica de ocupação 

pelos soldados como política pública para os moradores que já residem nesses espaços.  

Durante o governo de Francisco Pereira Passos (1902 - 1906) ocorreu uma série 

de melhorias sanitárias e urbanísticas na cidade do Rio de Janeiro, o período ficou 

conhecido Reforma Pereira Passos (1903 – 1906). A primeira grande intervenção do 

poder público sobre o espaço urbano carioca resultou da ação conjunta dos governos 

municipal e federal e se centrou sobre três pontos: o controle sanitário, o urbanístico e o 

da circulação (ABREU, 1992). 

Com a destruição dos cortiços no final do século XIX e início do século XX por 

meio desta Reforma, também chamada de “Bota-Abaixo”, os trabalhadores, que não 

podiam se afastar do centro da cidade, pois ali se concentravam as oportunidades de 

emprego, assim como os desempregados, que não tinham condições de pagar um lugar 

com boa qualidade de vida, precisavam buscar uma alternativa, pois além da destruição 

dos cortiços já existentes, uma das primeiras medidas do governo foi a proibição de suas 

construções. 

O raciocínio da época tinha como base o afastamento físico das classes menos 

abastadas, assim como a vigilância, o controle e a punição em relação aos mesmos, 

medidas promovidas pelo governo e apoiadas pelas elites. Silva (2010) aponta que, 

nesse período, havia forte demanda por vigilância das massas, dado o receio provocado 

pela proximidade com as consideradas “classes perigosas”.  

O processo de urbanização, voltado para os interesses das indústrias e do 

mercado imobiliário, não desenvolveu políticas habitacionais, deixando de lado os 

antigos habitantes dos cortiços. Desta forma, houve somente um deslocamento do 

problema. Sem alternativa de moradia, as populações remanescentes passam a ocupar os 

morros e autoconstruir suas moradias com materiais improvisados.  

De toda forma, é preciso entender que as mudanças de que se fala aqui estão 

ocorrendo lentamente naquele período, para entendê-las é necessário buscar conexões 

no tempo e espaço. As favelas só foram reconhecidas oficialmente como fenômeno 

urbano na década de 1940, mas logo foram transformadas em problema para a cidade. 

De acordo com o discurso médico-higienista das políticas públicas do governo Pereira 

Passos, as favelas constituíam uma ameaça à saúde da cidade. (VALLADARES, 2005).  
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O termo “Favella” passa a designar um conjunto de habitações irregulares, com 

carência de serviços públicos e população majoritariamente pobre. Mas, para além de 

um aglomerado habitacional, segundo Burgos (2005: 190), a favela  

(...) exprime uma configuração ecológica particular, definida segundo 

um padrão específico de relacionamento com a cidade. Um 

aglomerado habitacional transforma-se em “favela” à medida que 

desenvolve um microssistema sociocultural próprio, organizado a 

partir de uma identidade territorial, fonte de um complexo de 

instituições locais que estabelecem interações particularizadas com as 

instituições da cidade. 

Existe uma fronteira que precisa ser problematizada em relação à demarcação de 

cidade formal e cidade informal. As habitações populares têm uma maneira de 

convivência, organização e identidade com o território que não podem ser comparadas à 

cidade formal, que com seus condomínios residenciais e prédios altos fazem contraste 

aos aglomerados de casebres construídos com o material mais acessível. O substantivo 

“favela” foi sendo atribuído à carência de coisas, 

(...) também se incorpora ao vocabulário corrente o verbo ‘favelizar’, 

e com isso o substantivo favela se vai emancipando de sua conotação 

original, presa à descrição do espaço, assumindo um significado 

transcendente, que remete a uma dimensão cultural e psicológica, a 

um tipo de subjetividade particular, a do “favelado”, homem 

construído pela socialização em um espaço marcado pela ausência dos 

referenciais da cidade (BURGOS, 2005, p. 190).  

A Revolução de 1930 
19

 trouxe mudanças profundas nas estruturas políticas 

brasileiras, instituindo a noção de propriedade como função social, modificando a 

relação entre Estado e moradores de favelas através do reconhecimento oficial das 

favelas como parte constituinte da cidade, mas sem deixar de ser um problema. 

Até 1930 a favela existia de facto, mas não de jure. Está presente no 

tecido urbano, mas ausente das estatísticas e dos mapas da cidade; não 

é individualizada pelos recenseamentos. É considera uma solução 

provisória e ilegal, razão pela qual não faz sentido descrevê-la, estudá-

la, mensurá-la. (...) A partir de 1940 o governo municipal dá início a 

uma série de levantamentos sistemáticos das favelas. Com isso, 

objetivava-se cadastrar seus ocupantes, visando a transferi-los das 

áreas valorizadas que ocupavam para parques proletários a serem 

construídos pelo governo. (...) É a partir de 1940 que os poderes 

públicos parecem reconhecer que a favela chegou para ficar, ou seja, 

que uma nova geopolítica urbana havia se instaurado de facto na 

cidade. Não é de surpreender que só a partir de então é que a favela 

                                                           
19

 A Revolução de 1930 foi o movimento armado, liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio 

Grande do Sul, que culminou com o golpe de Estado, que depôs o presidente da república Washington 

Luís em 24 de outubro de 1930, impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e pôs fim à República 

Velha. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Washington_Lu%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Washington_Lu%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Prestes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Velha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Velha
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tenha sido ‘oficializada’, passando a fazer parte dos planos e 

preocupações oficiais (ABREU, 1994, p. 34-35). 

Durante as décadas de 40 e 50 houve a criação das Associações de Moradores 

nas favelas com o objetivo de resistência às remoções para os Parques Proletários. A 

conjuntura histórica desse momento contribuiu para a intensificação da pressão social 

solicitando melhorias ao poder público. 

Na década de 90, alguns avanços também puderam ser observados, como é 

disposto a seguir: 

As melhorias nos territórios informais alcançaram maior ênfase na 

agenda pública a partir do Plano Diretor da Cidade, em 1992, em 

consonância com as linhas de reforma urbana dispostas na 

Constituição. Na década de 90, ocorreu o Programa municipal Favela-

Bairro, com financiamento do BID, destinando mais de US$ 626 

milhões para investimentos em infraestrutura urbana. O objetivo 

expresso no nome do programa foi integrar as favelas à cidade como 

bairros formais por meio de investimentos públicos em serviços 

básicos, utilização de mão de obra local, regularização urbana e 

fundiária. (FLEURY, 2012)  

Nesse contexto, em 1995, surge o programa de urbanização das favelas chamado 

Favela-Bairro, assumindo a favela como algo que precisava ser integrado à cidade em 

definitivo e buscava a utilização racional do espaço como acontece em outros bairros. O 

programa teve resultados positivos quanto à infraestrutura, mas não conseguiu diminuir 

a discriminação espacial entre favelados e não favelados. 

Há uma relação dialética entre espaço e sociedade. Desta forma, “a estrutura 

espacial da cidade passa a ser marcada pela estratificação em termos de classes”. 

(ABREU, 1988). Zuenir Ventura, em “Cidade partida” (1994), salienta com termo 

“partida” o que bem demonstra a organização espacial da cidade do Rio de Janeiro. A 

cidade deixa explícita a divisão do todo entre duas partes e a diferenciação entre pobres 

e ricos que acaba por produzir dois mundos diferentes.  

A tentativa de integração não obteve muito sucesso resultando na  

(...) imposição da polaridade urbanização x remoção [que] pode ser 

vista como forma de controle ideológico dos favelados, o que acaba 

por contribuir para o verdadeiro processo de guetificação que se 

verifica nas cidades brasileiras. (SILVA & FIGUEIREDO, 1981, p. 

18).  

Nota-se que as favelas eram representadas por discursos e análises que ressaltam 

a noção de ausência (de bens e serviços), as mazelas sociais e o perigo - considerado 



24 
 

 
 

iminente - que, por sua vez, proporciona o medo. Nesse sentido, acrescenta Zaluar 

(1999, p. 08): 

Dessa precariedade urbana, resultado da pobreza de seus habitantes e 

do descaso do poder público, surgiram as imagens que fizeram da 

favela o lugar da carência, da falta, do vazio a ser preenchido pelos 

sentimentos humanitários, do perigo a ser erradicado pelas estratégias 

políticas que fizeram do favelado um bode expiatório dos problemas 

da cidade, ‘o outro’ distinto do morador civilizado da primeira 

metrópole que o Brasil teve.  

A modernização urbana significou a exclusão de uma grande parcela da 

população dos novos espaços e meios de consumo coletivos. A transformação das 

moradias promoveu a exclusão de amplos segmentos populares dos progressivos 

melhoramentos incorporados às formas de habitação que foram sendo produzidas, como 

por exemplo, o saneamento básico e a ordenação dos espaços.  

A desigualdade entre os cidadãos - existente de forma visível na cidade do Rio 

de Janeiro - gera segregação social e discriminação. Segundo Rolnick (1995, p. 51-52), 

essa reorganização espacial  

[...] Introduzida pela necessidade da segregação na cidade, tem uma 

base econômica e uma base política para sustentá-la. Do ponto de 

vista econômico ela está diretamente relacionada à mercantilização ou 

monetarização dos bens necessários para a produção da vida cotidiana. 

[...] Do ponto de vista político, a segregação é produto e produtora do 

conflito social. Separa-se porque a mistura é conflituosa e quanto mais 

separada é a cidade, mais visível é a diferença, mais acirrado poderá 

ser o confronto.  

Para os que “sempre viveram com direitos limitados para habitar a cidade”, a 

favela foi uma solução possível, tornando-se um território onde “os pobres afirmaram 

sua presença na metrópole carioca” (SILVA & BARBOSA, 2005: 91). A expansão 

crescente das favelas e de seus moradores, em número muito superior ao da cidade 

formal (CEZAR, 2002) atrelada à negligência e à falta de atenção do poder público, 

provocou a auto-organização das comunidades em busca de melhorias sociais e 

reconhecimento de suas demandas, na tentativa de romper os estereótipos impostos pela 

segregação territorial. 

A diferença entre a cidade formal e as favelas está baseada na questão dos 

direitos e pode ser resumida ao pensar a cidadania. A questão se dá pelas "lacunas de 

uma cidadania construída de forma segmentada, adjetivada, compartimentalizada, 

segundo a posição social, política e econômica dos sujeitos" (ARAÚJO, 2009) ou pela 

"não cidadania” (FLEURY, 1994). 
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O processo de segregação urbana tem como causa a política governamental que 

se baseia em parâmetros que alimentam os interesses da apropriação privada, que são 

ditados pelos imperativos do processo de acumulação, excludentes e predatórios, e não 

pelas necessidades sociais (KOWARICK, 1979). Neste contexto, a questão da moradia 

apresenta-se como um desafio para ser resolvido pela sociedade brasileira como um 

todo.  

 

1.3 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E MIDIÁTICAS ACERCA DAS FAVELAS 

CARIOCAS 

 

A visão da favela como lugar de carência, e dos “favelados” como “parasitas”, 

“desajustados”, “vagabundos” foi preponderante na década de 1980, mas discutida e 

refutada em “O mito da marginalidade” (1981) por Janice Perlman. Por meio da 

discussão bibliográfica sobre o processo de surgimento das favelas no final do século 

XIX e a maneira como elas foram dispostas nas cidades - levando em conta seus 

desdobramentos, o que inclui as políticas públicas que foram implantadas -, pode-se 

perceber as transformações nas representações sobre a pobreza urbana na cidade do Rio 

de Janeiro.  

A partir da análise qualitativa do discurso do jornal O Globo por meio de um 

enquadramento amplo (2008/ 2015), foi possível identificar que as narrativas em relação 

às favelas deixaram de lado o aspecto da falta e da carência (ZALUAR, 2000), mas 

tendem a associá-las cotidianamente ao crime (MISSE, 1995).  

Já foi representada como foco de doenças; o local da pureza do samba 

e, mais recentemente, assumiu a conotação de antro da marginalidade, 

habit de classes perigosas. A favela, agora mais do que nunca, carrega 

o peso de ser o território, por excelência, de traficantes de droga. A 

violência é a associação mais corriqueira quando o assunto favela é 

debatido, mencionado ou representado nas narrativas que circulam na 

cultura das mídias. (CORRÊA, 2006, p. 52)  

De acordo com Corrêa, reduzir uma favela ao tráfico de drogas e à violência é 

estabelecer um jogo de alteridade com os interlocutores, em que ninguém se identifica 

com as atrocidades que acontecem nesses locais. Esta redução implica na tentativa de se 

criar é um território de barbárie que não tem contato com o mundo externo.  

A linguagem enquanto ato de discurso  

(...) resulta da combinação das circunstâncias em que se fala ou 

escreve (a identidade daquele que fala e daquele a quem este se dirige, 
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a relação de intencionalidade que os liga e as condições físicas da 

troca) com a maneira pela qual se fala. (CHARAUDEAU, 2007: 40). 

Isso demonstra não apenas mudanças políticas, sociais e culturais, mas 

estabelece o indício do papel que a mídia tem desempenhado frente aos receptores de 

suas informações, atribuindo como característica já vista anteriormente, a representação 

de “classes perigosas” (SILVA, 2010) às pessoas que residem nas favelas. 

“Direto da linha de combate”, “Operação vasculha 22 comunidades”, 

“Confronto remete ao Oriente Médio”, “Quando a guerra do Rio se compara à do 

Afeganistão”, “Policiais militares controlam a entrada e a saída de pessoas em um dos 

acessos ao Pavão-Pavãozinho”, “Começa a batalha no Alemão”, “Inimigos internos” 
20

 

são exemplos de manchetes em que se pode perceber a generalização das favelas como 

locus do crime e do desvio.   

Comunicar, informar, tudo é escolha. Não somente escolha de 

conteúdos a transmitir, não somente escolha das formas adequadas 

para estar de acordo com as normas do bem falar e ter clareza, mas 

escolha de efeitos de sentido para influenciar o outro, isto é, no fim 

das contas, escolha de estratégias discursivas. (...) É, pois, impossível 

alegar inocência. O informador é obrigado a reconhecer que está 

permanentemente engajado num jogo em que ora é o erro que domina, 

ora a mentira, ora os dois, a menos que seja tão-somente a ignorância. 

(CHARAUDEAU, 2007: 39)  

Os moradores das favelas estão inseridos no mesmo contexto estigmatizante 

carregando o rótulo do crime. Além disso, o fato de o jornal O Globo ter um caderno 

especial cujo nome é “A guerra do RIO” para noticiar as operações e acontecimentos 

ligados às favelas cariocas, parece reafirmar a lógica em que as classes pobres que 

residem nas favelas são confundidas e estigmatizadas pelas “classes perigosas” (SILVA, 

2010). 

As notícias, entendidas como fenômeno social, são construídas de forma 

complexa e na sua produção intervêm forças sociais diversas. O jornal possui um 

elemento ressignificador inerente à sua própria condição, coloca-se como dispositivo 

entre a realidade e o público, que é o receptor da mensagem, fazendo sua interligação.  

A informação é pura enunciação. Ela constrói saber e, como todo 

saber, depende ao mesmo tempo do campo de conhecimentos que o 

circunscreve, da situação de enunciação na qual se insere e do 

dispositivo no qual é posta em funcionamento. (CHARAUDEAU, 

2007: 36).  

                                                           
20

 Ver anexos IV. 
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O fato é narrado por alguém que o presenciou ou por alguém que tenha 

capacidade de dar conta de seus detalhes, sendo inscrito e circunscrito dentro das 

técnicas de produção e redação. Além disso, existem os interesses internos e externos à 

redação, de forma que haja uma adequação à ética, normas e padrões técnicos que 

tornam o fato passível de ser noticiado. Esses critérios jornalísticos são conhecidos 

como valores-notícia (TRAVANCAS, 2011).  

Embora sejam socialmente compartilhados pela comunidade profissional, os 

valores-notícia assumem diferentes graus de relevância, de acordo com o veículo e 

mesmo com a editoria (MENDES, 2013). 

Mesmo não sendo referente exato da realidade, pois nenhuma informação pode 

pretender a neutralidade (CHARAUDEAU, 2007), a notícia recombina de maneira 

efetiva e discursiva o que acontece no mundo, no país, na cidade, no bairro. O sentido é 

dado pelo leitor, que possui seus filtros cognitivos (culturais, ideológicos, políticos) não 

necessariamente os mesmos que foram postulados pelo informante da notícia. 

Os saberes de conhecimento, porém, vão ser construídos dentro desse processo 

de representações: a mídia, ao relatar um acontecimento, constrói uma representação da 

realidade e o seu receptor, que já possui representações sociais em relação ao que foi 

dito, relaciona-se com a informação como sujeito (e não objeto passivo). Portanto, os 

dois interlocutores estão em uma posição de ponderação.  

Os eventos ocorridos no Rio de Janeiro a partir de 2008 com a implantação das 

Unidades de Policia Pacificadora, transmitidos pela mídia diariamente, trouxeram 

elementos novos em relação à imagem tradicional de locais carentes de serviços que se 

tinha das favelas. A veiculação da retomada/ reocupação dos territórios pelos policiais 

militares 
21

 remonta o imaginário social sobre o assunto.  

Ao mesmo tempo em que o discurso aproxima as favelas da lógica de guerra, a 

política de segurança pública surge como “esperança” 
22

 de reduzir a violência e de 

promover a “paz”. O jornal O Globo transmite a mensagem de que com o auxílio do 

poder público – por intermédio das UPPs – as favelas estão se “libertando” aos poucos 

do crime, do tráfico e da violência. As operações são narradas pelo jornal como 

                                                           
21

 Ver anexos IV e V. 
22

 Ver anexos VI e VIII. 
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necessárias para que aqueles territórios deixem de ser habitados e controlados por 

“traficantes”, “bandidos”, “inimigos” e “menores” 
23

.  

Os acontecimentos que surgem no espaço público não podem ser 

reportados de maneira exclusivamente factual: é necessário que a 

informação seja posta em cena de maneira a interessar o maior 

número possível de cidadãos – o que não garante que se possam 

controlar seus efeitos. Sendo assim, as mídias recorrem a vários tipos 

de discursos para atingir seus objetivos. (CHARAUDEAU, 2007: 60) 

A produção do espaço público como local de interação social salta aos olhos 

como elemento central para o entendimento do mundo moderno. Segundo Max Weber 

(apud. HOLANDA, 1995: 95), as cidades são representações de locais de poder, 

espaços para a criação de órgãos de poder. Na mesma linha de pensamento, Lefebvre 

apresenta sua concepção: 

O espaço é um instrumento político intencionalmente manipulado, 

mesmo se a intenção se dissimula sob as aparências coerentes da 

figura espacial. É um modo nas mãos de “alguém”, individual ou 

coletivo. Isto é de um poder (por exemplo, um Estado), de uma classe 

dominante (a burguesia) ou de um grupo que tanto pode representar a 

sociedade global, quanto ter seus próprios objetivos. (2008: 44) 

O termo “marginalidade” surge como fenômeno urbano, pois, 

inquestionavelmente, refere-se a essas pessoas, que se encontravam e se encontram em 

situação de pobreza, subemprego ou desemprego (KOWARICK, 1979). A existência de 

uma fragmentação socioespacial e política marca o imaginário de uma sociedade onde 

são negados os direitos de cidadania a alguns, o que se pode chamar de “não cidadania” 

(FLEURY, 1994). 

A sensação de medo e insegurança na cidade promove uma necessidade 

incessante de vigilância das “classes perigosas”. A cidade é cada vez mais demarcada 

pela intolerância ao diferente, a visão que se tem do “outro” é ameaçadora. A 

segregação, portanto, não é somente e simplesmente um fator de divisão de classes no 

espaço urbano, mas também um instrumento de controle desse espaço.  

Castells (1983: 210) define a segregação socioespacial como sendo  

(...) a tendência à organização do espaço em zonas de forte 

homogeneidade social interna e com intensa disparidade social entre 

elas, sendo esta disparidade compreendida não só em termos de 

diferença, como também de hierarquia.  

Canclini (2003) já havia observado este processo de decomposição do espaço 

urbano, onde a elite social se afasta do convívio com outros grupos: “seu peculiar modo 

                                                           
23

 Termos presentes no discurso do jornal O Globo. Ver a partir dos anexos III. 
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de exercer a cidadania consiste em isolar-se da conflituosidade urbana mediante a 

privatização de espaços supervigiados”. Da mesma forma que ocorre o processo de 

periferização e favelização por um lado, ocorre a gentrificação 
24

 e aburguesamento por 

outro.  

Devido ao processo de gentrificação, a concentração da pobreza nas áreas 

periféricas das cidades fez com que houvesse uma associação negativa entre periferia e 

pobreza, e consequentemente, entre pobreza e criminalidade no imaginário social. 

Ocorre uma homogeneização associativa entre pobreza, ilegalidade e violência, 

reproduzindo as representações em que as favelas e as periferias são “lugares por 

excelência da exclusão social” (VALLADARES, 2005). Esses conceitos se 

transformaram numa espécie de “estigma” (GOFFMAN, 1988) desses espaços. 

Com a proibição dos bailes funk nas favelas de São Paulo 
25

, o fenômeno que 

ficou conhecimento como “Rolezinho” 
26

, aconteceu no final do ano de 2013 e início de 

2014. Os “rolezinhos” eram marcados pelas redes sociais, principalmente pelo 

Facebook, como forma de protesto ao preconceito e à segregação social. Os 

participantes eram em sua maioria jovens, negros e moradores de favelas. 

Muitos encontros foram marcados por tumultos, quebras de vitrines e correrias 

nos shoppings. A repressão policial e fechamento das lojas com a presença dos 

manifestantes gerou grande repercussão. O Globo, no dia 21 de janeiro de 2014 
27

, 

divulgou um editorial com a opinião do jornal sobre o rolezinho. Com a manchete 

“Rolezinhos e manipulações”, a narrativa aponta, claramente, para a existência de duas 

versões, a dos donos de lojas nos shoppings e a dos manifestantes, ao mesmo tempo em 

que comunica o lado da defesa que o jornal escolheu. 

A legítima e esperada reação de shoppings ao reforçar a segurança, até 

fechar as portas, como em Nova York, diante do risco de milhares de 

jovens entrarem pelos corredores em correria, passou a ser 

interpretada como ‘discriminação’ das elites contra ‘negros’ e 

‘pobres’. Entrou em cena a manipulação do ‘pobrismo’, ideologia de 

cepa populista, segundo a qual toda a ‘Verdade’ emana das faixas 
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 Chama-se gentrificação o fenômeno que afeta uma região ou bairro pela alteração das dinâmicas da 

composição do local, tal como novos pontos comerciais ou construção de novos edifícios, valorizando a 

região e afetando a população de baixa renda local. Tal valorização é seguida de um aumento de custos de 

bens e serviços, dificultando a permanência de antigos moradores de renda insuficiente para sua 

manutenção no local cuja realidade foi alterada. 
25

 Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/12/1381741-proibicao-de-baile-funk-

nas-ruas-e-aprovado-na-camara-de-sp.shtml>. Acesso em 12 de março de 2015.  
26

 Diminutivo de “rolé”, que significa “dar uma volta”. 
27

 Disponível em < http://oglobo.globo.com/opiniao/rolezinhos-manipulacoes-11354284>. Acesso em 12 

de março de 2015.  

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/12/1381741-proibicao-de-baile-funk-nas-ruas-e-aprovado-na-camara-de-sp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/12/1381741-proibicao-de-baile-funk-nas-ruas-e-aprovado-na-camara-de-sp.shtml
http://oglobo.globo.com/opiniao/rolezinhos-manipulacoes-11354284
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sociais menos favorecidas. (...) Na visão pobrista, racialista e 

partidária, shopping passou a ser lugar adequado a manifestações de 

rua, em prejuízo dos frequentadores, lojistas e seus empregados. Ora, 

tanto quanto o hall de entrada do Planalto, onde Gilberto Carvalho dá 

expediente, estabelecimentos comerciais não podem ser espaço de 

atos políticos. Querem criar uma ‘sociologia do rolezinho’ com 

objetivos sequer imaginados por jovens das redes sociais. 
28

 

Reportagens como “Rolezinho derruba movimento no shopping Leblon” 
29

, 

“Empresários dizem que, se houver rolezinho, shoppings vão fechar novamente” 
30

, 

também mostram que o jornal ratifica a mensagem de imbróglio com esse tipo de 

protesto. 

Em relação às mídias, esclarece Charaudeau (2007, p. 58-59):  

(...) trata-se de um organismo que se define também através de uma 

lógica comercial: uma empresa numa economia de tipo liberal e, por 

conseguinte, em situação de concorrência com relação a outras 

empresas com a mesma finalidade. Por essa lógica, cada uma delas 

procura ‘captar’ uma grande parte, se não a maior parte, do público. 

Sendo assim, não se pode insistir, com relação a tais organismos, na 

hipótese de gratuidade, e menos ainda de filantropia, que evocamos 

acima: sua atividade, que consiste em transmitir informação – que 

tanto pode ser dada espontaneamente quanto procurada ou provocada 

-, torna-se suspeita porque sua finalidade atende a um interesse 

diferente do serviço da democracia. O imperativo de captação a obriga 

a recorrer à sedução, o que nem sempre atende à exigência de 

credibilidade que lhe cabe na função de ‘serviço ao cidadão’ – sem 

mencionar que a informação, pelo fato de referir-se aos 

acontecimentos do espaço público político e civil, nem sempre estará 

isenta de posições ideológicas.  

A “fragmentação” da cidade e/ou da “apartação” (SILVA, 2012: 401) do espaço 

social e político gera um impacto intenso na sociedade atual. Por meio da segmentação, 

como elucida Souza (2008: 58), verifica-se a separação de territórios na geografia física 

onde se criam fronteiras entre o “perigoso” e o “criminoso” e as demais parcelas da 

população.  

A cidade do Rio de Janeiro se apresenta aos olhos de seus moradores e turistas 

de forma peculiar, visto que a periferia da cidade não se encontra à margem dos bairros 

de classe média/ alta, mas inserida nos morros os compõem, próximos às praias, 
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 Disponível em < http://oglobo.globo.com/opiniao/rolezinhos-manipulacoes-11354284>. Acesso em 12 

de março de 2015.  
29

 Disponível em < http://oglobo.globo.com/rio/rolezinho-derruba-movimento-no-shopping-leblon-

11355905>. Acesso em 12 de março de 2015.  
30

 Disponível em http://oglobo.globo.com/brasil/empresarios-dizem-que-se-houver-rolezinho-shoppings-

vao-fechar-novamente-11436927. Acesso em 12 de março de 2015.  

http://oglobo.globo.com/opiniao/rolezinhos-manipulacoes-11354284
http://oglobo.globo.com/rio/rolezinho-derruba-movimento-no-shopping-leblon-11355905
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shopping centers e pontos turísticos. A paisagem carioca possui uma configuração 

espacial ambígua nesse sentido.  

Por isso, a segmentação do espaço urbano leva à formação dos estereótipos não 

só em relação ao criminoso, mas aos moradores das favelas como um todo. É possível 

dizer que ocorre uma estigmatização do coletivo 
31

 pela residência nesses territórios. 

Configura-se nesse contexto a reprodução de um tratamento diferenciado dado aos 

moradores da favela, ora vistos como carentes e excluídos, ora suspeitos e bandidos 

(SOUZA DA SILVA, 2006). 

A maneira como o jornal O Globo divulga as mortes nas favelas cariocas 

contribui para discussão no que tange à estigmatização dos moradores desses locais 

como algo unívoco pela mídia. 
32

 As vítimas não têm nomes nas manchetes e, na 

maioria das reportagens, aparecem referências à busca por antecedentes criminais. 

Também não acontece um acompanhamento ostensivo da mídia em busca do (s) 

culpado (s), como quando os crimes acontecem em bairros de classe média e classe 

média alta.  

Constata-se que, se é necessário analisar os fatos de discurso numa 

perspectiva pragmática, isto é, em relação com a ação ou com os atos 

que os acompanham, deve-se evitar a ingenuidade de pensar que 

discurso e ação se ligam por uma relação de causalidade direta. 

(CHARAUDEAU, 2007, p. 60) 

De acordo com o panorama histórico apresentado anteriormente, principalmente 

no que diz respeito às políticas públicas que foram desenvolvidas ao longo do tempo 

dentro das favelas, as representações sociais, reverberadas pela mídia, em relação às 

favelas e seus moradores até os dias atuais estão ligadas aos sentimentos de medo e 

perigo. “(...) já no início deste século [XXI] os morros da cidade eram vistos pela 

polícia e por alguns setores da população como locais perigosos e refúgio de 

criminosos.” (ZALUAR e ALVITO, 2006: 10). 
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 Ver anexos III e IV. 
32

 Ver anexos III. 
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CAPÍTULO 2 O DISCURSO DO JORNAL EM RELAÇÃO ÀS 

FAVELAS CARIOCAS 

 

A eficácia simbólica das palavras só se exerce na medida em que 

aquele que a experimenta reconhece aquele que a exerce como no 

direito de exercê-la [...]. 

(Pierre Bourdieu, “O que falar quer dizer”, 1996). 

 

2.1 A IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA (UPPs) 

 

Segundo o censo demográfico de 2010 
33

, feito pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o Rio de Janeiro possui 763 aglomerados subnormais 
34

 

em seu município, apresentando-se como a cidade com maior número de pessoas 

morando em favelas em todo o Brasil. 

As Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) fazem parte de um projeto da 

Secretaria Estadual de Segurança do Rio de Janeiro, cujo objetivo é a ocupação das 

favelas cariocas por meio da ordem policial acoplada à militarização territorial. As 

ocupações geralmente são realizadas por meio da intervenção da polícia militar do Rio 

de Janeiro, e dependendo das condições de resistência oferecidas pelos grupos armados, 

conta com a ajuda do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro 

(BOPE) e até mesmo das Forças Armadas.  

A organização de ações militares através das UPPs não é a primeira política 

pública para ocupação de favelas cariocas. Experiências similares ao projeto das UPPs 

já haviam sido praticadas anteriormente, como o Centro Integrado de Policiamento 

Comunitário (Cipoc) na Cidade de Deus, em 1980; o Grupamento de Aplicação Prático 

Escolar 
35

 (GAPE) no morro da Providência, em 1990 e o Grupamento de Policiamento 

em Áreas Especiais (GPAE) no Pavão-Pavãozinho e morro do Cantagalo, fundado em 

2000.  

                                                           
33

 Ver anexo II. 
34

 Terminologia específica utilizada pelo IBGE para definir uma série de agrupamentos de habitações 

precárias. 
35

 O grupamento era formado essencialmente por recrutas e visava ser um laboratório de práticas 

comunitárias de policiamento. O caráter inovador do projeto estava na permanência diuturna dos policiais 

na favela, realizando o policiamento regular, o que facilitaria um contato mais próximo com seus 

moradores e o rompimento de um longo histórico de incursões policiais pontuais. Para a PMERJ, a 

experiência do Gape lançou as bases daquilo que viria a se tornar o GPAE. (ALBERNAZ, E.R.; 

CARUSO, H.; PATRÍCIO, L.; 2007). 
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Essas experiências anteriores às UPPs inauguraram o chamado “policiamento 

comunitário” 
36

, investimento inovador no Brasil em virtude do histórico político-social 

de afastamento do Estado das demandas, anseios e expectativas dos setores populares e, 

sobretudo, marginalizados da população (ALBERNAZ, E.R.; CARUSO, H.; 

PATRÍCIO, L.; 2007). 

O fato de a cidade do Rio de Janeiro ter sido escolhida para sediar eventos 

mundiais como a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016, colocou em 

questão a capacidade governamental de exercer domínio sobre seu território, o que 

contribuiu para a deflagração da primeira Unidade de Polícia Pacificadora após a 

ocupação militar no morro Santa Marta 
37

 em 2008. 

Como estratégia de integração favela-cidade, o governo do estado do Rio de 

Janeiro promoveu um remodelamento e reorganização da esfera pública nas favelas por 

meio da implantação das UPPs.  

O jornal O Globo divulgou reportagens 
38

 a respeito do reforço policial “Em 

defesa da pacificação” 
39

 até o fim da Copa do Mundo. As UPPs aparecem como 

solução para segurança pública e para imagem do Brasil durante a Copa do Mundo. O 

Globo também veiculou reportagens com manchetes como: “Diante dos ataques, mais 

UPPs” 
40

 ou “A nova UPP vai às aulas” 
41

. No discurso do jornal, as UPPs são solução 

para controlar tanto o tráfico de drogas quanto a frequência escolar de jovens. 

No site das Unidades de Polícia Pacificadoras 
42

, o discurso oficial do Governo 

do Rio de Janeiro define o programa com base na polícia de proximidade 
43

, algo que 

ultrapassaria as características do policiamento comunitário.  

                                                           
36

 O policiamento comunitário consiste na participação e colaboração da população com a polícia, 

possibilitando a identificação e resolução dos problemas sociais enfrentados no espaço em questão de 

forma mais efetiva. 
37

A última fase, denominada UPP Social, só foi iniciada no Santa Marta três anos depois da sua 

pacificação, em 2011. 
38

 Ver anexos V. 
39

 Disponível em http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=201020140324. 

– Acesso em 13 de Maio de 2015. 
40

 Disponível em http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=201020140310. 

-Acesso em 19 de fevereiro de 2015. 
41

 Disponível em http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=201020150310. 

– Acesso em 10 de Abril de 2015. 
42

 Disponível em < http://www.upprj.com/>. Acesso em 20 de março de 2015. 
43

 “(...) O Policiamento de Proximidade tem como fundamento a presença, pro atividade, descentralização e 

resolução de conflitos da polícia. Sua implantação objetiva promover a aproximação entre policiais e cidadãos, 

e reduzir os indicadores de criminalidade a partir da ação policial qualificada.” Disponível em < 

http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=201020140324
http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=201020140310
http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=201020150310
http://www.upprj.com/
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A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) é um dos mais importantes 

programas de Segurança Pública realizado no Brasil nas últimas décadas. 

Implantado pela Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, no fim de 

2008, o Programa das UPPs - planejado e coordenado pela Subsecretaria 

de Planejamento e Integração Operacional - foi elaborado com os 

princípios da polícia de proximidade, um conceito que vai além da polícia 

comunitária e tem sua estratégia fundamentada na parceria entre a 

população e as instituições da área de Segurança Pública. O Programa 

engloba parcerias entre os governos –  municipal, estadual e federal – e 

diferentes atores da sociedade civil organizada e tem como objetivo a 

retomada permanente de comunidades dominadas pelo tráfico, assim 

como a garantia da proximidade do Estado com a população. 
44  

A partir da experiência piloto no morro Santa Marta, localizado no bairro de 

Botafogo na Zona Sul do Rio, o projeto se expandiu para outras favelas. As UPPs 

começaram a ser implantadas nas favelas da Zona Sul da cidade, deixando para os anos 

seguintes áreas mais vulneráveis, como por exemplo, a Baixada Fluminense, que 

recebeu a primeira UPP 
45

 em 2014. 

Ao invés de os policiais entrarem frequentemente nos territórios previamente 

escolhidos e analisados, eles permaneceram nas comunidades cotidianamente, 

ocorrendo, de fato, uma ocupação. 

Os resultados divulgados pelo governo e pelo jornal O Globo 
46

 inicialmente 

foram positivos, principalmente no que dizia respeito a menor circulação de traficantes 

armados e, consequentemente, à diminuição dos tiroteios (CANO, 2012).  

Toda instância de informação, quer queira, quer não, exerce um poder 

de fato sobre o outro. Considerando a escala coletiva das mídias, isso 

nos leva a dizer que as mídias constituem uma instância que detém 

uma parte do poder social. (...) a verdade não está no discurso, mas 

somente no efeito que produz. No caso, o discurso de informação 

midiática joga com essa influência, pondo em cena, de maneira 

variável e com consequências diversas, efeitos de autenticidade, de 

verossimilhança e de dramatização. (CHARAUDEAU, 2007, p. 63) 

Intitulado como “A Guerra do RIO” 
47

, um caderno especial do jornal O Globo 

passou a veicular as notícias das operações policiais nas favelas cariocas diariamente. A 

guerra ao tráfico, ao crime e às drogas apontava-se como objetivo inicial das ocupações 

policiais.  

                                                                                                                                                                          
http://www.upprj.com/index.php/acontece/acontece-selecionado/policia-de-proximidade-transforma-relacaeo-

nas-comunidades/CPP>. Acesso em 20 de março de 2015.  
44

 Disponível em < http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp>. Acesso em 20 de março de 2015.  
45

 Disponível em < http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp>. Acesso em 20 de março de 2015. 
46

 Ver anexos VI. 
47

 Ver anexos IV. 

http://www.upprj.com/index.php/acontece/acontece-selecionado/policia-de-proximidade-transforma-relacaeo-nas-comunidades/CPP
http://www.upprj.com/index.php/acontece/acontece-selecionado/policia-de-proximidade-transforma-relacaeo-nas-comunidades/CPP
http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp
http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp
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Guerra e paz são referências binárias que tipificam amigos/inimigos, 

presença/ausência de perigo, sem maiores refinamentos 

classificatórios. Assim, pouco importa que os moradores dessas áreas 

estejam longe de ser todos pobres e miseráveis, e que constituam, na 

realidade, uma população bastante heterogênea, que abriga apenas 

uma ínfima minoria de criminosos. (SILVA, 2010, p. 04) 

As operações, na maioria das vezes ligadas às expressões de “retomada”, 

“reconquista” e “reocupação” 
48

 do território, indicam a “guerra” ou “batalha” como 

algo que precisa ser intenso e executado em curto prazo. Já as palavras “paz”, 

“pacificação” “esperança” 
49

 indicam o propósito das operações, algo que se conquista 

em longo prazo, de forma lenta e gradual.  

O controle, atualmente sucedido por intermédio do processo de pacificação das 

favelas e, consequentemente, das “classes perigosas” (SILVA, 2010), parece ser 

condição necessária para ampliação da cidadania.  

A ideia de que esses territórios precisam ser pacificados põe em questão o fato 

de o coletivo que ali reside ser objeto de desconfiança pelo restante dos moradores da 

cidade e também pelos órgãos públicos. Desta forma, as UPPs acabam por remeter à 

ideia de dualidade ratificada com o termo “Cidade partida” cunhada por VENTURA 

(1994), quando só instaladas nas favelas.  

Nesse sentido, contribui Machado da Silva (2010: 02): 

As UPPs, idealmente, devem se generalizar, mas não se propõe 

universalizá-las para toda a cidade. Evidentemente, só é preciso uma 

“polícia pacificadora” nas áreas onde não há paz. Embora os critérios 

para defini-las não sejam divulgados, é mais ou menos consensual que 

se trata dos territórios da pobreza. 

Por outro lado, não se pode negar avanços e melhorias no que diz respeito à 

expansão da cidadania sentidos por seus moradores, principalmente em relação a maior 

facilidade para entrada de serviços públicos para seus moradores. O jornal O Globo 

divulgou muitas matérias ao longo do período de implantação das UPPs com pesquisas 

de opinião pública 
50

 que indicavam apoio da população em relação ao projeto.  

Com a política de segurança de ocupação policial e militar permanente pelo 

Estado através do “monopólio legítimo da força” 
51

, os moradores das favelas passaram 

                                                           
48

 Ver anexo IV. 
49

 Ver anexos VI e VIII. 
50

 Ver anexos V e VII. 
51

 Expressão cunhada por Weber para caracterizar o Estado. “Para que um Estado exista, diz Weber, é 

necessário que um conjunto de pessoas (toda a sua população) obedeça à autoridade alegada pelos 

detentores do poder no referido Estado” (TRAGTENBERG, 1997, p. 14). Assim como “Para que os 

dominados obedeçam é necessário que os detentores do poder possuam uma autoridade reconhecida como 

legítima” (idem). 
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a conviver com esse modelo de pacificação considerado condição substancial para a 

integração dos territórios informais à cidade formal. 

Segundo Silva (2010: 01), 

(...) há evidência consistente de que: a) as UPPs constituem, de fato, 

uma forma inovadora de repressão ao crime; b) onde estão atuando, de 

um modo geral elas têm apresentado bons resultados, medidos por 

indicadores locais razoavelmente confiáveis; c) ainda que longe de ser 

eliminadas, a arbitrariedade e a violência policial são menores onde as 

UPPs estão operando; d) a presença delas tem melhorado muito 

significativamente o sentimento de segurança entre os moradores 

diretamente afetados; e) a insistente divulgação pela mídia da atuação 

das UPPs tem ampliado as expectativas positivas quanto à segurança a 

toda a população da cidade, incluindo boa parte dos moradores nas 

localidades alvo de sua implantação no futuro e até mesmo os 

segmentos mais abastados, que não precisam (nem querem) UPPs 

onde vivem.  

Apesar dos pontos positivos, é preciso reconhecer que o tráfico não deixou de 

atuar nas favelas (embora esteja menos ostensivo e com menos poder, até mesmo pela 

maior discrição com o uso das armas). Isso contribui para as especulações a respeito da 

corrupção policial e atrapalha a visão otimista de continuidade e consolidação do 

projeto.  

Em termos culturais, as favelas tiveram que se acostumar com mudanças de 

hábitos, como a proibição dos bailes funk. O jornal O Globo do dia 19 de setembro de 

2010 traz a manchete: “Favelas com UPP querem a volta dos bailes funk” 
52

. Os 

moradores passaram a enfrentar dificuldades para promover eventos em suas 

comunidades, sendo impossibilitados, por vezes, das múltiplas interações e encontros 

sociais que a proibição suscita, mesmo após a revogação desta resolução 
53

.  

É importante também notar a referência à “valorização imobiliária” e 

“estimulação de potencial turístico de morros” 
54

 veiculada pelo jornal O Globo após a 

entrada das UPPs. O que parece estar arraigado de inclusão social, também é alvo de 

críticas, visto que implica na constatação do aumento em relação ao custo de vida do 

morador das favelas pacificadas. O avanço do mercado imobiliário, numa conjuntura 

histórica, não parece estar acompanhado de integração urbana. O paradoxo entre 

mercantilização e expansão da cidadania não se apresenta como novidade. 

                                                           
52

 Disponível em < http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-

acervo/?navegacaoPorData=201020100919>. Acesso em 17 de abril de 2015.  
53

 Disponível em < http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/10/bailes-funk-retornam-

comunidades-com-upp-mesmo-sem-novas-regras.html>. Acesso em 18 de março de 2015.  
54

 Ver anexos VI e VII. 

http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=201020100919
http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=201020100919
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/10/bailes-funk-retornam-comunidades-com-upp-mesmo-sem-novas-regras.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/10/bailes-funk-retornam-comunidades-com-upp-mesmo-sem-novas-regras.html
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Embora a “sociabilidade violenta” seja um aspecto da sociedade brasileira como 

um todo, Machado da Silva (2004) considera que ela incide e afeta as favelas mais 

diretamente. Destaca ainda que os seus moradores estão expostos a uma dupla 

subjugação: são considerados os setores inferiores da estrutura na sociedade em geral, e 

são submetidos à truculência dos traficantes e/ ou dos policiais na sociabilidade 

violenta.  

No segundo aspecto - quanto à truculência dos traficantes e/ ou policiais - é 

essencial que a análise não seja generalizante, visto que existem moradores que não 

veem a presença dos traficantes como um problema maior do que a truculência policial; 

ao mesmo tempo em que é inegável a existência de policiais honestos, que não agem 

com violência nem excessos. 

De toda forma, as arbitrariedades da polícia são o ponto de maior crítica ao 

programa. Houve um aumento de 92% na taxa dos desaparecidos 
55

. Os casos tomaram 

maior visibilidade no espaço público e na mídia 
56

 após o desaparecimento do ajudante 

de pedreiro Amarildo na Rocinha. Manifestações tomaram conta das ruas da cidade do 

Rio de Janeiro.  

O ponto central da discussão em relação às UPPs deve ser em que medida o 

projeto tem contribuído para os moradores das favelas, assim como analisar os efeitos 

da violência tanto criminal quanto policial na sociabilidade destas pessoas, que são os 

sujeitos principais de todo esse processo. 

A diminuição do índice de criminalidade nas favelas pacificadas e suas 

proximidades 
57

 - o estudo “Os donos do morro”, coordenado pelo professor Ignacio 

Cano em maio de 2012, mostra que as áreas pacificadas experimentaram uma redução 

de quase 75% no número de mortes violentas – apontam que no primeiro momento os 

indicadores eram positivos, no entanto, as tendências estatísticas começaram a se 

inverter com o tempo. 

Não se pode negar que as aprovações e críticas às UPPs precisam contemplar as 

“profundas diferenças entre as dinâmicas de cada uma delas” considerando que não se 

trata exclusivamente de uma “política pública homogênea para as favelas” (SILVA, 

2015).  

                                                           
55

 Disponível em < http://www.revistaforum.com.br/blog/2014/02/upp-os-cinco-motivos-que-levaram-a-

falencia-o-maior-projeto-do-governo-cabral/>. Acesso em 15 de fevereiro de 2015. 
56

 Ver anexos IX. 
57

 Ver anexos VI. 

http://riorealblog.files.wordpress.com/2012/07/relatc3b3riofinalcaf13.pdf
http://www.revistaforum.com.br/blog/2014/02/upp-os-cinco-motivos-que-levaram-a-falencia-o-maior-projeto-do-governo-cabral/
http://www.revistaforum.com.br/blog/2014/02/upp-os-cinco-motivos-que-levaram-a-falencia-o-maior-projeto-do-governo-cabral/
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Além de não ser prudente avaliar essa política pública por meio de uma síntese 

binária do tipo “bom” x “ruim” (SILVA, 2010), não é factível depositar todas as 

esperanças e expectativas nas UPPs como única solução para solução do problema da 

segurança pública na cidade.  

As UPPs são apenas parte da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), 

portanto, sem o investimento do poder público na PMERJ como um todo, fica 

subentendido o interesse político no projeto como algo eleitoreiro.  

A eleição do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos 

multiplicou a visibilidade nacional e internacional do projeto e a sua 

importância estratégica, tornando-se o carro-chefe da política de 

segurança do estado. (CANO, 2012).  

A segurança pública e o bem-estar do morador de favela estão para além da 

euforia inicial dos governantes repercutida pela mídia. A existência de mecanismos de 

acompanhamento/ monitoramento sistemático e indicadores de avaliação parece ser 

essencial para que as UPPs não passem de uma experiência política frustrada. 

Compreender e analisar os efeitos desse fenômeno vem a ser o principal desafio para a 

polícia, os pesquisadores, os políticos envolvidos e o conjunto da sociedade.  

 

2.2 A COBERTURA DOS PROTESTOS EM REAÇÃO ÀS MORTES NAS 

FAVELAS 

 

O Brasil é um país onde o número de homicídios de crianças e adolescentes até 

dezenove anos mais que dobrou desde 1990. A taxa entre adolescentes negros é quase 

quatro vezes maior do que entre os brancos (36, 9 a cada 100 mil habitantes, contra 9,6 

entre os brancos), segundo relatório divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para 

Crianças 
58

 (UNICEF) em julho de 2015.  

As vítimas têm cor, classe social e endereço. A maioria dos adolescentes é 

negra, pobre e vive nas favelas e periferias das grandes cidades. As mortes, muitas 

vezes, são justificadas, de maneira equivocada, por conflitos entre facções rivais e pelo 

tráfico de drogas. Porém, o fenômeno dos homicídios têm múltiplas causas, entre elas 

estão aspectos ligados à raça, gênero e classe social. 

                                                           
58

 Disponível em < http://www.unicef.org/brazil/pt/ECA25anosUNICEF.pdf>. Acesso em 15 de julho de 

2015.  

http://www.unicef.org/brazil/pt/ECA25anosUNICEF.pdf
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Como reação à morte dos moradores das favelas do Rio de Janeiro, vítimas da 

violência policial ou do confronto entre policiais e traficantes, protestos 
59

 no espaço 

público se tornam cada vez mais frequentes, seja fechando ruas movimentadas da 

cidade, fazendo barricadas ou ateando fogo em ônibus, evidenciando-se a tensão 

existente nas relações de poder inerentes ao território. 

Patrick Champagne (1997) observou a forma como agia a mídia em relação a 

eventos ocorridos no subúrbio parisiense. A repercussão das manifestações, segundo 

ele, podem até produzir um efeito positivo, mas é algo momentâneo que “custa muito 

caro no plano simbólico”, pois “longe de ajudar os habitantes, a mídia contribui, 

paradoxalmente, para a sua estigmatização” (CHAMPAGNE, 1997, p. 73). 

Por meio da análise das reportagens do jornal O Globo foi possível perceber que 

a veiculação desses acontecimentos é recorrente, porém, na maioria das vezes, o motivo 

da morte, para o jornal, advém de bala perdida, além de constar na reportagem que 

houve algum tipo de busca por antecedentes criminais da vítima. Se estes existirem de 

fato, é como se aquela morte estivesse legitimada.  

Na reportagem do dia 18 de junho de 2015, que tem como título “Tiroteios 

deixam dois mortos em comunidades com UPP ou em processo para implantar 

unidades”, diz O Globo: 

No Complexo do Alemão, um adolescente ainda não identificado foi 

vítima de bala perdida num confronto no fim da manhã.  

De acordo com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), o 

tiroteio no Alemão aconteceu depois que PMs da UPP foram atacados 

por criminosos na localidade de Largo da Pedra. O adolescente 

baleado foi levado para uma UPA na Estrada do Itararé, vizinha ao 

complexo, mas não resistiu ao ferimento. Após o confronto, uma 

pistola calibre 9mm foi apreendida. Segundo o site de notícias G1, 

PMs disseram que a arma estava com o rapaz.
60

 

Na reportagem do dia 26 de junho de 2013, com a manchete “Um dia de tensão e 

morte”, veicula O Globo: 

(...) Entre os mortos está o sargento do Bope Ednelson Jeronimo dos 

Santos Silva e os moradores Eraldo Santos da Silva, de 36 anos, 

baleado na cabeça, e José Everton Silva de Oliveira, de 21; que foi 

atingido no abdômen e morreu no Hospital Geral de Bonsucesso. As 

                                                           
59

 Ver anexo IX. 
60

 Disponível em <http://oglobo.globo.com/rio/tiroteios-deixam-dois-mortos-em-comunidades-com-upp-

ou-em-processo-para-implantar-unidades-16484890#ixzz3fN2w2HkS>. Acesso em 20 de junho de 2015. 

Ver anexo III. 

http://oglobo.globo.com/rio/tiroteios-deixam-dois-mortos-em-comunidades-com-upp-ou-em-processo-para-implantar-unidades-16484890#ixzz3fN2w2HkS
http://oglobo.globo.com/rio/tiroteios-deixam-dois-mortos-em-comunidades-com-upp-ou-em-processo-para-implantar-unidades-16484890#ixzz3fN2w2HkS
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outras seis vítimas não foram identificadas. Segundo a PM, eles teriam 

morrido em confronto com policiais do Bope. 
61

 

No caso do desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza, 

que tomou proporção internacional, o jornal veicula uma reportagem dizendo “Caso 

Amarildo: PM diz que tráfico obrigou caminhão a recolher corpo” 
62

 e ainda “Caso 

Amarildo: Cabral afirma ser prematuro acusar PMs”. 
63

 

Em casos de maior repercussão, existem reportagens com a versão da polícia 

como contraponto à versão dos parentes/ conhecidos da vítima. A primeira versão 

aponta para envolvimento com o tráfico ou algum tipo de anormalidade na vida da 

vítima, como tentativa de isenção de culpa. A segunda versão alega que a vítima 

trabalhava ou estudava, como expectativa de que se faça justiça. 

Nenhuma informação pode pretender, por definição, à transparência, à 

neutralidade ou à factualidade. Sendo um ato de transação, depende do 

tipo de alvo que o informador escolhe e da coincidência ou não 

coincidência deste como o tipo de receptor que interpretará a 

informação dada. A interpretação se processará segundo os 

parâmetros que são próprios ao receptor, e que não foram 

necessariamente postulados pelo sujeito informador. 

(CHARAUDEAU, 2007, p. 42)  

Na reportagem do dia 23 de abril de 2014, sobre o protesto pela morte do 

dançarino Douglas que participava do programa “Esquenta”, o título “Noite violenta” é 

acompanhado pelo subtítulo “Morte tem mais de uma versão”: 

As circunstâncias da morte do dançarino ainda não foram esclarecidas. 

Amigos acusam policiais militares da UPP de terem espancado 

Douglas até a morte porque o dançarino teria, na noite de segunda-

feira, tirado satisfação com militares pelo sumiço de uma moto de um 

colega da comunidade. De acordo com um morador, que prefere não 

ser identificado, a moto teria sido confiscada por policiais, que teriam 

dito que o veículo era roubado. DG teria reclamado com um PM e 

sido levado, em seguida, para um local desconhecido. A Unidade de 

Polícia Pacificadora (UPP) nega. 

Outra versão para a morte é que o dançarino teria pulado muros, na 

noite de segunda, para fugir de um confronto entre policiais e 

traficantes no morro. Esses enfrentamentos teriam aumentado depois 

que o chefe do tráfico local, Adauto do Nascimento Gonçalves, o 

Pitbull, não voltou de uma Visita Periódica ao Lar. Ele está foragido 
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desde junho do ano passado. Segundo amigos da vítima, Douglas, que 

também era mototaxista na comunidade, teria sido confundido com 

um bandido. Ao fugir, pulando muros, ele teria se escondido dentro de 

uma creche, onde teria sido espancado até a morte, após ser 

descoberto. A UPP também não confirma a informação. 
64

 

Nesses casos de maior repercussão, algum representante do governo ou da 

política pública implantada vai a público dizer que a morte está sendo investigada. Nos 

casos de menor repercussão, a morte gira em torno da identidade da vítima, se era 

ligado ao tráfico de drogas - ou a alguma atividade ilícita – ou se era uma pessoa dita 

“de bem”.  

Na reportagem do dia 04 de abril de 2015, a manchete do jornal é “Revolta e 

Conflito – Alemão sob clima tenso – Após protestos contra morte de menino, PMs 

montam barricadas; governo cogita reocupação” 
65

. Logo abaixo, uma foto com a 

legenda: “Confusão. Um PM usa spray de pimenta para dispersar manifestantes durante 

um protesto no Complexo do Alemão: policiais e moradores entraram em confronto 

durante a tarde.”. 

Um grupo de moradores havia fechado a estrada do Itacaré com objetivo de 

cobrar justiça do governo em relação aos culpados pela morte do menino Eduardo de 

Jesus e pedir paz aos moradores do Complexo do Alemão. No entanto, o protesto deu 

lugar ao conflito violento entre PMs e moradores. 

A respeito das manifestações, esclarece Burgos (2005: 200): 

Trata-se de um padrão de participação no espaço público e de 

denúncia do aspecto mais importante da vida do território, a saber: a 

falta de liberdade. De fato, qualquer outra forma de mobilização 

organizada que fosse comandada por lideranças organicamente 

definidas, e que estabelecesse canais de comunicação 

institucionalizados com a cidade seria bastante arriscada. Assim, a 

ocupação instantânea da via pública tem sido a forma possível 

encontrada pelos moradores dos territórios para se comunicarem com 

a cidade. Protegidos pelo anonimato e pela ausência de lideranças 

claras, levam para as ruas falas e protestos constrangidos pelo medo 

de quem teme cruzar a fronteira do território e desafiar suas 

autoridades; ainda que de forma cifrada, apresentam-se como 

demandas que mobilizam a linguagem dos direitos da cidade e que 
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não deixam de advertir para as barreiras de acesso à cidade e à 

cidadania. 

Os protestos advindos das favelas demonstram um dos momentos mais 

dramáticos da polaridade que vive a cidade do Rio de Janeiro. Como alvos dos 

protestos, avenidas são fechadas e ônibus incendiados. De toda forma, a maneira de 

demonstrar revolta com as mortes recorrentes nas favelas cariocas tem sido essa.  

Como reação à morte de uma menina durante uma operação do Bope na favela 

da Quitanda em 28 de julho de 2012, moradores depredaram cinco ônibus. O jornal O 

Globo veicula a informação com a manchete “Protesto violento” 
66

 seguida da foto de 

um dos ônibus com pichações. “Existe, com efeito – é importante frisá-lo -, um vaivém 

constante entre os estereótipos da vida de todos os dias e os arquétipos, enraizados na 

memória coletiva, e muito bem ilustrados pelos mitos, contos e lendas” (CERTEAU, 

1994). 

Entende-se que a atenção está completamente voltada para a depredação do 

ônibus, que, inclusive, tem a referência de “violento” em detrimento da morte de uma 

criança de onze anos, contribuindo para o estereótipo em relação aos moradores das 

favelas. 

Nessas condições, é nosso direito indagar sobre os efeitos 

interpretativos produzidos por algumas manchetes de jornais (ou 

mesmo sobre determinada maneira de comentar a atualidade) quando 

estas, em vez de inclinar-se para saberes de conhecimento (‘o 

presidente da comissão entrega o relatório ao primeiro ministro’), 

põem em cena saberes de crença que apelam para reação avaliativa do 

leitor (‘o presidente da comissão entrega uma bomba ao primeiro-

ministro’). Assim, como se vê, são as palavras que apontam para as 

representações. (CHARAUDEAU, 2007, p. 48)  
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CAPÍTULO 3 O DUALISMO PRESENTE NO DISCURSO DO 

JORNAL 

 

O mundo assim dividido não pode permanecer. Foi esse mundo que 
mata tanta criança ao nascer, que negou à Aparecida o direito de 
viver. Quem ateou fogo às vestes dessa menina infeliz foi esse mundo 
sinistro que ela nem fez nem quis - que deve ser destruído pro povo 
viver feliz.  

(Ferreira Gullar - “Quem matou Aparecida, história de uma favelada 
que ateou fogo às vestes”, 2010). 

 

3.1 A IMPRECISÃO ENTRE A GUERRA E A PAZ  

 

Notícias a respeito da violência urbana são repercutidas e se repercutem nas 

páginas do jornal O Globo diariamente. Há uma representação do espaço público como 

local onde se multiplicam a cada dia o medo e a insegurança.  

Em paralelo à política das UPPs de policiamento comunitário e pacificação, o 

modelo policial da “guerra ao tráfico” e “batalha” 
67

 com incursões bélicas pelas favelas 

que tem como componentes “inimigos” e “blindados” está presente na narrativa do 

jornal O Globo ao descrever e noticiar as operações policiais nas favelas cariocas. Os 

dois modelos coexistem ainda hoje, mas a cultura de guerra vigente nesses territórios 

paira sob o imaginário social, assim como é reverberada pelo jornal.  

O que pode ser percebido com o exemplo da caçada ao traficante conhecido 

como Matemático, na favela da Coréia. Em helicópteros policiais atiraram em direção à 

favela com o objetivo de matar o traficante, a perseguição se estendeu por cerca de nove 

quarteirões. Enquanto os disparos eram feitos, pessoas passavam pelas ruas, casas foram 

atingidas e um prédio levou pelo menos cinco tiros. 

A reportagem 
68

 do dia 13 de maio de 2012 do jornal O Globo narra “como o 

traficante foi morto”, além de ter como subtítulo “Atirador viu 3 pessoas correndo 

feridas”. A única referência às pessoas no corpo da reportagem diz: “três bandidos 

baleados fugiram a pé”. 

Quando algum policial é morto nas favelas, o velho modelo das incursões 

bélicas é posto em prática como forma da corporação se vingar do ocorrido 
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contribuindo para lógica de guerra dentro das favelas. A posição de revide também é 

declarada pelas figuras públicas.  

A capa do jornal O Globo do dia 24 de novembro de 2010 traz a manchete: 

“Beltrame: Facções se uniram e reação de PM será em dobro” 
69

 seguida de uma foto 

em que policiais aparecem levando o corpo de uma pessoa morta. Na legenda “Um 

traficante morto é carregado por PMs na favela de Manguinhos, numa das operações de 

ontem”. No dia 09 de março de 2015 o título é: “Pezão defende penas mais duras para 

assassinos de policiais” 
70

.  

O conflito é inevitável para que a sociedade, também entendida como 

“sociação”, seja sempre constante (SIMMEL, 1983). Às vezes, a sociação só é possível 

através do conflito, e, após a resolução de um determinado conflito, onde impera a 

harmonia, já não mais é possível que exista interação (sociação). 

O conflito vivenciado cotidianamente pelos moradores das favelas cariocas e 

pelos policiais militares é estabelecido pela imprecisão entre a guerra e a paz nesses 

territórios. De acordo com Simmel (1983: 122), o conflito não deixa de ser uma forma 

de interação: 

Se toda interação entre homens é uma forma de sociação, o conflito- 

afinal, uma das mais vívidas interações e que, além disso, não pode 

ser exercida por um indivíduo apenas- deve certamente ser 

considerado uma sociação (...) O conflito está assim destinado a 

resolver dualismos divergentes; é um modo de conseguir algum tipo 

de unidade, ainda que através da aniquilação de uma das partes 

conflitantes. 

Pode-se ter como exemplo também o que aconteceu na favela da Maré em junho 

de 2013. Na capa do jornal O Globo do dia 26 de junho de 2013, a manchete: “Conflito 

entre bandidos e BOPE, após passeata, mata 9 na Maré” 
71

. Após a morte do sargento do 

Bope Ednelson Jerônimo dos Santos Silva, ocorreu uma operação na favela da Maré 

onde nove pessoas morreram.  

Para Jaílson de Sousa – diretor do observatório de favelas, ONG que funciona na 

Nova Holanda – “foi uma operação vingativa”. Na entrevista 
72

 concedida ao jornal, ele 
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diz que o número de mortes foi maior que o anunciado pela polícia e mídia e, além 

disso, que algumas mortes foram provocadas por facadas. 

As palavras “policiamento reforçado”, “mais policiais”, “efetivo policial” 
73

 

também aparecem recorrentemente. Desta vez, há lugar para especificação de quantos 

policiais e veículos estão envolvidos em cada estratégia de proteção, característica 

encontrada na maioria das matérias analisadas.  

Para organizar um espaço diferente do qual os cidadãos estavam acostumados e 

articular a imagem de um Rio de Janeiro que está deixando de ser perigoso para dar 

lugar a uma cidade segura, o ato de narrar as operações foi decisiva, uma vez que as 

narrativas são compostas com “fragmentos tirados de histórias anteriores e ‘bricolados’ 

num todo único. Neste sentido, esclarecem a formação de mitos, como também a função 

de fundar e articular espaços.” (CERTEAU, 1994, p. 208)  

No dia 05 de abril de 2015, o jornal traz a manchete: “Pezão promete reocupação 

policial do Complexo do Alemão” 
74

 com subtítulo “Governador anunciou que vai 

reforçar o efetivo da UPP local e destacou que a PM já formou mais de 1,1 mil 

homens”.  

A capa do jornal O Globo do dia 22 de março de 2014 traz a seguinte manchete: 

“Rio terá tropas federais para garantir UPPs” 
75

. No caderno “RIO”: “Reforço para as 

UPPs”. Em outras reportagens, como as do dia 26 de novembro de 2010 
76

 ou as do dia 

13 de setembro de 2011 
77

 são veiculadas fotos mostrando o reforço policial. 

Em algumas reportagens aparecem fotos de moradores cumprimentando os 

policiais. Apesar da importância das fotos nas composições das reportagens  

(...) não se pode deixar de dizer que os registros estão dentro de uma 

esfera bidimensional, enquanto a realidade é tridimensional. Portanto, 

não estão isentos de problemas nem acima de manipulação. (LOIZOS, 

2002: 139). 

Existe o discurso em relação à solicitação da polícia para resolver o problema da 

segurança que parece residir somente em um território. As narrativas sobre o tráfico de 

drogas estão presentes cotidianamente nas páginas do jornal O Globo, mas o discurso 
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em relação às UPPs é nutrido pelo sentimento de esperança e de melhoria, como forma 

de acalmar esses sentimentos, exercendo a função de articular e fundar aquele espaço 

onde foi implantada. 

Apesar da lógica de guerra, reverberada pelo jornal O Globo, as palavras 

“esperança”, “pacificação”, “paz”, “retomada/ reconquista de território” 
78

 aparecem 

recorrentemente, apresentando a ideia de que todo planejamento de segurança está 

sendo executado efetivamente e obtendo resultados positivos. O jornal transmite o 

comportamento de arrumação das favelas pelo poder público para dias de tranquilidade 

pós UPPs. 

É possível perceber o discurso do jornal seguindo a linha esperançosa com as 

UPPs nas seguintes reportagens: “À Espera da UPP”, “Esperança nas UPPs”, “UPPs 

reduzem ataques na Zona Sul do Rio”, “Com UPPs, desigualdade cai no Rio”, “Após 

pacificação, salas de aula mais cheias”, “O elogio das UPPs”, “Vida longa para as 

UPPs”. 
79

  

O espaço praticado pelo jornal é dual. Nesse sentido, é possível demonstrar a 

contradição entre a cidade violenta em clima de guerra civil e a cidade pacificada pelas 

UPPs com policiamento sempre sendo reforçado. É como se houvesse uma expectativa 

de cidade mais segura e, de repente, aparece uma situação que traz de volta o medo e a 

insegurança.  

 

3.2 UMA COMPARAÇÃO ENTRE CRIMES NAS FAVELAS E NOS BAIRROS DE 

CLASSE MÉDIA/ALTA 

 

“Um tiro em Copacabana é uma coisa. Na Favela da Coréia é outra.” A frase 

dita pelo Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano 

Beltrame, em um Seminário de Gestão Pública de Segurança, promovido pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) e veiculada pelo jornal Extra 
80

, reconhece e assume 

publicamente a diferença no tratamento dado aos moradores da cidade de acordo com o 

bairro onde residem.  
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Além de ferir o princípio da igualdade que diz que “Todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotados de razão e consciência, 

devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade” 
81

, por meio dessa fala o 

Secretário está dizendo que para a Segurança Pública do Rio de Janeiro a importância 

de um tiro está diretamente ligada à localização do bairro na cidade. Seguindo essa linha 

de pensamento, o morador da favela poderia viver em um local onde tiros são qualquer 

coisa comum. 

O Secretário estava se referindo a uma ação policial que ocorreu no dia 17 de 

outubro do ano de 2007 em Senador Camará, nas favelas da Coréia e Taquaral onde 

doze pessoas foram mortas, incluindo uma criança 
82

. Ao consultar o acervo do jornal O 

Globo desse dia, não foi possível encontrar nenhuma reportagem sobre o ocorrido. O 

jornal do dia seguinte, 18 de outubro de 2007, traz a manchete: “Criança e policial 

morrem em tiroteio” 
83

.  

Quando alguém morre dentro das favelas cariocas a identidade não é um dado 

relevante nas manchetes do jornal analisado: “Tiroteios deixam dois mortos em 

comunidades com UPP ou em processo para implantar unidades” 
84

; “Corpo do menino 

morto no Alemão chega à cidade de Corrente, no Piauí, onde será sepultado” 
85

; “Três 

menores são mortos na Cidade de Deus” 
86

; “Menino vítima de bala perdida na Zona 

Norte é transferido em estado grave. Idosa também é atingida em outro bairro da Zona 

Norte.” 
87

; “Mulher morre após ser baleada durante tiroteio no Complexo do Alemão” 

88
; “Menor é encontrado morto a pauladas na Cidade de Deus” 

89
, “Operações em 30 

favelas resultaram em 18 mortos só ontem; Cabral pede apoio à Marinha” 
90

. 
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É notável, por meio das reportagens, o esforço de familiares, amigos ou 

conhecidos para mostrar que a vítima não era traficante, bandida ou criminosa. “A 

cultura veiculada pela mídia induz os indivíduos a conformar-se à organização vigente 

da sociedade, mas também lhes oferece recursos que podem fortalecê-los na oposição a 

essa mesma sociedade.” (KELLNER, 2001). 

O lugar onde residem parece dizer mais sobre quem são as pessoas. As mortes, 

tiros e balas perdidas, por serem mais frequentes nas favelas do que nos bairros de 

classe média e classe média alta, são naturalizadas no discurso do jornal. 

Em todo grupo social há regras que são impostas em algum momento. Essas 

regras sociais determinam comportamentos apropriados, assim vão existir ações que 

serão vistas, entendidas e analisadas como “certas” ou “erradas”. As pessoas que 

infringirem essas regras poderão ser vistas como um tipo especial, alguém de quem não 

se espera viver de acordo com as regras estipuladas pelo grupo. Essas pessoas são 

identificadas como “outsiders” (BECKER, 2008: 15). 

O fato de o jornal O Globo veicular reportagens com uma visão generalizante 

em relação às favelas como locais de não pertencimento ao restante da cidade, onde os 

sentimentos de medo e insegurança estão presentes, faz com que haja uma aproximação 

de seus moradores com a categoria “outsiders”. Isso pode ser percebido em reportagens 

91
 como: “Operação policial vasculha 22 comunidades”; “Direto da linha de combate”; 

“Confronto remete ao Oriente Médio”; “Quando a guerra do Rio se compara à do 

Afeganistão”; “Policiais militares controlam a entrada e saída de pessoas em um dos 

acessos ao Pavão-Pavãozinho”; “Começa a batalha no Alemão” e “Inimigos internos”. 

Em toda exclusão ou rotulação há a aplicação de um juízo de valor, assim, na 

oposição entre os outsiders e os pertencentes dos grupos estabelecidos ou 

“establishment”, termo de Elias e Scotson (2000), os primeiros são vistos como 

diferentes, estranhos e em certos casos representam ainda uma ameaça aos segundos, 

que são vistos, na maioria das vezes, como superiores em relação aos “desviantes".  

Segundo Becker (apud Castro, 1983, p. 99): 

(...) os grupos sociais produzem o desvio ao criar regras cuja infração 

constitui o desvio, ao aplicar estas regras a pessoas particulares e a 

classificá-las como estranhas. Deste ponto de vista, o desvio não é 

uma qualidade do ato que a pessoa realiza, mas sim uma consequência 

de que outros apliquem regras e sanções a um transgressor. O 
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desviante é alguém a quem foi aplicado este rótulo com êxito; o 

comportamento desviante é a conduta que a gente rotula desse modo.  

A criação do estereótipo criminoso autoriza contra ele práticas não oficiais de 

extermínio e exclusão. Cecília Coimbra (apud Andrade, 2007, p. 167) analisando 

pesquisas realizadas no Rio de Janeiro na década de noventa, encontra como resultado o 

perfil do criminoso na guerra contra o tráfico, sendo “homem pobre, preto ou pardo, 

entre 18 e 24 anos, morador de periferia, que não chegou a terminar o primário e é 

morto em logradouro público. É sem dúvida o ‘perfil do perigoso’ (...)”.  

No dia 20 de maio de 2015, Gilson da Costa Silva, 13 anos, e Wanderson de 

Jesus Martins, de 24 anos, foram mortos numa ação da Polícia Civil no morro do 

Dendê. O policial, que não teve sua identidade divulgada pelo jornal, assumiu ser o 

autor dos disparos. A única notícia no jornal O Globo sobre o caso nesse dia tem a 

seguinte manchete: “Policial civil admite ter atirado em dois jovens durante operação no 

Morro do Dendê” 
92

. 

Na reportagem, a senhora Maria Aparecida de Jesus, 53 anos, mãe de Gilson da 

Costa Silva expressa sua indignação seguida da tentativa de humanizar a morte: “- Meu 

filho não era bandido. O que fizeram com ele não se faz. Não tinha arma nenhuma com 

o Gílson. Ele era estudante — disse Eliane, mostrando o boletim do garoto e uma 

declaração da Escola Municipal Dunshee de Abranches, onde o menino cursava o 6º 

ano.” 
93

. 

Em contrapartida, o esfaqueamento de Jaime Gold no dia 19 de maio de 2015, 

na região da Lagoa Rodrigo de Freitas gerou repercussão nacional e acompanhamento 

extensivo do jornal O Globo durante dias. O fato de a vítima ser identificada nas 

manchetes pela profissão, pelo hobbie e pelo local onde se encontrava no momento do 

crime, tal como: “Ciclista é esfaqueado no abdômen por bando que o atacou enquanto 

treinava na Lagoa” 
94

, demonstra que a forma de veicular as notícias a respeito desse 

caso é diferenciada dos casos em que as vítimas moram em favelas. Residir num bairro 

de classe média e classe média alta também garante a não necessidade de se provar a 

inocência da vítima. 
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No mesmo dia 20 de maio de 2015, data em que os dois jovens foram mortos no 

Morro do Dendê, mais de cinco notícias envolvendo o assunto da morte do médico 

foram veiculadas em O Globo: “Morre ciclista que foi esfaqueado por ladrões enquanto 

pedalava na Lagoa” 
95

; “‘Uma tragédia anunciada’, diz presidente da Comissão de 

Segurança no Ciclismo” 
96

; “Ator Marcos Palmeira diz que ‘situação está péssima’ ao 

comentar a morte de médico esfaqueado na Lagoa” 
97

; “Médico que morreu após ser 

esfaqueado na Lagoa era atleta e sempre participava de São Silvestre” 
98

; “‘Não dormi 

pensando no que aconteceu’ disse médico residente que socorreu ciclista na Lagoa” 
99

. 

Sobre os jovens mortos pelo policial confesso, houve somente a reportagem destacada 

anteriormente. 

A proeminência de um “valor-notícia” em detrimento de outro é evidenciado por 

Silva (2010) a partir do momento em que existem critérios de hierarquização associados 

à uma representação social advinda especificamente da classe média, que constitui o 

público leitor do jornal.  

Não é, portanto, qualquer fato violento que extrapola os limites da 

esfera privada para irromper no espaço público criado pelo veículo, 

mas somente aqueles coletivamente encarados como tais por seu 

público-alvo. Inserem-se nessa representação acontecimentos 

associados à atuação do tráfico no Rio de Janeiro, uma vez que foi a 

partir da difusão da venda de drogas que a violência passou a ser 

encarada como um problema por esses habitantes da cidade. 

(MENDES, 2013, p. 300) 

Esclarece Charaudeau (2007: 92): 

A instância midiática acha-se, então, ‘condenada’ a procurar 

emocionar seu público, a mobilizar sua afetividade, a fim de 

desencadear o interesse e a paixão pela informação que lhe é 

transmitida.  

No dia seguinte da morte dos dois jovens no Morro do Dendê, 21 de maio de 

2015, aparece a segunda e última notícia sobre o caso. Foi a vez da senhora Maria 

Aparecida de Jesus Melo, de 42 anos, falar sobre seu filho:  
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— Preciso ter uma conversa com o governador Pezão e o secretário de 

Segurança (José Mariano Beltrame), para perguntar como eles vão me 

ajudar no futuro do meu neto. Acabaram com a vida do meu filho, que 

tinha um filho de 4 anos. Wanderson era tudo para o menino e meu 

neto era tudo para o meu filho. Ele trabalhava só por causa do garoto. 
100

 

Em relação ao falecimento de James Gold, no dia 21 de maio de 2015, houve em 

média de dez reportagens sobre o caso: “Morte de cardiologista assaltado em cartão-

postal do Rio provoca medo e indignação” 
101

, “Amanhecer na Lagoa tem mais policiais 

que frequentadores, após médico ser esfaqueado” 
102

, “Insegurança muda os hábitos de 

quem frequenta o entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas” 
103

, “Revolta marca enterro de 

cardiologista morto após ter sido esfaqueado em assalto na Lagoa” 
104

, “Policia civil 

apreende adolescente suspeito de esfaquear médico na Lagoa” 
105

, “Local onde o 

médico foi esfaqueado vira cenário de homenagens na Lagoa” 
106

, “Alerj coloca em 

pauta projeto de lei que tipifica crime de roubo e furto de bicicleta” 
107

, “Médico 

esfaqueado por assaltantes na Lagoa assumiu criação dos filhos após divórcio” 
108

, “‘Se 

os pais não assumem o dever de educar, não será a polícia que fará isso’, diz Fernando 

Veloso” 
109

. 

Em quase todas as reportagens citadas no parágrafo anterior existem 

depoimentos de transeuntes e moradores do local a respeito do crime e do sentimento 

em relação à segurança na cidade. Na reportagem intitulada como “Local onde o médico 

foi esfaqueado vira cenário de homenagens na Lagoa”, Maria Áurea Marinho Arles, de 

78 anos, diz:  
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— Moro há 30 anos na Lagoa, essa joia do Rio e do mundo. Mas 

estou cansada da violência. Duas pessoas sem humanidade tiraram a 

vida de um médico, justamente quem salva vidas, uma profissão de 

que o Brasil tanto precisa. Eu e meu marido decidimos que vamos nos 

mudar daqui.
110

 

 Na reportagem “Insegurança muda os hábitos de quem mora no entorno da 

Lagoa Rodrigo de Freitas” e ainda em “Ator Marcos Palmeira diz que ‘situação está 

péssima’, ao comentar a morte de médico esfaqueado na Lagoa”, dizem Felipe Hachiya, 

Rogério Oliveira e Marcos Palmeira, consequentemente: 

— O treino está sendo muito prejudicado. As pessoas estão com medo 

de sair de casa. Temos que orientar para que todos andem em grupo. 

 
— Os criminosos levam todos os modelos, não só os melhores. Já vi 

um ladrão roubar uma bicicleta de velocidade, muito cara, e 

abandoná-la cem metros depois porque não conseguiu andar. Em 

seguida, pegou outra, que valia um décimo da primeira. 

 

— Essa morte é o reflexo do que está acontecendo. Roubam em cima 

e roubam embaixo. A situação está péssima. 

As narrativas têm “poder distributivo e força performativa (ela realiza o que diz) 

quando se tem um certo conjunto de circunstâncias. Ela é então fundadora de espaços” 

(CERTEAU, 1994: 209). Percebe-se na elaboração de discursos um campo necessário 

que, através da repetição, precede as representações que vão se efetivar.  

Eis aí precisamente o primeiro papel do relato. Abre um teatro de 

legitimidade a ações efetivas. Cria um campo que autoriza práticas 

sociais arriscadas e contingentes. (CERTEAU, 1994: 210).  

Além da visibilidade do caso, a veiculação de entrevistas com moradores do 

bairro onde o médico foi esfaqueado e com transeuntes que passam pelo local - 

demonstrando um sentimento de medo e insegurança em comum - apresenta aos leitores 

do jornal a ideia de que a qualquer momento o ocorrido também poderá afetá-lo. Em 

algumas reportagens existem ainda referências a outros crimes que aconteceram na 

mesma região. O início da matéria anuncia: 

Além disso, todos esses fatores fazem aumentar o sentimento de 

insegurança, já que contribuem para o crescimento dos casos de 

assaltos — em um mês, quatro pessoas foram esfaqueadas por ladrões 

na região. Apesar de todas as queixas, só nesta quarta-feira, depois da 

notícia da morte do cardiologista, a PM posicionou viaturas em alguns 

pontos da orla da Lagoa, que tem cerca de 7,5km, e deu início a um 

novo esquema de policiamento, com homens a cavalo.  

                                                           
110
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homenagens-na-lagoa-16221293. Acesso em 21 de maio de 2015.  

http://oglobo.globo.com/rio/local-onde-medico-foi-esfaqueado-vira-cenario-de-homenagens-na-lagoa-16221293
http://oglobo.globo.com/rio/local-onde-medico-foi-esfaqueado-vira-cenario-de-homenagens-na-lagoa-16221293


53 
 

 
 

A modernização da cidade formal trouxe consigo a vulnerabilidade dos cidadãos 

e o sentimento de impotência de se proteger frente à ameaça de algo ou alguém. O fato 

de viver nas grandes cidades tem como consequência sentir, mesmo que de forma 

inconsciente, esse risco diariamente.  

O medo de morte violenta e da criminalidade (WACQUANT, 1995: 106 e 

SOUZA, 2008: 25) são características e sentimentos próprios dos moradores da cidade 

formal, são inconvenientes de qualquer indivíduo que viva o cotidiano numa metrópole. 

Diferentemente da insegurança de quem habita as favelas, que parece residir no medo 

do conflito a qualquer momento entre facções criminosas e/ ou entre as mesmas e os 

policiais. 

No entanto, é preciso reconhecer que o medo da criminalidade é reverberado 

pela imprensa proporcionando um dos pontos mais relevantes para realçar a cultura do 

medo. Para manter o poder simbólico, Contrera (2002) afirma que a mídia se utiliza de 

uma “forte estética do espetáculo”, preocupando-se, muitas vezes, mais com a forma da 

informação do que com a qualidade de um discurso contextualizado. 

Em meio aos elogios diários à segurança pública encontramos estas críticas, 

comprovando que “a mídia é um fluxo, mas não é ininterrupto à maneira como vemos 

um rio, não é fluxo contínuo; é sucessão de diferentes pedaços sobrepostos, com 

brechas e falhas entrecruzadas” (ANTUNES e VAZ, 2006, p. 52). 
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CONCLUSÃO 

 

Uma das características mais marcantes dos processos sociais, desde a segunda 

metade século XX, é a crescente importância da mídia. Os meios de comunicação de 

massa - especificamente o jornal com suporte digital no caso desse trabalho – não 

podem ser vistos apenas como elo entre a sociedade e os fatos noticiados, como se fosse 

um espelho da realidade. Entre o fato e o relato há um longo caminho a ser percorrido. 

A interpretação dos discursos depende, portanto, de uma série de representações 

que são produzidas e compartilhadas no imaginário social de uma sociedade, em que se 

constroem os saberes de conhecimento. Portanto, é de direito indagar a respeito dos 

efeitos interpretativos produzidos pelas manchetes de jornais quando através do 

discurso não há um processo de construção de conhecimento, mas uma invocação para 

reação avaliativa do receptor da mensagem. 

A fim de verificar a maneira como a mídia veicula a fragmentação socioespacial 

e política na cidade do Rio de Janeiro, principalmente em relação às favelas cariocas, foi 

feita uma análise precisa da conduta desempenhada pelo jornal O Globo nos últimos 

anos (2008 – 2015), abordando sua contribuição para o debate do tema. 

A escola pelo jornal O Globo tem como principal motivação a importância do 

veículo no cenário fluminense e nacional e de sua força na construção da opinião 

pública. 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar o papel exercido pelo jornal O Globo 

na construção da identidade das favelas cariocas e de seus moradores, destacando os 

termos e categorias presentes nas reportagens sobre este tema.  

Os objetivos específicos consistiram em: 

1- Analisar a imagem veiculada pelo jornal O Globo acerca das favelas cariocas 

e de seus moradores. 

2- Analisar o discurso do jornal O Globo acerca do processo de pacificação das 

favelas cariocas, desde a ocupação até seus desdobramentos. 

3- Analisar como é veiculado o sentimento de medo/ insegurança e confiança/ 

esperança por meio da imprecisão entre guerra e paz na cidade do Rio de 

Janeiro. 
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4- Analisar a maneira pela qual o discurso sobre os crimes difere de acordo com 

os bairros da cidade.  

Para cumprir os objetivos, a análise foi feita sob uma perspectiva que buscou 

privilegiar o ponto de vista nativo (GEERTZ, 1997), ou seja, o discurso do jornal 

considerando as relações de força e as representações dominantes no campo 

(BOURDIEU, 2002) no que diz respeito ao papel ocupado pelo jornal na imprensa em 

geral. 

Pela formação e história do jornal O Globo, é possível identificar que a lógica de 

mercado está presente, pois o “valor-notícia” (TRAVANCAS, 2011) é atribuído ao que 

se vende. Atualmente, o que se vende é a violência urbana ou a sua ausência, o que pôde 

ser percebido por meio da imprecisão entre a guerra e paz. 

Por meio da realização desta pesquisa, concluiu-se que o discurso do jornal O 

Globo corrobora com a imagem das favelas cariocas como locais onde a violência e o 

medo imperam, sem que haja qualquer esforço para diferenciar os moradores dos 

criminosos. Por serem áreas localizadas nos morros da cidade do Rio de Janeiro, as 

favelas estão diretamente associadas à pobreza e o jornal, por sua vez, associa a pobreza 

à criminalidade por meio de seu discurso generalizante, estigmatizando o coletivo.  

Os discursos produzidos pela grande imprensa do Rio de Janeiro acerca das 

UPPs têm como objetivo a sua representação como a mais importante política pública 

de segurança adotada pelo governo do estado. No discurso do jornal O Globo, as UPPs 

encontraram adesão e legitimação, por isso têm sido celebradas como política pública 

eficaz no combate ao tráfico de drogas e, consequentemente, na produção do sentimento 

de segurança e paz da população em contraponto aos sentimentos de insegurança e 

medo. 

O paradoxo percebido pela veiculação das notícias reportando a lógica de guerra 

dentro das favelas e os elogios/ esperança com o processo de pacificação, apresenta-se 

como principal característica no que diz respeito à maneira como o discurso do jornal O 

Globo é elaborado em relação às favelas do Rio de Janeiro. As UPPs aparecem, a todo o 

momento, como um sonho; mas a guerra ao tráfico contribui para imagem do Rio de 

Janeiro como cidade perigosa. 

Por meio da pesquisa, foi possível verificar que ainda hoje existe uma imagem 

estereotipada das favelas nas representações sociais, e mostrar de que forma a mídia, 
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especialmente o jornal O Globo, tem contribuído por meio do discurso presente nas 

reportagens sobre as favelas cariocas para reafirmar e reproduzir essa visão que precisa 

ser superada.  

Considerando que a mídia exerce relevante papel no debate público a respeito da 

implementação de todas as políticas públicas em curso no país, e levando em conta que 

o tema da segurança está entre os que despertam mais interesse, medo e preocupação na 

população brasileira atualmente, o que se espera dos meios de comunicação em geral é 

que não reproduzam estereótipos e conceitos pré-definidos. Além de não se limitarem a 

relatar fatos, que assumam sua importante posição de promover debates públicos 

consistentes sobre o assunto. 

Por isso, a contribuição deste trabalho é desvencilhar e reverter a percepção do 

morador de favela como não cidadão ou inimigo entendendo que todos os territórios são 

compostos e produzidos no espaço urbano segundo práticas, vivências e experiências de 

seus atores provendo uma pluralidade cultural que é específica em cada um deles, o que 

vem a ser o extremo oposto de qualquer visão generalizante.  

Os interessados pelos espaços das favelas, mesmo que não diretamente, como é 

o caso dos jornais, que têm por função veicular os acontecimentos de um bairro, cidade, 

estado, país e mundo; precisam se abrir para um olhar multifacetado sobre as favelas e 

seus moradores, colaborando para a melhoria de graves impasses gerados pelos 

preconceitos na sociedade contemporânea.  
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ANEXO I - INFOGRÁFICO DA CIRCULAÇÃO DAS EDIÇÕES DIGITAIS DO 

JORNAL O GLOBO NOS ANOS DE 2012 E 2013 

 

 

 

 

 

  

Figura 1: Infográfico 
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 da circulação das edições digitais do jornal O Globo nos anos 

de 2012 e 2013. 
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ANEXO II - CENSO DEMOGRÁFICO 2010 

 

 

 

 

  

Figura 2: Censo Demográfico 2010 
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: Aglomerados Subnormais. 
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ANEXO III - A DIVULGAÇÃO DAS MORTES NAS FAVELAS 

 

 

Figura 3: “Tiroteios deixam dois mortos em comunidades com UPP ou em processo 

para implantar unidades” 
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 – Reportagem do dia 18 de junho de 2015. 

 

Figura 4: “Corpo de menino morto no Complexo do Alemão é enterrado no interior do 

Piauí” 
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 – Reportagem do dia 06 de abril 2015 
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Figura 5: “Três menores são mortos na Cidade de Deus” 
115

 - Reportagem do dia 07 de 

dezembro 2009. 

 

Figura 6: “Atingidos por balas perdidas, idosa morre e menino fica ferido na Zona Norte 

do Rio” 
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 - Reportagem do dia 16 de março de 2015. 
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Figura 7: “Mulher morre após ser baleada durante tiroteio no Complexo do Alemão” 
117

 

- Reportagem do dia 19 de março de 2015 

 

 

Figura 8: “Policial civil admite ter atirado em dois jovens durante operação no Morro do 

Dendê” 
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 - Reportagem do dia 20 de maio de 2015 
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Figura 9: “Criança é baleada durante operação do Bope” 
119

 - Reportagem do dia 28 de 

julho de 2012. 

 

 

Figura 10: “Menor é encontrado morto na Cidade de Deus” 
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 - Reportagem do dia 21 

de fevereiro de 2010. 
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Figura 11: “Operações em 30 favelas resultaram em 18 mortos só ontem; Cabral pede 

apoio à Marinha” 
121

 - Reportagem do dia 25 de novembro de 2010. 

 

 

Figura 12: “Cinco mortos em operação na Favela Mandela” 
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 – Reportagem do dia 14 

de abril de 2011. 
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ANEXO IV - O DISCURSO EM RELAÇÃO ÀS FAVELAS 

 

 

Figura 13: “Operação policial vasculha 22 comunidades” 
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 – Reportagem do dia 24 de 

novembro de 2010. 

 

Figura 14: “Direto da linha de combate” 
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 - Reportagem do dia 29 de novembro de 

2010. 
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Figura 15: “Confronto remete ao Oriente Médio” 
125

 - Reportagem do dia 26 de 

novembro de 2010 

 

Figura 16: “Quando a guerra do Rio se compara à do Afeganistão”
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 - Reportagem do 

dia 07 de dezembro de 2010. 
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Figura 17: “Sob o signo da guerra” 
127

 – Reportagem do dia 01 de março de 2011. 

 

Figura 18: “Policiais militares controlam a entrada e a saída de pessoas em um dos 

acessos ao Pavão-Pavãozinho” 
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 – Reportagem do dia 07 de dezembro de 2010. 
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Figura 19: “A nova UPP vai às aulas” 
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 – Reportagem do dia 10 de março de 2015. 

 

 

Figura 20: “Começa a batalha no Alemão” 
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 – Reportagem do dia 27 de novembro de 

2010. 
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Figura 21: “Em Honório Gurgel, moradores buscam refúgio diante da chegada de 

policiais fortemente armados” / “BLINDADOS DA Marinha facilitam acesso às ruelas 

da Vila Cruzeiro” 
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 – Reportagem do dia 26 de novembro de 2010. 

 

Figura 22: “Inimigos internos” 
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 – Reportagem do dia 26 de julho de 2012. 
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Figura 23: “Estado tem dias de poucos ataques” 
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 - Reportagem do dia 29 de 

novembro de 2010. 

 

Figura 24: “A reconquista da Vila Cruzeiro” 
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 - Reportagem do dia 26 de novembro de 

2010. 
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ANEXO V - O POLICIAMENTO REFORÇADO 

 

 

Figura 25: “Policiamento reforçado no Alemão” – Reportagem do dia 06 de abril de 

2015. 

 

Figura 26: “Reforço para as UPPs” 
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Figura 27: “Diante dos ataques, mais UPPs” 
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 – Reportagem do dia 10 de Março de 

2010. 

 

Figura 28: “Pezão promete reocupação policial do Complexo do Alemão” – 

Reportagem do dia 05 de abril de 2015. 
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Figura 29: “Reforço até o fim da Copa” 
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 – Reportagem do dia 24 de março de 2010. 

 

Figura 30: “Policiamento reforçado no Alemão” – Reportagem do dia 06 de abril de 

2015. 
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Figura 31: “As armas da polícia” 
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 – Reportagem do dia 26 de novembro de 2010. 

 

 

Figura 32: “UPP de Santa Teresa já tem 30 novos PMs” 
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ANEXO VI - A PROTAGONIZAÇÃO DAS UPPs 

 

 

Figura 33: “Esperança nas UPPs” 
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Figura 34: “À espera da UPP” 
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Figura 35: “O elogio das UPPs” 
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Figura 36: “A CIDADE de Deus policiada: mesmo com UPP, o tráfico não acabou, mas 

moradores já não veem bandidos circulando armados” 
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Figura 37: “UPPs reduzem ataques na Zona Sul do Rio” 
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Figura 38: “Após a pacificação, salas de aula mais cheias” 
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Figura 39: “Com UPPs, desigualdade cai no Rio” 
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Figura 40: “Vida longa para as UPPs” 
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Figura 41: “Com 320 PMs, 4ª UPP do Alemão é inaugurada” 
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ANEXO VII - A VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

 

Figura 42: “UPPs valorizam imóveis de favelas em até 400%” 
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Figura 43: “UPPs podem valorizar imóveis na Tijuca em 30%”
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Figura 44: “UPP estimula potencial turístico de morros” 
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Figura 45: “Pacificado e valorizado” 
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ANEXO VIII - A PAZ 

 

Figura 46: “Data marcada para a paz” 
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Figura 47: “Amores em tempos de paz” 
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Figura 48: “UPP devolve a paz a dois morros” 
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Figura 49: “Prédios voltam a abrir as janelas” 
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Figura 50: “Paz a vista em mais duas favelas” 
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Figura 51: “Duas grandes áreas da cidade pacificadas” 
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Figura 52: “A paz pousa nos Macacos” 
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Figura 53: “De portas abertas para a paz” 
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Figura 54: “Pacificação monitorada” 
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ANEXO IX - PROTESTOS 

 

 

Figura 55: “Ataque violento – Vândalos incendeiam cinco ônibus na Pavuna após a 

morte de jovem em confronto” 
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 – Reportagem do dia 29 de abril de 2014. 

 

Figura 56: “Um dia de tensão e morte” 
163

 – Reportagem do dia 26 de junho de 2013. 
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Figura 57: “Protesto violento – Moradores de favela depredam cinco ônibus após morte 

de menina em operação do Bope” 
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 – Reportagem do dia 28 de julho de 2012. 

 

Figura 58: “Noite violenta – Protesto por morte de dançarino no Pavão-Pavãozinho, em 

Copacabana, tem mais uma vítima” 
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- Reportagem do dia 23 de abril de 2014. 
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Figura 59: “Protesto na Rocinha dá nó no trânsito da Zona Sul à Barra – Grupo ocupa 

autoestrada e acusa PM por sumiço de morador” 
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 - Reportagem do dia 18 de julho de 

2013. 

 

Figura 60: “Rocinha faz manifestação em apoio aos filhos de Amarildo – Mulher de 

ajudante de pedreiro nega ligação com tráfico apontada em denúncia” 
167

 - Reportagem 

do dia 12 de agosto de 2013. 
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