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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é discutir as interações e o conteúdo de postagens de grupos criados 

no Facebook para o compartilhamento de alertas sobre episódios locais de violência pública. 

Como objeto de análise, tomamos a página “COPACABANA ALERTA”, em um recorte de 

conteúdo de postagens sobre o assunto em 2018, que nos permitiu refletir a respeito da nova 

configuração de sociedade — cada vez mais afetada pelas mídias e pelas relações virtuais. Por 

meio das perspectivas de Maffesoli (2014) e Certeau (1998 [1980]) acerca do cotidiano, além 

dos conceitos de midiatização e redes sociais, e também do desenvolvimento de temas como o 

medo, a agressividade e as “performances catárticas” (REZENDE, 2014) no ambiente virtual, 

foi possível investigar a hipótese de que, em vez de contribuir para a sensação de segurança, a 

comunidade virtual em estudo poderia aumentar o sentimento de medo em seus participantes. 

A disponibilização de um questionário para ser respondido por membros de grupos de alerta, 

entrevistas com representantes de órgãos públicos sobre o monitoramento desses espaços, bem 

como o desenvolvimento de um percurso bibliográfico do conceito de vigilância foram as 

ferramentas usadas para alcançar uma compreensão mais ampliada sobre as relações e trocas 

desenvolvidas no território em questão.  

Palavras-chave: Mídia e Cotidiano; Redes Sociais; Medo; Alerta; Violência Urbana.  
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to discuss the interactions and content in posts in Facebook groups 

created to share alerts about local episodes of public violence. As an object of analysis, we took 

the page “COPACABANA ALERTA”, in a content clipping of posts on the subject in 2018, 

which allowed us to reflect on the new configuration of society - increasingly affected by the 

media and virtual relationships. Through the perspectives of Maffesoli (2014) and Certeau 

(1998 [1980]) about everyday life, in addition to the concepts of mediatization and social 

networks, and also the development of themes such as fear, aggressiveness and “cathartic 

performances” (REZENDE , 2014) in the virtual environment, it was possible to investigate the 

hypothesis that, instead of contributing to the feeling of security, the virtual community under 

study could increase the feeling of fear in its participants. The availability of a questionnaire to 

be answered by members of alert groups, interviews with representatives of public agencies on 

the monitoring of these spaces, as well as the development of a bibliographic route of the 

concept of surveillance were the tools used to achieve a broader understanding of the relations 

and exchanges developed in the territory in question. 

Keywords: Media and Everyday life; Social Networks; Fear; Alert; Urban violence. 
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INTRODUÇÃO 

Spinoza define a palavra afeto, na terceira parte de sua obra “Ética”, como “estado que 

o próprio corpo ou alguma de suas partes tem porque sua potência de agir ou sua força de existir 

é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada” (SPINOZA, 2009 [1677], p. 152). Dessa 

forma, entendendo que toda ação parte de uma afetação, é possível dizer que esta pesquisa é 

movida por um profundo incômodo diante da reação de muitas pessoas, tomadas pelo medo, 

frente à violência urbana enfrentada pela maioria das grandes cidades do Brasil. O conceito de 

medo é também apresentado pelo filósofo holandês, como “uma tristeza instável, surgida da 

ideia de uma coisa futura ou passada, de cuja realização temos alguma dúvida” e afirma, em 

contraposição, que segurança é “uma alegria surgida da ideia de uma coisa futura ou passada, 

da qual foi afastada toda causa de dúvida” (Ibidem, p.144). Nessa pesquisa, tratamos sobre esses 

sentimentos tão presentes no cotidiano atual, fortemente influenciado pelas mídias e pelas novas 

formas de relacionamento interpessoal, particularmente através das redes sociais na internet.  

Para além do racionalismo de Spinoza, esse estudo é pautado pela importância da 

afetividade, pelo cotidiano dos homens simples, pela “riqueza da palavra de pessoas ordinárias, 

por menos que alguém se dê ao trabalho de escutá-las e encorajá-las a exprimir-se” 

(CERTEAU, 1998 [1980], p.27). É na busca por uma compreensão da astúcia das pessoas 

comuns, que estão constantemente sendo desafiadas no dia-a-dia a encontrarem formas 

criativas de sobrevivência, as “maneiras de fazer”, que lançamos um olhar ao cotidiano. Essa 

valorização do que é considerado banal e da “vida sem qualidades” é também ressaltada no 

trabalho do sociólogo Michel Maffesoli, que afirma que existe um conhecimento empírico 

cotidiano que não deve ser dispensado.  Para ele que, diferentemente de Certeau, dialoga em 

um contexto de efervescência das redes sociais na internet, estaríamos assistindo à “passagem 

da época do ‘eu para a época do ‘nós’” (MAFFESOLI, 2014, p. 162).  

Nas novas formas de comunidade, possibilitadas pelo desenvolvimento tecnológico, 

uma espécie de “alma coletiva”, um “espírito de grupo” estariam sendo exaltados. Nesse sentido 

haveria a valorização dos afetos e das “paixões repartidas”.  É em uma perspectiva holista, de 

compreender o todo da sociedade em que essas transformações ocorrem que Maffesoli aborda 

o cotidiano. Tal cenário é importante nessa pesquisa, já que a intenção é verificar a produção 

do medo e a forma como ele se espalha nesses novos territórios na internet. 

As redes sociais, compreendidas como um conjunto de atores e suas conexões 

(RECUERO, 2018)1, especificamente as estabelecidas na internet, se apresentam como um 

 
1 O conceito será trabalhado mais profundamente no capítulo 1. 
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campo fértil para a observação.  Elas tornaram as trocas comunicacionais mais velozes e 

globais, já que praticamente eliminaram as barreiras territoriais físicas e grupos de pessoas que 

jamais se relacionariam de outras maneiras tornaram-se comunidades estruturadas no ambiente 

online. As redes sociais viraram, em alguns contextos, instrumentos para a promoção de 

reencontros, para a difusão de conhecimento, para o fomento de discussões, ferramentas para o 

entretenimento, para a busca de visibilidade e dispositivos de luta política.  

Todos esses elementos podem ser encontrados no objeto que nos propusemos analisar: 

os grupos regionais, criados no Facebook2, com o objetivo de debater e alertar sobre os 

problemas sociais, sobretudo os referentes à segurança pública no Rio de Janeiro. Vamos nos 

referir a essas comunidades, ao longo desta pesquisa, como “grupos de alerta”. Esses grupos 

foram criados com o objetivo de engajar vizinhos, moradores de um mesmo bairro, a estarem 

sempre vigilantes sobre os casos de violência, como assaltos, troca de tiros, arrastões3, além de 

outros problemas urbanos, como iluminação pública, conservação das vias, etc. Compartilhar 

essas situações enfrentadas cotidianamente com os demais membros, permitiria que as pessoas 

andassem mais atentas para a possibilidade de repetição desses acontecimentos e, 

consequentemente, pudessem evitá-los. Esses compartilhamentos permitiriam também, em 

tese, que a comunidade pudesse se engajar em soluções práticas para lidar com essas questões, 

uma vez que todos teriam conhecimento sobre elas. 

Os grupos de alerta foram criados, em sua maioria, entre os anos de 2014 e 2015 e, 

embora não possamos afirmar que o contexto político e econômico vivido na época foi a causa 

para a criação dos mesmos, acreditamos que haja uma grande influência nesse sentido. De 

acordo com o Comitê de Datação do Ciclo Econômico (Codace), da Fundação Getúlio Vargas4, 

a economia brasileira entrou formalmente em recessão desde o segundo trimestre de 2014. 

Umas das principais causas apontadas para tal crise foi o fim do ciclo de alta dos preços das 

comodities no mercado externo, sobretudo, com a desaceleração da economia chinesa. Logo, a 

economia brasileira que era antes beneficiada pelo cenário favorável às exportações, começou 

a sentir os efeitos da crise internacional, que já afetava outros países, em especial os Estados 

 
2 O Facebook foi um sistema lançado em 2004, pelo seu idealizador Mark Zuckerberg, com o objetivo de criar 

uma rede de contatos com foco em alunos que estavam saindo do high school nos Estados Unidos e ingressando 

na faculdade, momento em que nasceria um novo espectro de relações sociais. Funcionando através da criação de 

perfis e comunidades, a rede social é, hoje, um dos sistemas com a maior base de usuários no mundo (RECUERO, 

2018, p. 184). 
3 Forma de assalto coletivo a transeuntes, no qual um grupo, em geral organizado, passa correndo em meio a uma 

aglomeração de pessoas, roubando objetos de valor, como celulares, joias e bolsas. 
4 Disponível em:  

https://portalibre.fgv.br/data/files/12/17/48/F4/978FE410F9AC5BD45C28C7A8/Comite%20de%20Datacao%20

de%20Ciclos%20Economicos%20-%20Comunicado%20de%204_8_2015.pdf – Acessado em: 16/01/2020.  

https://portalibre.fgv.br/data/files/12/17/48/F4/978FE410F9AC5BD45C28C7A8/Comite%20de%20Datacao%20de%20Ciclos%20Economicos%20-%20Comunicado%20de%204_8_2015.pdf
https://portalibre.fgv.br/data/files/12/17/48/F4/978FE410F9AC5BD45C28C7A8/Comite%20de%20Datacao%20de%20Ciclos%20Economicos%20-%20Comunicado%20de%204_8_2015.pdf
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Unidos, desde 2008. A população sentiu os efeitos no bolso, com a redução dos padrões de 

vida, aumento do desemprego e da inflação. 

Também em 2014, o Brasil passou pelas eleições mais acirradas de sua história desde o 

restabelecimento da democracia no país. A candidata Dilma Rousseff, do partido dos 

trabalhadores (PT), foi reeleita no segundo turno com apenas 51,64% dos votos válidos. Para 

se ter uma ideia, a candidata teve a maioria dos votos em 15 estados brasileiros, enquanto o seu 

adversário Aécio Neves (PSDB) foi o mais votado em outros 12. De forma mais geral, o Norte 

e o Nordeste preferiram a petista, enquanto o Sul e o Centro-oeste do país preferiram o tucano. 

No Sudeste, Dilma levou a melhor no Rio de Janeiro e em Minas Gerias, enquanto São Paulo e 

Espírito Santo deram mais votos ao seu adversário. 

O início da operação “Lava Jato”5 também marcou 2014 e deu a muitos cidadãos a 

sensação de que era possível fazer justiça com os culpados, independentemente do quão 

poderosos poderiam ser. Apenas em seu primeiro ano, houve 10 fases da operação, nas quais 

foram cumpridos 71 mandados de prisão, 221 de busca e apreensão e 54 de condução 

coercitiva6. A despeito de inúmeras críticas por seus excessos e interesses políticos envolvidos 

em boa parte das ações, o discurso da guerra contra a impunidade e contra a corrupção 

convenceu parte da população de que o país passaria finalmente por uma grande e desejada 

transformação.  

Vivia-se também a emoção de sediar a Copa do Mundo7, que trouxe a expectativa de 

melhorias para vários setores da sociedade e a consequente frustração frente ao não 

cumprimento de todas as promessas feitas durante o processo. Vale lembrar, ainda, que um ano 

antes o país foi palco das manifestações de junho de 20138, que a exemplo de outros protestos 

 
5 A Operação Lava Jato foi iniciada pela Polícia Federal (PF) do Brasil, no dia 17 de março de 2014, unificando 

quatro investigações que apuravam a prática de crimes financeiros e desvio de recursos públicos. – Dados 

disponíveis em: http://www.pf.gov.br/imprensa/lava-jato. Acessado em: 27/05/2019. 
6 Disponível em: http://www.pf.gov.br/imprensa/lava-jato/fases-da-operacao-lava-jato-1/fases-da-lava-jato-2014 

- acessado em: 02/02/2020. 
7 Em 2014, a 20º edição da Copa do Mundo da FIFA foi realizada no Brasil, anfitrião da competição pela segunda 

vez. Com doze cidades-sede, o campeonato de futebol masculino começou a ser disputado no dia 12 de junho e 

terminou em 13 de julho. A Alemanha foi a vencedora da disputa. 
8 Diversas manifestações populares se articularam no Brasil em junho de 2013, ficando conhecidas como 

"Manifestações dos 20 centavos", "Manifestações de Junho" ou "Jornadas de Junho". Os atos começaram a se 

organizar em torno da redução do valor das passagens de ônibus, que passariam de R$2,80 para R$3,00, e ganhou 

grande apoio popular. Em pouco tempo, os protestos foram ampliados, passaram a abranger diversas outras 

insatisfações populares e a frase "não é só por R$0,20" tomou conta das ruas do país. É importante destacar que a 

comunicação teve um papel fundamental no decorrer dos protestos. Enquanto os manifestantes se organizavam 

pelas redes sociais, a mídia tradicional desempenhava um papel controverso, como destaca Lima (2013): "A 

primeira reação foi de condenação pura e simples. As manifestações deveriam ser reprimidas com rigor ainda 

maior. À medida, no entanto, que o fenômeno se alastrou, a velha mídia alterou radicalmente sua avaliação inicial. 

Passou então a cobrir em tempo real os acontecimentos, como se fosse apenas uma observadora imparcial, que 

nada tivesse a ver com os fatos que desencadearam todo o processo. O que começou com veemente condenação 

transformou-se, da noite para o dia, não só em tentativa de cooptação, mas também de instigar e pautar as 

http://www.pf.gov.br/imprensa/lava-jato
http://www.pf.gov.br/imprensa/lava-jato/fases-da-operacao-lava-jato-1/fases-da-lava-jato-2014
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pelo mundo9, mostraram a potência das redes sociais para mobilizações políticas e por melhores 

condições de vida.  

Nesse contexto, os “grupos de alerta” se fortaleceram nas localidades em que foram 

criados e passaram a contar com o empenho de moradores que, “armados” com seus telefones 

celulares, começaram a produzir e postar imagens dos problemas sociais e de incômodos que 

presenciavam. Pouco tempo depois, no período em que essa pesquisa se desenvolveu (2018-

2020), encontramos, em uma busca pelo Facebook10, 43 grupos com a palavra “alerta” no nome, 

que abrangiam 37 bairros ou regiões da cidade do Rio de Janeiro11, sendo os principais: o 

“COPACABANA ALERTA”, com cerca de 60 mil participantes, e o "ALERTA 

TIJUCANO/AMOTI [OFICIAL]”, que conta com mais de 80 mil.  Já na cidade vizinha, Niterói12, 

foram encontrados três grupos referentes a bairros: “Icaraí e Jardim Icaraí alerta”, “Alerta 

Icaraí”, “Alerta Santa Rosa”. No entanto, os grupos que abrangem toda a cidade, contam com 

uma grande quantidade de membros, sendo o principal deles o “NIterói ALERTA”13, que tem 

mais de 100 mil pessoas envolvidas.  

Para a análise proposta nesta pesquisa, trabalharemos com o grupo “COPACABANA 

ALERTA”.  Apesar de ter menos participantes do que outros coletivos do mesmo tipo, ele foi 

escolhido por Copacabana se tratar de um dos bairros mais famosos do Brasil, tendo um grande 

apelo turístico e midiático. Localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, em uma das áreas mais 

valorizadas e desenvolvidas da cidade, a população da localidade é composta em sua maioria 

por pessoas de classe média e alta, apesar de incluir em seu território as favelas “Pavão-

Pavãozinho”, “Cabritos” e “Ladeira dos Tabajaras”. Observar essas características é relevante 

para marcarmos que a região não é afetada por tantos problemas sociais quanto os encontrados 

em outros locais mais pobres do estado ou nas favelas estabelecidas em seus entornos. Ainda 

assim, os moradores do bairro encontraram nas redes sociais digitais uma ferramenta para dar 

visibilidade aos problemas urbanos que enfrentam. 

 
manifestações, introduzindo bandeiras aparentemente alheias à motivação original dos manifestantes. (LIMA, 

2013, p.92). 
9 Alguns anos antes, as redes sociais já haviam se mostrado como uma ferramenta fundamental para a organização 

de diversos protestos pelo mundo, como, por exemplo, a Primavera Árabe, no mundo árabe, o Occupy Wall Street, 

nos Estados Unidos, e Los Indignados, na Espanha. 
10 A busca foi realizada em setembro de 2018, através da própria ferramenta de pesquisa do Facebook, na qual 

pesquisamos por todos os nomes de bairros do Rio de Janeiro e de Niterói, junto com a palavra "alerta". 
11 No total, a cidade do Rio conta com 160 bairros. Durante a contagem, foram encontrados dois ou mais grupos 

para o mesmo bairro ou região da cidade.  
12 Tem um total de 56 bairros. 
13 Acreditamos que isso ocorra porque Niterói é populacionalmente menor do que o Rio de Janeiro. Dessa forma 

os moradores se identificariam majoritariamente como pertencentes à cidade e não a um bairro específico. No 

entanto não é a intenção dessa pesquisa comprovar tal fato.  
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Nos grupos de alerta, mesmo não sendo as de maior número, as postagens mais 

percebidas pelos participantes são as que se referem à violência urbana, como foi verificado no 

questionário aplicado entre os membros desse tipo de espaço e que será mais detalhado no 

capítulo 1 ( ver anexo 1).  De acordo com números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública14, 

a questão tem se agravado no Brasil. No estado do Rio de Janeiro, que é 11ª unidade federativa 

mais violenta do país, de acordo com o órgão, foram registradas 6.749 mortes violentas 

intencionais em 2017, com um crescimento de 16,2% em relação ao verificado em 2014, 

quando foi iniciado o monitoramento. O estado ainda chama atenção por ter o maior número de 

mortes em decorrência de ações policiais: 1.127 pessoas, 90% a mais do que em 2014. As 

preocupações acerca do tema ganham eco nas comunidades criadas no Facebook e os 

participantes frequentemente manifestam seus medos com relação aos assaltos, arrastões, troca 

de tiros, entre outras situações relatadas. 

Dessa forma, este trabalho pretende olhar para o grupo “COPACABANA ALERTA” e, 

em especial para as postagens referentes à falta de segurança pública, para analisar de que 

maneira o medo e seus discursos reverberam nesse tipo de espaço. Parte-se da hipótese de que 

o debate intenso sobre o tema amplifica tal sentimento e que o alerta constante, incentivado 

pelo grupo, pode estar contribuindo, ao contrário do que se esperava, para a intensificação da 

insegurança e da ansiedade entre os membros desses coletivos. O aumento dos índices 

referentes à violência urbana faz com que aumente a urgência de a população pensar em formas 

de resistência, de maneira que se justifica fazer uma investigação mais minuciosa sobre essa 

atividade online.  

De que maneira os conteúdos produzidos nesses grupos são capazes de afetar seus 

membros ou de causar transformações na sociedade, como parece ser uma das propostas desses 

espaços? Que tipos de experiências estão sendo produzidas? Quais narrativas estão sendo 

construídas a partir do que se posta sobre a violência urbana?  Para responder a essas questões, 

propõe-se uma análise de conteúdo em postagens selecionadas, referente à falta de segurança e 

em suas interações, feitas ao longo do ano de 2018, dentro do grupo “COPACABANA 

ALERTA”.  

Bardin (1977) define esta metodologia como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens. A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente, de 

 
14 Estudo disponível em: http://www.forumseguranca.org.br/wp-

content/uploads/2018/09/FBSP_ABSP_edicao_especial_estados_faccoes_2018.pdf - Acessado em: 12/05/2019 

http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/09/FBSP_ABSP_edicao_especial_estados_faccoes_2018.pdf
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/09/FBSP_ABSP_edicao_especial_estados_faccoes_2018.pdf
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recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não) 

(BARDIN, 1977, P.38). 

 

Outro autor que conceitua a análise de conteúdo de forma semelhante é Krippendorff 

(1990). De acordo com ele, "a análise de conteúdo é uma técnica de investigação destinada a 

formular, a partir de certos dados, inferências reproduzíveis e válidas que podem se aplicar a 

seu contexto"15 (p.28). Dessa forma, através da análise dos dados recolhidos nos grupos de 

alerta, será possível  compreender melhor que tipos de tópicos e argumentos são trabalhados 

nesses espaços, além de possibilitar um maior entendimento acerca da intenção dos 

participantes desses grupos de pensar em soluções e estabelecer debates em prol de melhores 

condições para as regiões que habitam.   

Ao longo do processo de pesquisa, buscou-se também realizar entrevistas em 

profundidade com os administradores e moderadores do “COPACABANA ALERTA”. Apesar 

de terem autorizado a pesquisa, nenhum dos oito representantes (cinco administradores e três 

moderadores) quis responder às perguntas formuladas sobre as atividades do grupo. Também 

não foi autorizada a publicação de um questionário na página, para que os membros 

respondessem. Como alternativa a todas essas negativas dos representantes do 

“COPACABANA ALERTA”, um questionário estruturado foi direcionado a membros de 

grupos de alerta em geral, publicado em minha página pessoal e compartilhado na rede16.  

As perguntas foram relevantes para o entendimento sobre que tipos de relações os 

participantes têm com esses espaços e com as demais pessoas que fazem parte deles. Também 

foi possível ter uma dimensão das expectativas que a população alimenta ao compartilhar seus 

casos e imagens. O questionário trouxe os benefícios de uma entrevista fechada, já que 

possibilitou dar conta de um número maior de entrevistados, além de ser autoaplicável e 

fornecer a possibilidade de estabelecer uniformidade e comparação entre as respostas 

(DUARTE, 2017, p. 67).  Não foi feita, contudo, uma pesquisa de recepção. A intenção foi 

conseguir estudar esses espaços e suas implicações na complexidade que lhes são próprias.     

Além da análise de conteúdo e do questionário, outra necessidade da pesquisa era 

conversar com alguns órgãos oficiais para que fosse possível entender se as informações 

trocadas dentro dos grupos eram monitoradas por eles de alguma maneira. Para tal, optamos 

por uma entrevista em profundidade com o Superintendente da Zona Sul, Marcelo Maywald, 

responsável pelas ações da prefeitura na região que engloba o “COPACABANA ALERTA”. 

 
15 Tradução nossa para: “El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de 

ciertos datos, inferencias reproducbles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”. 
16 Ao publicar o questionário no meu perfil no Facebook, quatro amigos de minha rede pessoal compartilharam o 

link. As questões também foram disponibilizadas dentro dos grupos "NIterói ALERTA" e “AMOTI [OFICIAL]”. 
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Vale ressaltar que a entrevista em profundidade é "um recurso metodológico que busca, com 

base em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da 

experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações que se deseja conhecer" 

(Ibidem, p. 62). Três questões foram, ainda, enviadas, também via e-mail, para as polícias civil 

e militar do Rio de Janeiro, com o objetivo de entender de que maneira atuam no sentido de 

averiguar as mensagens trocadas nesses espaços. Apenas a polícia militar, por meio de seu 

porta-voz, Major Raphael Batista, nos enviou as respostas. Esse conteúdo faz parte do terceiro 

capítulo. 

Alguns subsídios teóricos importantes a respeito do grupo em estudo são trabalhados no 

primeiro capítulo. Partimos da definição de redes sociais (RECUERO, 2018) e do conceito de 

comunidades virtuais (RHEINGOLD, 1995) para traçarmos o cenário em que se insere o objeto 

de pesquisa. Discutimos também o conceito de interatividade como o principal traço dessas 

comunidades online, junto com as características do tempo de permanência, do sentimento de 

pertencimento e da territorialidade particular desses espaços, que já não é mais ligada a um 

território geográfico, como acontece nas comunidades offline. Abordamos ainda a perspectiva 

de alguns autores a respeito da vida cotidiana e das novas possibilidades de experiências 

conjuntas e táticas de sobrevivência (CERTEAU, 1998) possibilitadas pelas redes sociais.  

 O primeiro capítulo traz também a visão de alguns autores sobre o fenômeno da 

midiatização e sobre essa força que as mídias têm de moldar as visões que se estabelecem a 

respeito do cotidiano. Isso se relaciona com o que é concebido como verdade e, mais 

especificamente, em nosso caso, com as percepções a respeito da violência pública. Falamos 

ainda sobre a velocidade trazida pelas mídias e pelo desenvolvimento tecnológico e sua relação 

cada vez mais dificultada com a experiência (BONDÍA, 2002) e com a formulação de saberes 

a partir dela. Chegamos, então, aos conceitos de mídias pós-massivas e de jornalismo hiperlocal 

(LEMOS, 2009) e fazemos uma breve apresentação de algumas características específicas dos 

grupos de alerta em estudo. Por fim, destacamos alguns dados obtidos pelo questionário 

aplicado para membros de grupos de alerta, de forma a apresentar melhor a visão que eles têm 

sobre esses espaços nas redes sociais.  

O segundo capítulo parte do conceito de medo, fundamental para a compreensão do que 

se pretende abordar na análise. Entre os postos-chave, trata-se do medo em situações de grupo, 

o medo do que é considerado diferente e, também, sobre a mídia jornalística que seria uma das 

fomentadoras desse sentimento. Na sequência, detalhamos de que maneira foi feita a seleção 

das postagens analisadas, referentes à violência urbana, que foram destacadas para a análise 

mais aprofundada e as categorias criadas para melhor estudá-las. Um subitem é dedicado às 
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reações do Facebook, que mostra até certo ponto de que forma as pessoas estão recebendo o 

conteúdo publicado. Os critérios de relevância do Facebook e os "filtros bolha" (PARISIER, 

2012) também recebem atenção, já que eles foram determinantes na seleção das publicações 

analisadas.  

Seguimos, então, para a parte mais descritiva da análise, na qual dá-se destaque para os 

comentários mais recorrentes e mais relevantes - do ponto de vista da pesquisa - para o tema 

abordado. No tópico seguinte, falamos sobre o que mais se destacou durante essa observação e 

dedicamos, ainda, um subitem aos moradores em situação de rua, que ganharam espaço por 

serem um assunto recorrente dentro do “COPACABANA ALERTA” e diretamente ligados à 

sensação de insegurança dos moradores do bairro.  

Já no terceiro capítulo, tratamos sobre o uso do termo "guerra" para se referir às questões 

de segurança pública, sobre o fenômeno das "performances catárticas" (REZENDE, 2014) e 

sobre os comportamentos agressivos nesses espaços. Na sequência, nos dedicamos ao conceito 

de vigilância e sua relação com os grupos de alerta. Inicia-se abordando a vigilância na 

sociedade disciplinar, descrita por Foucault (2014 [1975]), e na sociedade de controle de 

Deleuze (1992). O conceito de "vigilância distribuída" (BRUNO, 2009) é trabalhado para a 

reflexão sobre o que ocorre na contemporaneidade, dentro dos grupos de alerta. A sociedade do 

espetáculo de Debord (1997 [1967]) e a relação entre ela e a banalização da violência na TV, 

também ajuda a pensar sobre o que é possível observar nas redes sociais e no tipo de 

comunidade em estudo. Por fim, trazemos as entrevistas com os porta-vozes da 

Superintendência da Zona Sul do Rio de Janeiro e da Polícia Militar do Estado para entender 

como órgãos públicos monitoram o que ocorre nesses espaços online.  

Acreditamos que tais reflexões ajudem a pensar sobre a necessidade de uma leitura 

crítica dos conteúdos postados nas redes sociais, bem como no desenvolvimento da sociedade 

formada a partir desses movimentos online. Esperamos, ainda, que seja possível contribuir para 

o aperfeiçoamento desse tipo de comunicação, feita a partir do desenvolvimento das redes 

sociais na internet.  

 

 

 

 

 

 

 



25 

1 – REDES DE ALERTA NO COTIDIANO 

Este capítulo faz uma síntese de alguns conceitos fundamentais para a pesquisa. O 

primeiro é o de cotidiano, que ajuda a compreender os vínculos sociais estabelecidos na internet, 

as vivências dos homens comuns – cada vez mais conectados pelo desenvolvimento de novas 

tecnologias – e a formação de uma memória coletiva que nasce a partir de situações 

compartilhadas nos grupos on-line. O conceito de midiatização (SODRÉ, 2002), por sua vez, 

insere a sociedade contemporânea dentro de um movimento no qual as mídias já se tornaram 

uma nova esfera da existência humana, que valoriza mais a velocidade do que as experiências 

transformadoras. Nesse sentido, são trabalhados os elementos que constituem as redes e as 

comunidades virtuais, concebidas como novos tipos de agregação social estabelecidas no 

ciberespaço. 

Discutimos, ainda, o conceito de jornalismo hiperlocal, possibilitado pelo advento das 

chamadas mídias pós-massivas (LEMOS, 2009), pelo qual se consegue informações cada vez 

mais específicas de determinado local de interesse, a exemplo do grupo de alerta em estudo. 

Algumas características relevantes do “COPACABANA ALERTA” são também apontadas 

neste capítulo, juntamente com os dados obtidos através do questionário aplicado entre 

membros de grupos de alerta, que teve como objetivo compreender de que maneira os 

integrantes percebem e se relacionam o conteúdo postado. 

 

1.1 – Redes sociais e as comunidades virtuais  

As formas como nos relacionamos uns com os outros vêm sendo profundamente 

alteradas com o passar dos anos e com as transformações tecnológicas. A criação das redes 

sociais pode ser apontadas uma dessas mudanças, significativa para todo o processo 

comunicacional da sociedade conectada. Pela definição de Recuero, uma rede social é “um 

conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas 

conexões (interações ou laços sociais)”, onde a rede seria “uma metáfora para observar os 

padrões de conexão de um grupo social” (2018, p.24).  A partir da popularização dos 

computadores e do acesso à internet (que, no Brasil, se deu ao longo da década de 90 e início 

dos anos 2000),  esses grupos sociais passaram a se estabelecer em novos espaços on-line o que 

gerou a necessidade do desenvolvimento de estudos no sentido de compreender a força dos 
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fluxos de informação e das interações17 realizadas nesta comunicação mediada pelo computador 

ou, mais especificamente, em nosso caso, nesses sites de redes sociais18.  

A autora traça um cenário importante de ser considerado nesta pesquisa, quando enfatiza 

que as pessoas foram se adaptando aos novos tempos e passaram a utilizar a rede para formar 

novas formas de interação e sociabilidade, além de novas organizações sociais: 

Como a comunicação mediada por computador proporciona que essas 

interações sejam transportadas a um novo espaço, que é o ciberespaço, novas 

estruturas sociais e grupos que não poderiam interagir livremente, tendem a 

surgir” (ibidem, p. 89). 

 

Atualmente, no Facebook — rede social mais utilizada do mundo, com 2.05 bilhões de 

usuários ativos mensais, de acordo com o portal de estudos e estatísticas Statista19 —, tal 

dinâmica de criação de grupos pode ser observada. Geralmente criados a partir de um tema de 

interesse, que vão desde o lançamento de produtos de beleza até a violência pública em 

determinada cidade ou bairro, assunto central de que trata essa pesquisa, é nesse tipo de espaço 

em que as pessoas se empenham em fazer publicações que julgam interessantes para aos demais 

associados. Essas conexões entre os atores presentes na rede social fazem com que ela tenha 

uma grande capacidade de difundir informações “de forma quase epidêmica, alcançando 

grandes proporções tanto on-line quando off-line” (Ibidem, p.116), o que é para nós umas de 

suas características mais relevantes. 

Essa velocidade de circulação de informações é diretamente relacionada com a 

superação de limites territoriais. Com a internet, as distâncias foram mais encurtadas e as 

possibilidades de interações sociais expandidas. A partir disso, tomou forma o conceito de 

“comunidades virtuais”, que seriam: “agregações sociais que emergem da internet quando as 

pessoas realizam discussões públicas por tempo suficiente, com suficiente sentimento humano, 

para formar redes de relações pessoais no ciberespaço”20 (RHEINGOLD, 1995, p.20). Para o 

autor, um dos primeiros a utilizar o termo, a comunicação mediada por computador favoreceu 

 
17 Interação é definida como “a ação que tem um reflexo comunicativo entre o indivíduo e seus pares, como reflexo 

social” (RECUERO, 2018, p.31). 
18 São aqueles que permitem a “individualização (personalização, construção do eu etc.); mostram as redes sociais 

de cada autor de forma pública e possibilitam que os mesmos construam interações nesses sistemas. (...) Embora 

os sites de redes sociais atuem como suporte para as interações que constituirão as redes sociais, eles não são, por 

si, redes sociais. Eles podem apresentá-las, auxiliar a percebê-las, mas é importante salientar que são, em si, apenas 

sistemas. São os atores sociais que utilizam essas redes, que constituem essas redes”. (Ibidem, p.103). Neste 

trabalho, sempre que utilizarmos “redes sociais” estaremos nos referindo às redes sociais na internet. 
19 STATISA, 2017. Facebook Inc. Dominates the Social Media Landscape. Disponível em: 

https://www.statista.com/chart/5194/active-users-of-social-networks-and-messaging-services/. Acesso em: 

janeiro de 2019. 
20 Tradução nossa para: “vitual communities are social aggregations that emerge from the NET when enought 

people carry on those public discussions long enought, with sufficient human feeling, to form webs of personal 

relationships in cyberspace”. 

https://www.statista.com/chart/5194/active-users-of-social-networks-and-messaging-services/
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o surgimento de novas formas de conexão e relacionamento entre as pessoas, representando um 

esforço em direção ao social.  

O conceito formulado por Rheingold, no entanto, sofreu críticas por desconsiderar a 

ausência de uma base territorial, que é um dos alicerces da ideia de comunidade, como é 

entendida pela sociologia clássica, segundo demonstrou Recuero (2001). A autora propõe, 

então, que o conceito seja trabalhado junto à formulação de Jones (1997) de virtual settlement 

(assentamento virtual, em tradução livre), concebido como um “ciber-lugar, que é 

simbolicamente delineado por um tópico de interesse, e onde uma porção significativa de 

interatividade ocorre” (RECUERO, 2001).  Entre as principais características do virtual 

settlement estariam: um nível mínimo de interatividade, uma variedade de comunicadores, um 

espaço público comum e um nível mínimo de associação sustentada, para que a interatividade 

ocorra. Logo, o que Recuero quer dizer é que “a comunidade é diferente de seu suporte 

tecnológico e não pode ser confundida com ele” (Ibidem, on-line). Em nosso caso, o virtual 

settlement seria o Facebook, que é a “base no ciberespaço” para que os grupos de alerta em 

estudo (as comunidades virtuais) existam.   

 O conceito de interatividade, que seria uma das características principais das 

comunidades virtuais, não é menos complexo. Primo (2000) propõe duas definições para 

compreender o fenômeno: o de interação mútua e o de interação reativa. Um sistema interativo 

mútuo daria total autonomia ao participante, enquanto os reativos dariam uma gama pré-

determinada de escolhas. Dessa forma, a interação mútua se caracterizaria como um sistema 

aberto, enquanto a interação reativa seria um sistema fechado: 

A interação mútua forma um todo global. Não é composto por partes 

independentes; seus elementos são interdependentes. Onde um é afetado, o 

sistema total se modifica. O contexto oferece importante influência ao sistema, 

por existirem constantes trocas entre eles. (...) Já os sistemas reativos fechados 

têm características opostas às relatadas há pouco. Por apresentar relações 

lineares e unilaterais, o reagente tem pouca ou nenhuma condição de alterar o 

agente. Além disso, tal sistema não percebe o contexto e, portanto, não reage 

a ele. Por não efetuar trocas com o ambiente, o sistema não evolui (PRIMO, 

2000, p. 7) 

 

Pensado dentro do contexto das comunidades virtuais, a interação do tipo mútua seria a 

única realmente capaz de estabelecer trocas e construir relações sociais (RECUERO, 2001). 

Outras características das comunidades virtuais seriam a permanência, compreendida como o 

tempo necessário para que as relações entre as pessoas sejam aprofundadas, e o sentimento de 

pertencimento, que seria visto como essencial para a existência da comunidade no ciberespaço. 

Por fim, a territorialidade seria também uma peculiaridade, não mais atrelada ao território 
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geográfico, como acontecia nas comunidades offline: “mesmo para aquelas [comunidades] que 

são associadas a uma representação de um espaço territorial real, o sentimento de pertencimento 

é associado à comunidade em primeiro lugar e não ao território ou mesmo à representação do 

território” (RECUERO, 2001, on-line).  

 

1.2- O cotidiano dos cidadãos na rede 

Estabelecer um diálogo sobre as redes sociais, sobre as comunidades virtuais e suas 

características próprias, não nos parece possível sem que se faça algumas considerações acerca 

do cotidiano, no qual todas essas trocas ocorrem. Comum a todos os seres humanos, o cotidiano 

é uma fonte inesgotável de pesquisas, que contribuem para darmos conta desse mundo, marcado 

por transformações incessantes. As mudanças mais representativas ocorrem, justamente na vida 

simples, desse homem ordinário (CERTEAU, 1998 [1980], p.57), por muito tempo 

negligenciada pelo olhar científico, mas que passou a atrair a atenção de pesquisas como esta. 

Em outra perspectiva, Maffesoli afirma que “de tanto interrogarmos sobre a sociedade 

ou sobre os elementos puramente racionais, intencionais ou econômicos que a constituem, 

terminamos por deixar de lado a socialidade, essa espécie de empatia comunalizada” (2010, p. 

198, grifos do autor). Hoje, as redes sociais na internet, são uma ferramenta fundamental para 

a promoção dessa socialidade, onde há a trocas constantes de informações, imagens e afetos 

entres pessoas simples, imersas em seus cotidianos. Para o pensador francês, os “meios de 

comunicação interativos”, como o computador e o celular, promovem uma espécie de 

“reencantamento do mundo”, que teria sido “desencantado” pela supervalorização do 

racionalismo próprio da modernidade. É o que ele chama de uma revolução do “nós”, já que 

uma religação contínua é favorecida pelo desenvolvimento tecnológico.  

Nos espaços simbólicos (da internet), “as tribos21 pós-modernas dividem gostos 

(musicais, culturais, sexuais, esportivos, religiosos...) que servem de cimento (ethos) ao fato de 

estar-juntos” (Ibidem, 2014, p. 5). Esse “estar-juntos” ou “estar-com”, religado ao outro, é a 

base da vida em sociedade, que remete a um “ideal comunitário” com raízes na ancestralidade 

da memória humana. Tal pensamento deve ser destacado nesta pesquisa, uma vez que o objeto 

da investigação no qual nos debruçamos é um exemplo do que seriam essas “tribos”. Movidos 

pelo sentimento de insegurança diante da violência urbana, os membros dos grupos de alerta se 

 
21 Maffesoli utiliza as metáforas de tribos e tribalismo para se referir a novos agrupamentos sociais, possibilitados 

pelo desenvolvimento tecnológico. De acordo com o autor, “essa metáfora traduz muito bem o aspecto emocional, 

o sentimento de pertença e a ambiência conflitual que esse sentimento induz. Ao mesmo tempo, ela permite 

ressaltar, além desse conflito estrutural, a busca de uma vida quotidiana mais hedonista, isto é, menos teleológica, 

menos determinada pelo ‘dever-ser’ e pelo trabalho” (2018, p.259).  
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unem, compartilham medos, informações e revoltas. Na interação com o outro, então, se sentem 

reconfortados pelo sentimento de pertença; de “fazerem parte de uma coletividade de indivíduos 

que compartilham preocupações semelhantes” (THOMPSON, 2011, P. 193).  

Nesse contexto, é importante destacar a alteridade, já que “é preciso que haja o outro 

para que cada um exista” (MAFFESOLI, 2014, p. 87), ou seja, o outro se converte em um 

revelador do si pessoal, que na pós-modernidade, é verificado na necessidade de se estar 

permanentemente “conectado com e no além de si”. Estaríamos assistindo, então, a um retorno 

dos afetos, das “emoções repartidas”, onde as rebeliões, o fanatismo religioso, as histerias 

esportivas, os entusiasmos culturais, os enlouquecimentos festivos seriam bons para se estar-

junto. Maffesoli ainda completa:  

Com a ajuda da internet, essas atrações-repulsas (amores, desamores, 

amizades e ódios) constituem o próprio substrato dos elos sociais. (...) o afeto 

aí substitui, a maior parte do tempo, a razão. Os humores aí desempenham um 

papel primordial. As paixões e as emoções prevalecem no seio dos argumentos 

que são apenas racionalizações a posteriori. (2014, p. 97-98)   

 

 O que prevalece no renascimento das comunidades é uma “alma coletiva”, um espírito 

de grupo, que garante a coesão das tribos contemporâneas. A importância da experiência é 

também aumentada, em um “retorno com força do apetite de viver” (ibidem, p. 165). Logo, 

essa vivência no seio da comunidade vira memória coletiva, que é um conceito abordado pelo 

sociólogo francês Maurice Halbwachs. Para ele, a memória é inerentemente coletiva, sendo 

formada na relação entre um ser e o grupo do qual faz parte. Mesmo quando o indivíduo está 

fisicamente sozinho, carrega consigo um conjunto maior de memórias de seu grupo: 

(...) nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos 

outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos 

envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque, em realidade, nunca 

estamos sós. Não é necessário que outros homens estejam lá, que se distingam 

materialmente de nós: porque temos sempre conosco e em nós uma quantidade 

de pessoas que não se confunde. (HALBWACHS, 1990, p.26)     

 

A participação nesses espaços acabaria por ser determinante na constituição de cada 

homem, que se tornaria um resultado do ambiente em que se situa. Fazendo uma analogia à 

“comunhão dos santos” do catolicismo, Maffesoli apresenta a ideia do que chama de 

“comunhões emocionais” que têm na internet o meio propício para a existência, onde os homens 

manifestam um “prazer-desejo de estar em conjunção com os outros, e de se abrir, de se exaltar, 

de se elevar num elo comunitário em que os afetos ocupam um lugar de destaque” 

(MAFFESOLI, 2014, p. 170). 
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Além de conectar pessoas e promover essas comunhões contemporâneas, devemos 

reservar aqui um tempo para falarmos também sobre as formas como os indivíduos passaram a 

se apropriar da internet e, especificamente das redes sociais, segundo suas próprias “maneiras 

de fazer” (CERTEAU, 1998 [1980], P. 41)22. Vários usos até então não imaginados passaram 

a ser dados a esses sites, além de simplesmente conectar pessoas. No caso dos grupos que são 

o objeto de estudo desta pesquisa, por exemplo, o Facebook se converteu em uma espécie de 

artifício contra a violência urbana no Rio de Janeiro. Dessa forma, publicar imagens de tiroteios, 

assaltos e denúncias de forma geral passou a ser, então, uma tática” (ibidem, p. 41), como 

demonstraremos ao longo da pesquisa — que, segundo Certeau, demonstram “a que ponto a 

inteligência é indissociável dos combates e dos prazeres cotidianos que articula” (ibidem, p. 47) 

— utilizadas por essas pessoas para lidar com a violência a que são submetidas no dia-a-dia. 

 

1.3 – A experiência da mídia no cotidiano 

Todo esse movimento não pode ser compreendido sem que seja abordado o conceito de 

midiatização, que no final da década de 2000 passou a ser desenvolvido por diversos países 

latino-americanos e europeus. Na América Latina, um dos pesquisadores que aborda o tema é 

Muniz Sodré, na busca por tentar compreender esse novo tipo de sociedade cada vez mais 

atravessada pelas mídias. Ele desenvolve o conceito de bios midiático, em referência a 

Aristóteles, que concebia três formas de existência humana (bios): a bios theoretikos (vida 

contemplativa), a bios politikos (vida política) e a bios apolaustikos (vida prazerosa). O quarto 

bios, ou bios midiático, refletiria sobre essa nova forma de sociedade, o “novo modo de 

presença do sujeito no mundo” (2002, p. 24), em que pessoas trilham não somente um caminho 

físico, mas o que seria um solo da informação. Para o autor, é central entender de que forma o 

bios midiático: 

[...] atua em termos de influência ou poder na construção da realidade social 

(moldagem de percepções, afetos, significações, costumes e produção de efeitos 

políticos) desde a mídia tradicional até a novíssima, baseada na interação em 

tempo real e na possibilidade de criação de espaços artificiais ou virtuais”. 

(SODRÉ, 2002, p. 26) 

  

 Para o autor, tal questão é central para compreender a comunicação contemporânea. Ele 

afirma que a maior parte das pesquisas sobre o assunto levam à convicção de que “a mídia é 

estruturadora ou reestruturadora de percepções e cognições” (ibidem, p.26). Acreditamos nesse 

pressuposto e, talvez, a partir dessa crença é que se considera tão importante pensar sobre o que 

 
22 Enfatizamos que, apesar de Certeau fazer uma abordagem do cotidiano fora do contexto das redes sociais, muitas 

de suas formulações dialogam com o que se encontra nas redes sociais e, por isso, contribui para nosso trabalho.  
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representa falar tão intensamente sobre a violência urbana no espaço midiático dos grupos de 

alerta, criados no Facebook. Parece possível, então, relacioná-los de certa forma à ideia ou à 

imagem que vêm se construindo de um Rio de Janeiro como uma cidade extremamente violenta, 

na qual casos de assassinatos, assaltos, tiroteios deixaram de ser recebidos com surpresa e foram 

banalizados por parte da população. 

 Esse quarto bios, como afirma Sodré, representa uma profunda mudança das “formas 

tradicionais de sociabilização, além de uma nova tecnologia perceptiva mental. Implica, 

portanto, um novo tipo de relacionamento do indivíduo com referências concretas ou com o 

que se tem convencionado designar como verdade”23 (ibidem, p. 27). Na sociedade midiatizada, 

a visibilidade obtida, por meio da internet, para problemas como a violência urbana, faz com 

que as questões relatadas passem a integrar o que se tem como verdade construída, já que, como 

afirma Foucault: 

A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e 

nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime 

de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela 

acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que 

permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se 

sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para 

obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que 

funciona como verdadeiro (FOUCAULT, 1979, p.12). 

 

A partir de então, podemos compreender a importância que as redes sociais ganharam, 

já que se tornaram uma espécie de ferramenta de poder das pessoas para a publicização do que 

antes integraria a esfera do privado. Passou a ser, então, “um costume”, nesse contexto, pegar 

o celular e fazer vídeos de denúncia ao menor sinal de perturbação: um exemplo de mudança 

de comportamento sociocultural provocado pela midiatização. 

Do lado europeu, outro autor que trabalha a definição de midiatização é Stig Hjarvard. 

De acordo com o pesquisador dinamarquês, ela “denota processos pelos quais a cultura e a 

sociedade tornam-se cada vez mais dependentes dos meios de comunicação e sua lógica como 

mídia integra-se em práticas culturais e sociais em vários níveis” (HJARVARD, 2014, p. 26). 

O conceito trabalhado por Hjarvard se concentra mais especialmente na crescente influência da 

mídia, com seus recursos institucionais, técnicos e estéticos, sobre as transformações sociais. 

Já o alemão Andreas Hepp traz uma perspectiva socioconstrutivista, voltada para as 

práticas sociais cotidianas, em que a midiatização é definida como “o conceito usado para 

analisar a inter-relação (de longo prazo) entre a mudança da mídia e da comunicação, por um 

lado, e a mudança da cultura e da sociedade, por outro, de maneira crítica” (HEPP, 2014, p.51). 

 
23 Voltaremos a trabalhar com o conceito de verdade, fazendo um contraponto com as “Fake News” no capítulo 3.  
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Todos esses estudos são importantes para a compreensão do fenômeno e dialogam com o que 

tentamos demonstrar até aqui. 

 

1.3.1 – Sobre velocidade e experiência 

 Falar sobre midiatização nos faz refletir ainda sobre a falta de tempo característica da 

vida contemporânea. Para Bondía (2002), a velocidade com que os fatos nos são apresentados 

e a obsessão pela novidade são marcas da atualidade, que impedem uma conexão significativa 

entre acontecimentos, já que “cada acontecimento é imediatamente substituído por outro que 

igualmente nos excita por um momento, mas sem deixar qualquer vestígio” (BONDÍA, 2002, 

P.23). Ele afirma, ainda, que o sujeito de hoje está eternamente insatisfeito, ávido por novidades 

e tornou-se incapaz de silêncio.  

 Outro autor que fala sobre a questão da velocidade é o sociólogo americano Todd Gitlin. 

Para ele, no entanto, a tal aceleração em andamento pertence a uma onda que já tem dois 

séculos, considerando-se a industrialização um divisor de águas, e “é tolice supor, não importa 

quantas vezes as palavras novo e revolucionário sejam repetidas, que as novidades de hoje 

aceleram mais a vida cotidiana que as de um século atrás” (GITLIN, 2003, p. 116). O que nos 

daria a impressão de uma aceleração sem igual nos dias de hoje seria, em parte, o fato de que 

as invenções se disseminam de maneira mais rápida e afetam mais pessoas mais depressa.  

Gitilin afirma que a aceleração mais visível dos dias de hoje é a “torrente das mídias” 

que aguça a sensação de que toda a vida está disparando. De acordo com o autor, a “corrida das 

imagens”, ou seja, a rapidez com que passam pelo mundo e dão lugar a outras iguais, é 

justamente o mais importante que estamos presenciando. Ele destaca ainda o papel das mídias 

e de seus profissionais nesse cenário: 

(...) a impressão de aceleração das mídias é amplificada pelas próprias mídias, 

já que a vida de ninguém se acelerou mais nos últimos anos que a da classe 

veloz que produz imagens para todo o resto – os editores, jornalistas, redatores 

de pubicidade, designers, engenheiros, produtores de noticiários e empresários 

da internet que, não surpreende, são pressionados por toda aceleração, 

interconexão, interligação e troca de arquivos cujas novidades levam, 

excitados, a todo mundo. (Ibidem, P.118) 

 

Nesse contexto, as imagens de violência seriam, ainda, as mais eficazes de acordo com 

o sociólogo, para fornecer a adrenalina, um vício da atualidade,  já que “a violência no cinema 

(assim como em outras mídias) oferece uma forma mágica de sair da inércia e da perplexidade 

da vida cotidiana” (p. 125). Tais reflexões são relevantes para esta pesquisa e nos ajudam a 

refletir sobre os compartilhamentos feitos nos grupos de alerta no Facebook, um vez que 
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consideramos esses espaços nas redes sociais um retrato desses aspecto do mundo 

contemporâneo.  

A partir disso, deve-se abordar o conceito de experiência que, para Bondía, pode ser 

definido como “aquilo que nos acontece” ou “aquilo que nos toca”. Logo, em um mundo em 

que tudo se passa cada vez mais rápido, onde há excesso de informação, excesso de trabalho e 

de opinião, cada vez sobra menos tempo para que as pessoas sejam afetadas e transformadas. 

Para que tenham experiências, de fato. Ele ressalta que: 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer 

um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que 

correm. (...) O sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por 

sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua 

abertura. (BONDÍA, 2002, P. 24).  

 

 Bondía defende ainda que a experiência e o saber acumulado a partir dela é o que “nos 

permite apropriar-nos de nossa prória vida” (Ibidem, P. 27). Esse “saber da experiência” é, de 

acordo com o educador, inseparável do sujeito e não se trata de uma verdade, mas do “sentido 

ou do sem-sentido do que nos acontece”, do modo como vamos dando significado aos fatos ao 

longo da vida. É diferente, portanto, do conhecimento científico, que está fora de nós. O saber 

da experiência “somente tem sentido no modo como configura uma personalidade, um caráter, 

uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular de estar no mundo” (Ibidem, 

p. 27).    

 

1.3.2 – Mídias pós-massivas e o conceito de jornalismo hiperlocal 

 O conceito de mídia pós-massiva é definido por Lemos, como sendo mídias “de 

comunicação, de diálogo e de conversação”, que surgem com a popularização dos 

computadores e da internet. Esse processo, por sua vez, inaugura novos formatos de consumo, 

produção e circulação de informações. Ao contrário das mídias de massa, onde a opinião 

pública é enquadrada e agendada pelos meios tradicionais (TV, rádio, jornais, etc), nas pós-

massivas há uma liberação do polo da emissão, a participação e a colaboração de diferentes 

pessoas, “com distribuição livre e produção de conteúdo sem ter que pedir concessão ao Estado” 

(LEMOS, 2009, P.3).  

Tudo isso culminou no que o autor apresenta como uma “reconfiguração da paisagem 

comunicacional”, na qual foi possível assistir ao surgimento de uma cultura das mídias mais 

conversacional do que informacional, com as trocas acontecendo mais pelo diálogo do que pela 

recepção. Recuero (2014) trabalha também com essa ideia, que chama de "conversação em 

rede". Para ela, as características próprias das redes sociais acabam gerando uma nova forma 
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conversacional, mais pública, mais coletiva e mais rastreável. Segundo a pesquisadora, tais 

características e sua apropriação seriam capazes de: 

(...) delinear redes, trazer informações sobre sentimentos coletivos, 

tendências, interesses e intenções de grandes grupos de pessoas. São essas 

conversas públicas e coletivas que hoje influenciam cultura, constroem 

fenômenos e espalham informações e memes, debatem e organizam protestos, 

criticam e acompanham ações políticas e públicas. É nessa conversação em 

rede que nossa cultura está sendo interpretada e reconstruída". (RECEURO, 

2014, P. 18) 

 

 De acordo com Lemos, as mídias pós-massivas teriam a capacidade de resgatar o 

debate, a ação política, a persuasão, a “maior participação pública nos negócios da polis” e 

outras características fundamentais – anteriormente desestimuladas pela cultura de massa – do 

que seria uma nova esfera pública. O autor aborda, ainda, o conceito de jornalismo hiperlocal 

que seria uma mistura de funções massivas e pós-massivas, na qual o usuário pode obter 

informações mais precisas sobre o seu local de interesse a partir de um cruzamento de notícias 

dos jornais, dos blogs, do twitter, de órgão oficiais, entre outros. Para ele, esse jornalismo 

hiperlocal ilustraria essa ampliação da conversação – possibilitada pelas mídias pós-massivas 

– aplicada a uma dimensão mais local e permitiria um maior engajamento comunitário e 

político. Um ponto para o qual Lemos chama a atenção é que “a visão que temos de nós 

mesmos, e dos lugares por onde criamos vínculos, é influenciada pelo que lemos nos jornais, 

assistimos na TV, ouvimos no rádio, e agora pelo que acessamos, produzimos e distribuímos 

na internet” (LEMOS, 2009, p. 12). 

O cenário descrito pelo autor pode ser aplicado ao grupo analisado nesta pesquisa. 

Estabelecido no Facebook, ele amplia a esfera conversacional, uma vez que possibilita o debate 

sobre os problemas urbanos locais e os casos de violência. Amplia também a produção de 

conteúdo, já que seus usuários são impelidos a postar fotos, vídeos e mensagens sobre as 

questões que querem colocar em discussão e ainda estariam fortalecendo, em tese, uma 

cidadania local. Nesse grupo “todos são produtores em potencial e importa muito ‘o que você 

está fazendo agora’” (Ibidem, p.14). Influenciam a visão que os membros têm de seu próprio 

bairro e de si mesmo como moradores. Acompanhar os acontecimentos descritos no 

“COPACABANA ALERTA”, permite aos usuários receber informações, mesmo que nem 

sempre confiáveis, por meio de relatos bem localizados, dentro do espaço do bairro em 

questão.  Misturando as notícias pautadas pelos meios de comunicação de massa com o relato 

de seus “vizinhos”, os membros da comunidade conseguiriam receber uma notícia quase “sob 

medida”. 
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Ainda segundo Lemos, levando em consideração que a conversação é fundamental para 

a ampliação da ação do público em sua dimensão política, da troca de opiniões e que essa 

conversação é favorecida nas redes sociais, o ciberespaço estaria se aproximando de uma praça 

pública muito mais do que se tinha apenas os meios de comunicação de massa – que estimulam 

a conversação e a opinião pública, mas sempre de forma indireta e ligada a interesses de grandes 

corporações.  No entanto, a obtenção de informação por meio desses espaços na rede se depara 

com a incerteza sobre a confiabilidade das informações, com o excesso de exposição a notícias 

negativas e os sentimentos que elas podem suscitar – entre eles o medo –, sendo esses apenas 

alguns dos aspectos negativos da prática. Para compreender melhor como tais dinâmicas 

ocorrem dentro do grupo em estudo, é importante destacar algumas de suas características 

principais e as normas que orientam sua atividade.  

 

1.4 – O “COPACABANA ALERTA” 

 

A palavra alerta significa avisar do perigo, alarmar. “Alerta” vem do italiano all'erta. 

Erta é o particípio feminino do verbo italiano ergere (erguer, levantar), que vem do latim 

erigere e significa subida. A expressão all’erta era um grito lançado pelos vigias das praças 

fortes sitiadas; uma ordem de subir na torre de vigilância, para ver se algum inimigo estava 

próximo. Considerando tal etimologia, os conceitos referentes às redes sociais na internet e 

comunidades virtuais, podemos apresentar mais detalhadamente o objeto de estudo selecionado 

para esta pesquisa: o grupo “COPACABA ALERTA”.  

 

Figura 1 – Imagem do “COPACABANA ALERTA” 
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Fonte – Print da autora 

 

Criado em 23 de junho de 2015, ele pode ser definido como um grupo de laço 

associativo, no qual os atores escolhem participar por se identificarem com o tópico abordado 

que, no caso, é a violência pública e os problemas urbanos na localidade a que pertencem. 

Apesar de a interação com os demais perfis não ser essencial para a permanência no grupo, os 

laços dialógicos acabam existindo com a colocação de informações e comentários, já que é 

esperado que todos contribuam, para que a maior quantidade de alertas seja publicada nesse 

espaço. Recuero define esse tipo de comunidade ao afirmar que: 

Há, principalmente, interação social reativa (associar-se ao grupo e ser aceito 

pelo mesmo) relacionada com o vínculo de pertencimento que se sobrepõe ao 

vínculo interacional. (...) A comunidade preexiste à interação social mútua, 

sendo esta uma decorrência daquela. Sua estrutura vem, portanto, da conexão 

através de outro tipo de interação. Esta conexão, uma vez forjada, somente 

será extinta se os integrantes assim desejarem. Ela gera vínculo formal que 

não necessita de interações para ser mantido e, deste modo, tem um baixo 

custo para os atores (2018, p. 156). 

 

 Talvez esse baixo custo, ou seja, os “laços fracos” formados nessa comunidade ajudem 

a explicar, pelo menos em parte, a velocidade com que esses alertas se espalham, já que esses 

laços mantêm “a rede interconectada e seriam responsáveis pelo fato de o fluxo de informações 
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atingir pontos diferentes da rede” (IDEM, p. 117). Isso se relaciona também com o número 

representativo de participantes, já que são aproximadamente 60 mil membros no 

“COPACABANA ALERTA”. O conteúdo chega a muitas pessoas, mas não há interação social 

ou o estabelecimento de laços sociais fortes entre todas elas.       

O tipo de capital social24 que circula nesses espaços também é um elemento de destaque 

para entendermos o porquê de tais informações serem tão difundidas e até mesmo a estrutura 

desses grupos em si.  Vale lembrar a conexão existente entre o que uma pessoa decide publicar 

na rede e a visão de como seus amigos e/ou audiência irá receber determinado conteúdo, de 

forma que as postagens são feitas a partir da percepção de capital social construído pelos atores 

envolvidos.   

Identificado como sendo um capital social do tipo cognitivo25, o objetivo não é o 

aprofundamento de laços sociais, mas, especificamente, a função de informar ou gerar 

conhecimento: “o valor da divulgação desses elementos está no fato de que a informação ainda 

não apareceu na rede interativa do ator. Por isso, ele repassa as informações obtidas através da 

rede associativa para a sua rede interativa” (Ibidem, p. 120). A ideia é completada em outro 

trecho, no qual Recuero dá como exemplo a difusão da informação de que o Orkut26 passaria a 

ser pago, ocorrida em 2005 e 2006 no Brasil: “Apesar da informação não ter uma fonte confiável 

e sequer ser verdadeira, as pessoas sentiam-se na obrigação de repassá-la a seus conhecidos, 

para que todos soubessem do fato” (p.120). Da mesma forma, muitos alertas presentes em 

nossos objetos de pesquisa são replicados. Outro aspecto do grupo de alerta em estudo que 

devemos ressaltar é a presença de normas de convivência, que seria uma característica da 

presença de um capital social também do tipo relacional, pois “O conjunto de normas permite 

cooperação entre os atores, que permite que o capital social seja cada vez mais ampliado e 

concentrado no grupo” (p. 119) 

 

 
24 “O conceito refere-se a um valor constituído a partir das interações entre os atores sociais” (RECUERO, 2018, 

p. 45).  
25 RECUERO, 2018, p. 119 
26 Rede social criada por Orkut Buyukkokten, que fez grande sucesso entre os internautas brasileiros. O sistema 

iniciou suas atividades em 2004 e foi desativado em 2014. 
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Figura 2 – Regras do “COPACABANA ALERTA” 

Fonte: Print da autora 

Entre as normas do “COPACABANA ALERTA” destacam-se as proibições: de 

discursos de ódio e bullying (correspondente ao uso de termos pejorativos e difamações); de 

promoções e publicidade; de propagandas políticas; de exibição de nudez, pornografia ou cenas 

de suicídio; de enquetes, lives e recomendações; também pede o respeito ao tópico do grupo 

(problemas do bairro). Além dessas regras, os administradores pedem subjetivamente para que 

todos tenham um comportamento "simpático, gentil e respeitoso"; que respeitem a privacidade 

do grupo, não tornando públicas discussões que acontecem ali; pede que dúvidas e reclamações 

sejam tratadas via mensagem direta para os administradores; e que sejam denunciados todos os 

posts considerados impróprios ou que tenham causado desconforto.   
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Nota-se, a partir das regras, que um esforço é feito no sentido de minimizar problemas 

nesses espaços, com o objetivo de torná-los ideais e, realmente, motivar o debate de forma que 

gere ganhos para a comunidade como um todo. No entanto, como será possível observar na 

análise das postagens, feita no segundo capítulo, grande parte das normas são a todo tempo 

ignoradas pelos membros do grupo. O discurso de ódio está presente, bem como comentários 

cheios de preconceito racial e direcionado aos moradores de rua e das favelas da cidade. 

Interações de cunho político, a favor e contra representantes eleitos ou candidatos, também são 

vistos frequentemente. Reações agressivas e falas desrespeitosas, recheadas de ironia e 

destinadas a zombar dos demais, parecem ser marcas do grupo, de forma que a orientação sobre 

simpatia e gentileza não parece sequer ter sido mencionada. Quem desrespeita as regras também 

não parece sofrer sanções, uma vez que a prática é extremamente comum.     

 

1.4.1 - Grupos de Alerta: a visão dos membros 

Na busca por uma maior compreensão a respeito de como o “COPACABANA 

ALERTA” é utilizado e percebido por seus membros, um questionário foi sugerido a 

participantes desse tipo de espaço nas redes sociais.  As questões ficaram disponíveis do dia 11 

ao dia 31 de janeiro, totalizando 20 dias, e foram respondidas por 324 pessoas. Uma vez que os 

moderadores e administradores do grupo em estudo não permitiram que o questionário fosse 

aplicado diretamente na página, não é possível afirmar quantas pessoas pertencentes, 

especificamente à comunidade de Copacabana, estão entre os respondentes, mas as estatísticas 

geradas ajudam a entender, em parte, como os usuários desse tipo de território on-line se 

relacionam nessas comunidades. 

Foram 11 perguntas, entre as quais, dez eram de múltipla escolha e a última era aberta 

a comentários e sugestões dos respondentes. As três questões iniciais buscaram traçar um perfil 

dos membros, com perguntas referentes a sexo, idade e escolaridade. As duas indagações 

seguintes procuram saber sobre a frequência que os membros leem e postam nesses espaços. 

As três perguntas subsequentes tentam captar características que se destacam dentro dos grupos 

de alerta, a partir do olhar de seus participantes. Dessas três, duas trazem a opção "outro", que 

abre espaço para que as pessoas descrevam o que mais lhes chamam a atenção. As questões 

nove e dez procuram uma maior compreensão a respeito de como os membros se sentem diante 

das discussões, também trazendo a opção "outro" para captar um maior espectro de respostas. 

A última pergunta, totalmente livre, buscou levantar sugestões, informações e histórias a 

respeito dos grupos em estudo, que não poderiam ter sido contempladas pelas opções de 
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repostas mais restritas, trazidas anteriormente. Este documento foi postado no meu perfil 

pessoal no Facebook e compartilhado por outros usuários da minha rede de amigos, além de ter 

sido publicado nos grupos "ALERTA TIJUCANO/AMOTI [OFICIAL]” e “NIterói ALERTA”27. 

Dos participantes, 80,6% são do sexo feminino. Apesar da esmagadora maioria de 

mulheres, os membros são bem distribuídos quanto à idade, estando 24,5% entre os 25 e 35 

anos, 21,3% entre 35 e 45 anos, 19.1% entre 55 e 65 anos, 18,2% entre 45 e 55 anos. Os grupos 

com menor representatividade dentro dos grupos são os mais jovens, já que apenas 10,3% 

afirma ter de 18 a 25 anos, e os mais velhos, com a porcentagem de 6,6% indicando as pessoas 

com mais de 65 anos. A maior parte (44,2%) afirma ter pós-graduação, seguido por 40,1% que 

afirma ter nível superior e 14,1% nível médio. Isso reflete em parte a forma como foi feita a 

amostragem, mas também uma posição de privilégio social desses grupos, que se referem a 

regiões de classes média e alta. 

 

Gráfico 1 – Divisão de membros de grupos de alerta por sexo 

Fonte: Autora (2020) 

 
27 Como os responsáveis pelo "COPACABANA ALERTA" não permitiram a postagem no grupo em estudo, 

optamos por compartilhar o questionário em outros dois grupos do mesmo tipo, que possuem o maior número de 

membros no Rio de Janeiro e em Niterói. O formulário com as perguntas também foi postado em meu perfil no 

Facebook e compartilhado por outros quatro amigos. Ter postado entre pessoas do meu círculo de amizades, de 

certa forma, se reflete em algumas das respostas obtidas. No entanto, tal escolha metodológica, permitiu um 

número maior de respondentes e, com isso, uma maior compreensão das atividades nesses grupos. 
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Gráfico 2 – Divisão de membros de grupos de alerta por idade  

Fonte: Autora (2020) 

 

Gráfico 3 – Escolaridade entre os membros que responderam ao questionário 

Fonte: Autora (2020) 

 

Duas perguntas foram feitas no sentido de compreender a frequência com que as pessoas 

costumam ler o conteúdo dos grupos de alerta e postar nesses espaços. Entre os participantes 

do questionário, 34.4% disseram ler as postagens do grupo do qual fazem parte pelo menos uma 

vez ao dia; 32,8% afirmam ler várias vezes ao dia, enquanto 19,4% leem apenas eventualmente, 

quando querem saber sobre algo específico. Outros 7,5% leem raramente e 5,9% semanalmente.  
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Gráfico 4 – Quantidade de visitas aos grupos de alerta 

Fonte: Autora (2020) 

 

No entanto, a questão seguinte mostrou uma porcentagem bem menor de pessoas que 

publicam ativamente nos grupos: 58.1% disseram nunca ter postado nada e que apenas 

acompanham as discussões; 24.4% contam ter postado poucas vezes e 10.9% apenas uma vez. 

Somente 5.9% responderam que já postaram várias vezes, enquanto duas pessoas (0.6%) 

afirmaram postar assiduamente para fomentar o debate nesses espaços.    

 

Gráfico 5 – Publicações de participantes nos grupos  

Fonte: Autora (2020) 

 

Outra questão do formulário aborda o papel dos grupos de alerta para as discussões a 

respeito dos bairros a que se referem. A maior parte das pessoas (43.6%) afirmou que eles 

desempenham uma função muito importante, enquanto 33.5% diz que eles são apenas bons. 

Entre os demais, 13.8% classificou como fundamental a atividade dos grupos, 5.3% os 

consideraram irrelevantes e 3.8% os acharam indiferentes com relação a resolução dos 

problemas que o grupo aborda.  
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Gráfico 6 – Importância das discussões dos grupos para seus bairros 

Fonte: Autora (2020) 

 

Mais quatro perguntas foram feitas, ainda, de maneira semiaberta, sendo que a última 

alternativa permitia que o respondente fizesse suas próprias considerações a respeito do tema. 

A quantidade de participações através das opções abertas do questionário foi grande e mostra 

que os participantes desses grupos enxergam os assuntos abordados de maneiras bem diversas 

e têm muitas reclamações com relação ao que é postado. A primeira questão desse tipo foi “Que 

tipo de postagens você mais vê dentro de grupos de alerta/bairro no Facebook?” e trouxe cinco 

opções: postagens sobre questões de infraestrutura urbana (31.7%), postagens sobre casos de 

violência (42.3%), postagens sobre trânsito (6.9%), postagens sobre reclamações referentes a 

empresas, serviços ou pessoa física (9.7%) e outro (opção que aceitava contribuições). Foram 

12 respostas diferentes, sendo que em quatro delas, as pessoas afirmaram que todas as anteriores 

poderiam ser marcadas.  

Quatro contribuições ressaltaram a função do grupo como uma espécie de 

"classificados", dizendo que veem mais postagens referentes a indicações de serviços. Em três 

respostas as pessoas indicaram que o que mais vêm são postagens referentes a animais perdidos 

de seus tutores. Uma última resposta apontou as postagens "elitistas reclamando que pessoas 

de outras áreas vêm se divertir no bairro". Vale ressaltar que, apesar de não serem as publicações 

mais frequentes nesses espaços as postagens a respeito da violência urbana são as mais 

percebidas pelos membros do grupo.  
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Gráfico 7 – Postagens mais percebidas pelos membros dos grupos 

Fonte: Autora (2020) 

 

Gráfico 8 – Características mais fortes dos grupos 

Fonte: Autora (2020) 

 

A segunda pergunta que contou com a participação dos respondentes questionou qual 

é a principal característica dos grupos de alerta/bairro. Entre as respostas, 39,9% afirmou que 

compartilhar ideias e alertas para o bairro é o principal; 38,1% votou em adquirir informações 

importantes para o bairro e 20.1% afirmou que o mais importante é debater as questões 

importantes para a região. Nenhuma das pessoas escolheu a opção "conhecer outras pessoas 

que moram no bairro". Nas respostas abertas, duas pessoas escreveram "todas as opções 

anteriores", uma outra disse que "gerar pânico e ódio" era a principal característica e o 

"discurso de ódio" também apareceu como alternativa sugerida. Outra contribuição afirmou 

que a principal função "deveria ser o debate de questões importantes para o bairro" e pontuou 

que isso nem sempre acontece. 

À questão "o que mais lhe incomoda em uma postagem dentro de grupos de 

alerta/bairro no Facebook?" 35.9% das pessoas responderam que são as informações falsas 
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ou não checadas; 23.4% reclamou do preconceito e do discurso de ódio; 23.1% do desrespeito 

e agressões entre os membros, 11.3% do conteúdo político e 3.4% dos desabafos de cunho 

pessoal. Entre as contribuições recebidas, quatro pessoas afirmaram que todos os itens 

mencionados nas opções são incômodos, uma outra pessoa indicou as "postagens que nada 

tem a ver com o objetivo do grupo" e uma terceira apontou as propagandas como 

perturbadoras da comunidade. As outras duas participações pareceram se referir a casos bem 

específicos: umas delas mencionou "lives religiosas" e outra apontou como incômodo o 

"interesse do administrador do grupo em manipular informações".  

 

Gráfico 9 – Maiores incômodos entre os membros 

Fonte: Autora (2020) 

 

A quarta pergunta que contou com uma opção em aberto e, talvez, a mais reveladora 

quanto ao nosso tema central de pesquisa, trouxe a questão: "Sobre as postagens referentes a 

violência urbana, como você se sente em relação ao conteúdo de grupos de alerta no 

Facebook?". A maior parte das respostas (34.9%) afirmou que se sente mais segura, já que 

fica sabendo antes sobre os perigos do bairro. 27.4% dos participantes apontaram que os 

grupos não têm influência sobre como se sentem com relação à segurança e 26.8% disseram 

que se sentem mais inseguros, já que veem muitos casos de violência nesses espaços. Outros 

9% não souberam dizer como se sentem sobre esse tipo de conteúdo. Entre as contribuições 

recebidas nessa questão, uma pessoa disse que se sente "em alerta"; outro participante disse 

que apenas lê nos grupos o que lhe acrescenta boas energias, apesar de não explicar que posts 

seriam esses; a resposta "cada vez mais insegura" também apareceu como contribuição, ao 

invés de ter sido marcada na opção já existente. Um outro membro de grupos de alerta 

ressaltou que sente raiva nesses espaços por se dar conta do quão preconceituosas são as 
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pessoas da vizinhança. As outras respostas trouxeram as frases: "Me sinto inseguro pelo 

discurso de ódio" e "Tenho medo de ser fake news e só fomentar o medo".  

 

Gráfico 10 – Sentimentos fomentados pelos grupos de alerta 

Fonte: Autora (2020) 

 

A partir dos dados, podemos dizer que o perfil mais comum encontrado nos grupos é 

de mulheres em idade adulta, em geral mais suscetíveis à violência do que os homens, por 

ainda serem consideradas alvos mais fáceis. Os participantes consomem diariamente o 

conteúdo desses espaços, mas não necessariamente publicam, o que reforça a característica 

do grupo de gerar vínculo sem que haja necessariamente interação (RECUERO, 2018).  A 

violência se destaca mais entre os temas abordados e, saber sobre os casos que afetaram seus 

vizinhos, faz com que os membros se considerem mais seguros ou menos expostos a situações 

semelhantes. Apesar de conter informações falsas, agressividade entre os membros, casos de 

preconceito e discurso de ódio, entre outras publicações "incômodas", os grupos ainda são 

vistos de forma positiva pela maior parte dos participantes que os consideram bons ou muito 

importantes para adquirirem informações e compartilharem ideias e "alertas".  

 Por último, o questionário trouxe uma pergunta totalmente aberta a contribuições de 

membros de grupos de alerta. Foram 35 respostas no total, que trouxeram críticas e elogios 

sobre esses espaços. Um dos integrantes afirmou acreditar “que as melhorias de que os bairros 

tanto necessitam, realmente aconteçam” através da discussão online. Outro atestou que 

“divulgação da informação em veículos de alertas em redes sociais por vezes resolve fatos que 

eventualmente só seriam resolvidas em doses bem cansativas na justiça”, por obter certa 

visibilidade junto às pessoas responsáveis pela resolução dos problemas abordados. No mesmo 

sentido, temos um relato específico sobre diminuição de violência: “quanto mais informação 
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melhor, na minha rua roubavam carros quase que todo mês, hoje já não rouba mais depois do 

posto policial e à ajuda dos vizinhos” [sic]. É possível observarmos, ainda, as postagens nos 

grupos funcionando à exemplo do que foi tratado no tópico sobre jornalismo hiperlocal: “moro 

em Santa Rosa. Sempre que ouço tiros, corro pro Facebook pra saber onde é, se alguém postou 

alguma informação importante pra mim” [sic], conta um participante. 

 A maior parte das críticas se refere a disseminação de preconceito e discurso de ódio. 

A agressividade e a falta de cooperação entre os membros, a censura por parte dos 

administradores e a não resolução de questões também foram mencionadas. Um morador de 

Niterói disse que a prefeitura fecha os olhos para as questões que são relatados na página da 

cidade e que é desestimulante participar, porque “muitos informes são relatos de problemas 

permanentes”. Outro usuário pediu rigor contra a hostilidade nesses espaços: “eu considero 

esses grupos importantes, porém percebo muita falta de respeito com as postagens alheias. 

Creio que deveria haver mais rigor para os membros e quem ñ respeitasse ou fosse agressivo 

fosse imediatamente excluído” [sic]. Uma outra participante falou especificamente do bairro 

abordado nesta pesquisa:  

Eu saí de um grupo de bairro (Copacabana) porque o grau de preconceito, de 

desrespeito às pessoas, aos moradores em situação de rua é muito perigoso. 

Tentei um dia fazer um questionamento e fiquei com receio de ser localizada 

e colocar-me em risco. As denúncias ao FB contra crime de ódio nunca são 

ouvidas. Minha intenção de ficar informada, de colaborar com melhorias no 

bairro nunca foi atendida. É um grupo persecutório e de combinar ações contra 

negros, contra os mais pobres. Para mim, não serve [sic]. 

 

 Outras contribuições trouxeram opiniões semelhantes: “sou membro de grupos de 

bairros para tentar saber informações sobre violência e circulação urbana, mas acabo 

percebendo que discursos de ódio são mais fortes que qualquer coisa. Discursos de ódio se 

proliferam porque existem pessoas prontas a ouvir isso”, diz um dos relatos. Uma outra resposta 

referiu-se ao "ALERTA TIJUCANO/AMOTI [OFICIAL]” onde, segundo o respondente, a falta de 

filtros contribuiria para a proliferação de um discurso fascista: “sigo no grupo porque as 

informações oficiais muitas vezes inexistem, mas acho esta alternativa de grupos de bairro 

bastante perigosa, pela experiência que venho tendo”, completa. Sobre a mesma comunidade 

uma mulher contou que foi expulsa: “Fui banida do grupo, pois a moderação é totalmente pró 

Bolsonaro, acabei sendo banida por ir contra uma das ideias” [sic]. 

 Na opinião de outro integrante esses grupos seriam “uma oportunidade de visualizar o 

retrocesso da democracia”, já que os membros não teriam mais vergonha de expor ódio e 

preconceito. Outro diz que participa menos do que gostaria: “infelizmente, os grupos que atuam 

no meu bairro não têm contribuído para um debate de alto nível das questões relevantes que 



48 

deveriam ser tratadas. Geralmente são pessoas mal informadas, quase sempre com uma posição 

política conservadora, agressiva e preconceituosa”, afirma. A necessidade de uma educação 

voltada para interação com mídias digitais também é levantada:  

Atualmente as redes sociais nos permitiriam vivenciar o "aqui, agora", porém 

isso também é ambiente para desinformação. As pessoas nem sempre 

verificam as informações que compartilham, não sabem questionar e acabam 

repassando. Precisamos de um olhar de reeducação para essas mídias, assim 

como o nosso comportamento nelas [sic].  

 

Apesar do número de respondentes ser quantitativamente pequeno, as diferentes visões 

que os participantes têm dos grupos de alerta indicam a necessidade de problematizarmos 

algumas questões e fornecem uma base para a análise das publicações feitas nesses espaços. 

Dessa forma, o capítulo 2 se dedica a olhar, criticamente, o conteúdo da comunidade online em 

estudo, observando o comportamento dos membros e destacando características mais relevantes 

das postagens, especialmente naquelas que se referem ao tema violência urbana. 
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2- O MEDO E A ANÁLISE DAS POSTAGENS NO COPACANABA ALERTA 

O segundo capítulo dedica-se à observação do objeto de pesquisa e à reflexão acerca 

dos elementos que mais se destacaram nesse processo. O conceito de medo é o ponto de partida. 

Abordado por diversos autores como assunto central, é também considerado um dos elementos 

chave para este trabalho. O texto se volta, então, para a parte mais metodológica e objetiva, 

buscando explicar de que maneira foi feita a seleção das postagens, além de apresentar, de 

maneira breve, as cinco "reações" disponíveis para os usuários do Facebook, a partir das quais 

eles podem manifestar sentimentos como amor, raiva, surpresa, entre outros. Na sequência, o 

conceito de "filtros bolha" (PARISIER, 2012) é trazido, com o objetivo de inserir na discussão 

como se dá a influência dos algoritmos no conteúdo que chega até os perfis do Facebook.  

A parte descritiva das postagens sobre violência urbana ganha destaque e evidencia as 

dinâmicas existentes dentro do “COPACABANA ALERTA”. Um subitem é, ainda, dedicado 

especificamente aos moradores em situação de rua, cuja presença influencia diretamente na 

sensação de insegurança entre os membros do grupo, como verificamos e detalharemos adiante.  

 

2.1 - A produção do medo nos grupos de alerta do Facebook 

De acordo com o historiador francês Jean Delumeau, o medo individual pode ser 

definido como “uma emoção-choque, frequentemente precedida de surpresa, provocada pela 

tomada de consciência de um perigo presente e urgente que ameaça, cremos nós, nossa 

conservação” (DELUMEAU, 2009 [1978], p. 30).  Ele afirma também que o medo é inerente à 

natureza do homem, uma espécie de garantia contra os perigos e um reflexo indispensável que 

permite que o organismo escape da morte, entre outros eventos. Dessa forma, a segurança 

também se torna fundamental: “está na base da afetividade e da moral humanas. A insegurança 

é símbolo de morte, e a segurança é símbolo de vida (Ibidem, p. 23). 

Para Delumeau, dentro de um grupo ou coletividade, as emoções-choque se somam, 

“comportamentos de multidão exageram, complicam e transformam os excessos individuais” 

(Ibidem, p. 31). Em outro trecho de sua obra, ele completa: 

Mais geralmente, os caracteres fundamentais da psicologia de uma multidão 

são sua capacidade de ser influenciável, o caráter absoluto de seus 

julgamentos, a rapidez dos contágios que a atravessam, o enfraquecimento ou 

a perda do espírito crítico, a diminuição ou o desaparecimento do senso de 

responsabilidade pessoal, a subestimação da força do adversário, sua 

capacidade de passar subitamente do horror ao entusiasmo e das aclamações 

às ameaças de morte”. (Ibidem, p. 31-32). 
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 Tais afirmações podem ser pensadas dentro do contexto das comunidades virtuais e 

esclarecem sobre o objeto aqui estudado, no qual o tema principal é a violência urbana, fonte 

inesgotável para o reforço do pavor. Esses territórios28 podem ser considerados como exemplos 

de locais em que os temores individuais se adicionam para criar um clima de medo. No grupo 

em estudo há a repetição de relatos e o compartilhamento constante de situações de perigo 

(assaltos, troca de tiros, arrastões, etc.) o que faz com o que seus participantes possam estar 

revivendo esses “traumas” a todo instante. Tal situação levaria a um sentimento de angústia, 

que é “vivida como uma espera dolorosa diante de um perigo tanto mais temível quanto menos 

claramente identificado: um sentimento global de insegurança” (Ibidem, P. 33). 

 Delumeau vai mais a fundo ao afirmar que “medos repetidos podem criar uma 

inadaptação severa em um sujeito e conduzi-lo a um estado de inquietação profunda gerador de 

crises de angústia. Reciprocamente, um temperamento ansioso corre o risco de estar mais 

sujeito aos medos do que um outro” (Ibidem, p. 34). Ainda sobre a angústia, por ser indefinível 

e incerta, lutar contra ela torna-se difícil de forma que o homem sente a necessidade de 

transformá-la e fragmentá-la em medos precisos de alguma coisa ou de alguém, para que possa 

enfrentá-la. Assim, a civilização estaria constantemente nomeando e fabricando medos. Nesse 

sentido, um outro efeito do medo seria a objetivação. Delumeau cita G. Delpierre29 a respeito 

do assunto: 

Por exemplo, no medo da violência, o homem, ao invés de lançar-se à luta ou 

fugir dela, satisfaz-se olhando-a de fora. Encontra prazer em escrever, ler, 

ouvir, contar histórias de batalhas. Assiste com certa paixão às corridas 

perigosas, às lutas de boxe, às touradas. O instinto combativo deslocou-se para 

o objeto. (apud. DELUMEAU, 2009 [1978], p. 41). 

 

 Do ponto de vista dos grupos de alerta, a colocação de Delpierre dá sentido ao 

comportamento verificado na maioria dos participantes, que apenas observa as histórias, sem o 

desenvolvimento de uma ação combativa real para melhorar a situação dos locais em que 

vivem. Basta, na maioria das vezes, ficar sabendo das “histórias de batalha” e reclamar nas 

rodas de amigos. Da mesma forma, uma outra característica descrita por Delumeau pode ser 

verificada nesses grupos, que é o medo do novo. Considerando o contexto do que chama de 

“perturbações rurais” na França, durante o verão de 1789, o autor fala que: 

 
28 Entendemos "território" a partir com conceito de territórios midiáticos desenvolvido por Simone Tosoni e Matteo 

Tarantino (2013). De acordo com os autores, uma vez que o que circula na mídia tradicional já não dá conta das 

várias narrativas referentes aos conflitos urbanos, esses novos territórios surgem como táticas simbólicas. Eles 

seriam instrumentos aos quais os atores, influenciados pelo contexto tecnológico e midiatizado, recorrem para 

promover representações de si mesmos. 
29 G. DELPIERRE, La peur et l’être, p. 31-45 
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(...) ocorreram poucos atos de violência coletiva, outrora, sem referência ao 

menos implícita a um passado idílico, sem a apreensão diante das novidades 

e dos estrangeiros que as traziam, sem que se colocassem em jogo as 

desconfianças viscerais que se sentia em relação às pessoas externas a seu 

próprio universo: os camponeses pelos citadinos, os citadinos pelos 

camponeses, une e outros pelos vagabundos (Ibidem, p. 78).  

 

 Fazendo uma ponte de tal comportamento com o que se vê as redes sociais digitais 

contemporâneas, é possível dizer que nenhum outro lugar ou nenhuma outra plataforma 

ofereceu tanta possibilidade de relacionar-se com o “novo”, com o “diferente”. Talvez, por isso, 

haja tanta violência e agressões verbais nesses espaços, como será possível observar em nossa 

análise a seguir. O homem, ainda hoje, tem dificuldade e reluta em aceitar o que não faz parte 

de seu universo; de lidar com a alteridade.  

Outro autor que discute o medo é Zygmunt Bauman (2008). Com uma concepção 

diferente de Maffesoli (que se refere ao momento atual como uma nova era pós-moderna e 

reafirma o retorno ao comunitarismo), para Bauman, a individualização que ele considera 

existir nos dias de hoje é a principal responsável pela insegurança e pelo medo da maleficência 

humana. Na sociedade descrita pelo autor, as pessoas só estariam preocupadas com os seus 

próprios interesses e satisfações. Dessa forma, o indivíduo da atualidade acreditaria que todos 

a sua volta são movidos pelo mesmo senso de egoísmo:  

Numa sociedade assim, a percepção da camaradagem humana como fonte de 

insegurança existencial e como um território repleto de armadilhas e 

emboscadas tende a se tornar endêmica. Numa espécie de círculo vicioso, ela 

exacerba, por sua vez, a fragilidade crônica dos vínculos humanos e aumenta 

os temores que essa fragilidade tende a gerar. (BAUMAN, 2008, p. 172) 

 

 Para ele, a modernidade não conseguiu atender às expectativas criadas pela a promessa 

de “segurança total”, que seria possibilitada pelos avanços tecnológicos. A frustação somada à 

convicção de que o feito poderia ser conquistado, canalizou a ansiedade da sociedade para um 

profundo desejo de “localizar e punir culpados, assim como de ser indenizado/compensado 

pelas esperanças traídas” (Ibidem, p. 170). Esse tipo de comportamento pode ser verificado 

constantemente nos “grupos de alerta” que analisamos. Neles, a intenção principal é indicar os 

locais mais violentos de determinada localidade ou fotografar a ação ou rosto de possíveis 

assaltantes, para que possam ser mostrados aos participantes da comunidade, como uma forma 

de prevenção, alerta e, por vezes, punição. 

 Ainda segundo o sociólogo polonês, a ação defensiva estimulada pelo medo acaba 

“conferindo proximidade, tangibilidade e credibilidade às ameaças, genuínas ou supostas, de 

que ele presumivelmente emana” (Ibidem, p. 173). Ele completa a ideia dizendo que “o círculo 

vicioso do medo e das ações por ele inspiradas (aparentemente preventivas ou defensivas) vai 
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em frente sem perder nem um pouco de vigor – mas sem se aproximar de seu fim” (Ibidem, p. 

174). A partir dessas reflexões é possível tecer uma análise sobre os grupos regionais no 

Facebook, uma vez que é plausível estabelecer que a disseminação de “alertas” sobre violência 

pública pode estar contribuindo, ao contrário do que se espera, para o aumento do medo entre 

seus membros. 

Bauman parece, de certa forma, abordar ainda essa questão quando afirma que o ser 

humano tende a se concentrar nas coisas em que acredita poder influenciar. “Tentamos calcular 

e minimizar o risco de cairmos vítimas dos perigos que são mais fáceis de localizar, os mais 

flexíveis e manejáveis, entre todos os inúmeros e incontáveis perigos que, ao que suspeitamos, 

o mundo opaco e seu futuro incerto têm em estoque” (Ibidem, p.185-186). Talvez seja, então, 

essa a explicação para que os membros dos grupos de alerta, mesmo sentindo medo do que é 

postado, continuem a participar e a consumir os conteúdos ali compartilhados. A falsa ilusão 

de controle sob o que pode a estar por vir; sob a possível violência a que talvez sejam 

submetidos.  

Ele completa: 

“O problema”, contudo, para relembrar a advertência de David L. Altheide, 

“é que essas atividades reafirmam e ajudam a produzir o senso de desordem 

que nossas ações precipitam”. Cada chave extra na porta de entrada em 

resposta a sucessivos rumores sobre criminosos de aparência estrangeira 

enrolados em mantos cheios de punhais, ou cada revisão de nossa dieta em 

resposta a outro “pânico alimentar”, faz o mundo parecer mais traiçoeiro e 

assustador, e instiga mais ações defensivas que acrescentarão ainda mais vigor 

à capacidade do medo de se autopropagar” (Ibidem, p.186).  

 

 O sociólogo Barry Glassner também traça um importante cenário para a teorização sobre 

o medo. Tratando sobre o contexto norte-americano, ele afirma que “é melhor que aprendamos 

a pôr em dúvida nossos medos supervalorizados antes que eles nos destruam. Os medos válidos 

têm sua razão de ser: dão-nos dicas sobre o perigo. Os medos falsos e exagerados causam apenas 

apuro” (GLASSNER, 2003, P. 24). Para ele, um dos paradoxos da cultura do medo é que 

frequentemente as pessoas temem as coisas erradas e os problemas sérios continuam sendo 

ignorados, ainda que cause grandes perigos à população. A partir dos exemplos que dá a esse 

respeito, paralelos podem ser traçados com o contexto vivido no Brasil e, especificamente, no 

Rio de Janeiro. Na “cidade maravilhosa”, enquanto grande parte da população se preocupa com 

o suposto aumento no número de assaltos e da violência como um todo, poucos levantam 
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questões como o aumento dos índices de pobreza30 e desigualdade social, que estão na base do 

problema.   

 De acordo com Glassner, um dos motivos pelo qual os medos dos americanos “estão 

postos no lugar errado” é a mídia jornalística, já que ela exibiria constantemente histórias 

sensacionalistas pensadas para aumentar seus índices de audiência. Para ele, a cobertura é feita 

pelos jornalistas de forma desigual, o que tem efeitos nos espectadores. Como um dos 

exemplos, é citada uma pesquisa nacional em que, indagadas sobre por que acreditavam que os 

Estados Unidos apresentavam um sério problema em relação ao crime, 76% as pessoas citaram 

matérias vistas na mídia e apenas 22% citaram experiências pessoais: “são os meios 

jornalísticos e não a experiência direta que abastecem os americanos de seus principais medos” 

(Ibidem, p.31), enfatiza. Ele completa, ainda, que: 

Toda análise da cultura do medo que ignora a ação da imprensa ficaria 

evidentemente incompleta. Entre as diversas instituições com mais culpa por 

criar e sustentar o pânico, a imprensa ocupa indiscutivelmente um dos 

primeiros lugares. Ela também é uma das candidatas mais promissoras a uma 

mudança positiva. (Ibidem, p. 33) 

 

 Uma das jogadas habituais dos programas de reportagem, em prol de uma maior 

audiência, segundo Glassner, é que normalmente os relatos emotivos passam por cima da 

informação objetiva. Tal comportamento, hoje, se repete com ainda mais força nas redes sociais 

e nos grupos regionais “informativos” que analisamos, já que a premissa jornalística básica do 

esclarecimento não é sequer levada em consideração, com postagens recheadas de desabafos e 

lamentações. Outra pergunta que o autor levanta e que se relaciona com esta pesquisa é: por 

que determinadas ansiedades e medos pegam e outros não? Ele cita o trabalho da antropóloga 

Mary Douglas acerca do assunto: “os perigos são selecionados por importância específica, (...) 

ou porque ofendem os princípios morais básicos da sociedade, ou porque possibilitam críticas 

a grupos e instituições vistos com maus olhos”. (Ibidem, p. 37). Dessa forma, no cenário 

brasileiro, devemos pensar em quais são os princípios morais afetados pela violência urbana e 

que grupos de pessoas e/ou instituições passaram a ser criticados por causa dela.  

 Ainda sobre o papel da imprensa na incrementação do medo no cotidiano, Glassner 

recupera o estudo do teórico George Gerbner, que fala a respeito do que chama de “síndrome 

do mundo vil”. De acordo com a pesquisa, uma pessoa que vê uma quantidade suficiente de 

 
30 Dados da Síntese de Indicadores Sociais (SIS), publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), mostram que houve crescimento no percentual de pobreza no Brasil. A proporção de pessoas pobres era 

de 25,7% da população em 2016 e subiu para 26,5%, em 2017. Em números absolutos, esse contingente variou de 

52,8 milhões para 54,8 milhões de pessoas, no período. Estudo disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101629.pdf - Acessado em 26/04/2019. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101629.pdf
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brutalidade na TV é capaz de acreditar que está vivendo em um mundo cruel e sombrio, e passa 

a se sentir vulnerável e inseguro.  

(...) se você está crescendo em uma casa onde há mais de três horas de 

televisão por dia, para todos os fins práticos, você vive num mundo mais 

malvado - e age de acordo - do que seu vizinho que mora na casa ao lado, no 

mesmo mundo, mas assiste menos televisão. A programação reforça os piores 

medos e apreensões e paranoias das pessoas31 (GERBNER, 1994, on-line).  

 

 Ainda de acordo com as pesquisas de Gerbner, outras consequências do excesso de 

conteúdos violentos para quem assiste muita televisão é que se passa a acreditar que a violência 

é normal, que faz parte do mundo e que é uma boa maneira de resolver problemas. O medo de 

sair na rua, também seria um dos resultados: “Nossas pesquisas nos dizem que quanto mais as 

pessoas assistem à televisão, mais elas têm medo de sair na rua em sua própria comunidade, 

especialmente à noite. Eles têm medo de estranhos e conhecer outras pessoas”32 (Ibidem, on-

line). 

 O que podemos observar, considerando o fenômeno da midiatização, é que tais padrões 

referentes à televisão se refletem também nas redes sociais. No “COPACABANA ALERTA”, 

os casos de violência são compartilhados a todo tempo e os participantes desses espaços reagem 

quase sempre de forma temerosa, como se pode verificar em muitos dos comentários presentes 

nesses posts. O medo, que antes era só instigado por alguns programas de televisão, passa a 

ganhar um reforço via internet. Se consideramos que, pelo Facebook as pessoas ficam expostas 

24 horas por dia a esses conteúdos, dependendo de sua frequência de acessos, é possível dizer 

que os resultados obtidos por Gerbner estão sendo potencializados. Também é comum nesses 

grupos os comentários daquelas pessoas que já não se chocam com mensagens referentes a 

assaltos e troca de tiros; que já consideram a violência normal para os padrões da localidade em 

que moram. Dessa forma, na mesma medida que o medo se intensifica, a violência se banaliza.     

 Um outro ponto central levantado pelos dados obtidos por George Gerbner, é que o 

aumento do sentimento de vulnerabilidade entre a população eleva uma demanda por repressão 

do governo.  

É impossível realizar uma campanha eleitoral sem advogar mais prisões, 

punições mais duras, mais execuções, todas as coisas que nunca funcionaram 

para reduzir o crime, mas sempre funcionaram para obter votos. Isso é 

 
31 Nossa tradução para: “if you are growing up in a home where there is more than say three hours of television 

per day, for all practical purposes you live in a meaner world – and act accordingly – than your next-door neighbor 

who lives in the same world but watches less television. The programming reinforces the worst fears and 

apprehensions and paranoia of people”. Disponível em: https://www.context.org/iclib/ic38/gerbner/. Acessado em: 

27/04/2019. 
32 Nossa tradução para: “Our surveys tell us that the more television people watch, the more they are likely to be 

afraid to go out on the street in their own community, especially at night. They are afraid of strangers and meeting 

other people” Disponível em: https://www.context.org/iclib/ic38/gerbner/. Acessado em: 27/04/2019. 

https://www.context.org/iclib/ic38/gerbner/
https://www.context.org/iclib/ic38/gerbner/
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impulsionado em grande parte, embora não exclusivamente, pela insegurança 

cultivada na televisão33 (Ibidem, 1994, on-line). 

 

 Fortalecido pelas redes sociais, o citado sentimento de insegurança da população pode 

estar contribuindo para muitas das transformações assistidas no contexto social, econômico e, 

sobretudo, no cenário político brasileiro. Dessa forma, não é possível mais ignorar o poder dos 

conteúdos referente à violência urbana difundidos nas redes, em especial no Facebook, e seus 

possíveis efeitos no cotidiano das cidades.    

 

2.2 – As publicações no grupo “COPACABANA ALERTA” 

No objeto da pesquisa, o grupo “COPACABANA ALERTA”, observamos as postagens 

feitas ao longo ano de 2018, quando este trabalho teve início. Para a seleção das publicações, a 

opção foi utilizar o próprio sistema de buscas do Facebook, de forma que, na barra de pesquisa 

lateral apenas a letra a34 foi digitada. A partir disso, o sistema da rede social te dá outras opções 

de “filtro” para a busca. Em seguida, escolhemos mês a mês para que fossem mostrados os 

compartilhamentos considerados como mais relevantes dentro do grupo, no período 

selecionado. Entre os filtros de busca, as opções marcadas foram: “todas as publicações”, 

“publicações mais relevantes”, publicado por “qualquer pessoa” e de “qualquer lugar”, como 

mostra a figura abaixo (3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Nossa tradução para: “It’s impossible to run an election campaign without advocating more jails, harsher 

punishment, more executions, all the things that have never worked to reduce crime but have always worked to 

get votes. It’s driven largely, although not exclusively, by television-cultivated insecurity”. Disponível em: 

https://www.context.org/iclib/ic38/gerbner/. Acessado em: 27/04/2019. 
34 Optamos por colocar apenas a letra a na barra de buscas, para que tivéssemos a maior abrangência possível de 

postagens, considerando que a letra é a que aparece com maior frequência em textos escritos na língua portuguesa. 

(QUARESMA, Pedro e PINHO, Augusto. Análise de frequências da língua portuguesa. Disponível em: 

https://www.mat.uc.pt/~pedro/lectivos/CodigosCriptografia1011/interTIC07pqap.pdf. Acessado em 30/10/2019). 

https://www.context.org/iclib/ic38/gerbner/
https://www.mat.uc.pt/~pedro/lectivos/CodigosCriptografia1011/interTIC07pqap.pdf
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Figura 3 – Método de busca no “COPACABANA ALERTA” 

 
Fonte: Print da autora 

 

A partir desse método de busca, o Facebook mostrou, em cada mês, cerca de 50 

postagens feitas dentro do grupo, sobre os mais diferentes assuntos. Vale lembrar que o 

“COPACABANA ALERTA” tem, por dia, uma média entre 15 e 20 publicações. Depois dessa 

primeira seleção, separamos todos os posts que foram mostrados entre os temas que apareciam 

mais frequentemente, sendo eles: "animais", “elogios”, "infraestrutura, ordem e conservação", 

“moradores de rua”, "reclamações sobre empresas e serviços", "sem categoria/diversos", 

“trânsito, ciclovia e pedestres” e “violência urbana”, conforme mostra a tabela abaixo.  
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Tabela 1 – Número de postagens por categoria de análise 

Fonte: Autora (2020) 

 

A categoria “violência urbana” abarca todos os posts referentes a tiroteios, operações 

policiais, roubos, furtos, iniciativas de moradores para lidar com essas situações e relatos sobre 

a falta de segurança no bairro de forma geral. Além desse tópico, outro se destacou no decorrer 

da seleção. Verificou-se a incidência de uma quantidade significativa de publicações acerca da 

população em situação de rua, de forma que criou-se uma categoria para esse problema urbano 

específico, que está intimamente ligado à sensação de insegurança e medo de que tratamos nesta 

pesquisa, uma vez que grande parte dos participantes do grupo associa a imagem dessas pessoas 

ao uso de drogas e à agressividade, como veremos adiante. 

Outro tema bastante frequente foi a causa animal, de maneira que esse tópico envolve 

divulgações sobre cachorros e gatos perdidos, de pessoas incentivando a adoção dos pets e de 

iniciativas em prol dos animais, entre elas, denúncias sobre maus-tratos e sobre 

comportamentos “inadequados” dos donos de cães durante os passeios pelas ruas do bairro, 

entre outros casos. O item “infraestrutura, ordem e conservação” inclui a maior parte das 

reclamações, referentes a questões como lixo, barulho, iluminação, esgoto, buracos na via, 

conservação de praças e calçadas, fiscalização do comércio ambulante, estacionamento 

irregular etc., que demandam a atuação da prefeitura e do poder público como um todo. Os 

elogios também estão presentes no grupo, mesmo que de maneira tímida, e são contemplados 

em uma categoria, que ocupa junto com os agradecimentos e com as homenagens de forma 

geral.   

“COPACABANA 
ALERTA”  2018 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Total por 
categoria 

Animais 2 2 5 5 2 4 2 7 14 11 11 9 74 

Elogios 4 5 2 3 3 5 5 2 3 1 2 1 36 

Infraestrutura, ordem e 
conservação 14 19 13 10 15 18 14 11 10 10 13 19 166 

Moradores de rua 7 4 6 5 1 1 6 3 4 2 2 0 41 

Reclamações sobre 
empresas e serviços 4 1 2 1 5 3 3 1 2 5 5 2 34 

Sem categoria / 
diversos 7 6 7 9 13 9 13 12 6 15 10 8 115 

Trânsito, ciclovia e 
pedestres 4 2 3 3 1 1 2 1 0 0 0 0 17 

Violência urbana 8 9 10 13 9 7 4 13 9 6 6 10 104 

Total de destaques 50 48 48 49 49 48 49 50 48 50 49 49 587 
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Em “reclamações, sobre empresas e serviços” entram todas as publicações que se 

referem a serviços privados, como lojas, supermercados, serviços de telefonia e internet etc. A 

categoria “trânsito, ciclovia e pedestres” abrange todas as postagens referentes a casos de 

atropelamento, uso da ciclovia no bairro, limites de velocidade, entre outros que seguem essa 

tipologia. Por fim, o item “sem categoria/diversos” engloba todas as publicações não 

condizentes com as divisões criadas para os assuntos mais incidentes do levantamento.  Dessa 

forma, a tabela evidencia que a violência urbana é uma das maiores questões de que trata o 

grupo, uma vez que a categoria fica atrás apenas daquelas que reúnem uma grande gama de 

assuntos: “infraestrutura, ordem e conservação” e “sem categoria/diversos”. 

 

2.2.1 - Reações no Facebook 

Desde fevereiro de 2016, os usuários do Facebook no Brasil têm opções de emoticons35 

para reagir aos conteúdos postados na rede social. A implantação da novidade pela empresa 

surgiu de uma demanda dos usuários que nem sempre se sentiam confortáveis para “curtir” 

determinadas notícias que circulavam na rede. Imagine, por exemplo, que um amigo tivesse 

postado uma informação, referente ao velório de um ente querido que acabara de falecer. Você, 

usuário, querendo demonstrar apoio ou dizer que tomou conhecimento daquele fato, poderia 

apenas curtir a postagem. No entanto, podemos concordar que é difícil mostrar-se solidário 

clicando, nessa situação, em um botão que esboça um sentimento positivo. Afinal, ninguém 

“curte” a morte de uma pessoa querida.  Logo, era um pedido comum entre os membros da rede 

social a inclusão do botão “não curti” ou “dislike” para que a reação pudesse ser um pouco mais 

adequada em situações como esta.  

No fim de 2015, a plataforma anunciou não apenas uma opção ao “curtir”, mas outras 

cinco: o “Amei”, representado por um coração; o “Haha”, representado por um emoticon 

sorrindo; o “Uau”, correspondente a uma expressão de surpresa; o “Triste”, que aparece 

chorando e o “Grr”, que é mostrado na cor vermelha/alaranjada exprimindo raiva. Mark 

Zuckerberg, presidente-executivo do Facebook, comentou a medida dizendo, na ocasião, que 

era "importante dar às pessoas mais opções do que apenas o 'curtir' para ajudá-las a expressar 

empatia"36.  

 

 

 
35 Emoticon é uma junção dos termos em inglês emotion (emoção) e icon (ícone). São imagens que reproduzem 

expressões faciais e buscam transmitir o estado psicológico de quem os utiliza.   
36 Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/02/facebook-libera-cinco-novos-botoes-

alternativos-ao-curtir.html. Acessado em: 12/11/2019 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/02/facebook-libera-cinco-novos-botoes-alternativos-ao-curtir.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/02/facebook-libera-cinco-novos-botoes-alternativos-ao-curtir.html
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Figura 4 – Reações no Facebook  

 

Fonte: Print da autora 

 

Apesar de bem recebida entre os membros, a novidade deixou alguns criadores de 

conteúdo e de anúncios receosos já que eles levantavam a suspeita de que uma reação negativa, 

como "Triste" ou "Grr", pudesse ser "lida" de maneira diferente pelo algoritmo, fazendo com 

que suas postagens aparecessem menos.  Contudo, a rede social se apressou em esclarecer que 

todas as reações teriam o mesmo peso no algoritmo, o que significa dizer que ganhar "Amei" 

ou "Grr" não faria uma publicação aparecer mais ou menos para os demais membros, sendo a 

interação o mais importante. Um ano despois do início dos novos “botões” houve uma mudança 

e as reações passaram a representar um engajamento maior do que o “curtir”. A alteração partiu 

do entendimento de que o movimento para “curtir” era muito mais simples – consiste em apenas 

um clique – do que o movimento feito para “reagir” de uma forma específica, para o qual uma 

pessoa deve clicar, segurar e arrastar até o emoticon correto.   

Para além de todos os detalhes técnicos sobre a plataforma, a análise que nos propomos 

a fazer, demanda um olhar mais atento a respeito do que, de fato, pode significar cada uma 

dessas reações, já que mesmo parecendo “óbvias” inicialmente, o entendimento a respeito delas 

pode ser alterado dependendo do contexto. De acordo com declarações dos executivos do 

Facebook, a reação mais popular do mundo é o “Amei”37. Porém, não conseguimos saber 

exatamente o sentimento existente por traz de cada interação, apenas olhando os números 

apresentados na rede social. Tentando explicar com base em exemplos caricatos, um jovem 

adolescente não recebe um “Amei” da mesma forma se ele for dado pela sua mãe e se ele vier 

da sua futura namorada. Da mesma maneira, o botão “Uau” pode significar surpresas positivas 

ou negativas. O “Grr” ou o “Triste” frequentemente são utilizados de forma irônica. São 

nuances que não ficam evidentes apenas através dos dados na tela.  

No caso das publicações que analisamos, referentes à violência urbana, feitas no ano de 

2018, dentro do grupo “COPACABANA ALERTA”, a reação mais comum depois do “Curtir” 

é o “Triste”, como pode ser observado na tabela abaixo.  

 

 
37 Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/02/facebook-libera-cinco-novos-botoes-

alternativos-ao-curtir.html. Acessado em: 12/11/2019 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/02/facebook-libera-cinco-novos-botoes-alternativos-ao-curtir.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/02/facebook-libera-cinco-novos-botoes-alternativos-ao-curtir.html
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Tabela 2 – Quantidade de reações das publicações analisadas 

Tabela de 
interações JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Total por 
tipo de 
reação 

Curtir 169 171 260 608 445 150 1000 155 207 286 174 322 3947 

Amei 1 0 2 10 3 0 179 0 0 16 0 0 211 

Haha 0 1 2 0 1 0 6 0 0 0 0 1 11 

Uau 18 8 32 12 23 10 13 37 6 2 92 19 272 

Triste 51 173 94 217 196 143 0 175 25 157 128 181 1540 

Grr 116 133 251 64 64 295 0 13 147 4 65 194 1346 

Total por 
publicação 355 486 641 911 732 598 1198 380 385 465 459 717 7327 

Fonte: Autora (2020) 

 

O único post positivo analisado e o campeão em “Curtir” e nas reações “Amei” e “Haha” 

é a publicação selecionada para o mês de julho, referente à sensação de segurança sentida 

durante o eclipse da lua. O “Uau” apareceu mais vezes no mês de novembro, em um relato 

sobre um assalto no bar Lago Azul, em Copacabana. Nesse caso, é possível interpretar essa 

reação como sendo um espanto pelo fato de o crime ter acontecido “em um dos pontos mais 

movimentados de Copacabana” e “em plena luz do dia”, como descreveu a participante.  

O emoticon “Triste” é mais incidente nos posts de abril, que fala sobre o furto de uma 

carrocinha de churrasco, e de maio, que fala sobre um assalto na “ladeira do shopping Rio Sul”. 

Em ambos, o foco principal é a violência afetando alguém identificado como “trabalhador”: no 

caso de abril, é a camelô – apresentada por sua filha como uma “guerreira” – e, no mês de maio, 

são os policiais – descritos como “heróis”, como veremos melhor no tópico sobre as postagens.  

O “Grr” é mais incidente nas postagens de junho e março, nas quais pessoas idosas são 

citadas como vítimas. Em junho, o alvo é um senhor que tem cinco mil reais em economias 

roubados e, em março, a postagem é sobre um homem agredido por um vendedor ambulante, 

enquanto levava seu pai de 80 anos para pegar sol.  

Os números são indicativos de valores sociais importantes dentro da comunidade 

analisada. Em um grupo no qual se discutem questões relacionadas ao bairro reconhecido por 

ser o mais idoso do país38, não surpreende que a violência contra a terceira idade cause raiva 

em uma grande parte de seus integrantes. 

Outra questão que deve ser mencionada são as baixas incidências das reações “Amei” e 

“Haha”, próprias do grupo que analisamos. Isso se deve não apenas pelo fato de o 

 
38 De acordo com os números do último censo, realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

(IBGE), Copacabana registrava 43.431 moradores com 60 anos ou mais, quase um terço da população do bairro. 



61 

“COPACABANA ALERTA” tratar sobre problemas do bairro. A utilização dessas reações é 

malvista dentro do espaço e coibida pelos administradores e moderadores, quando 

compreendida como “deboche” ou falta de respeito. Tal orientação aparece na figura abaixo: 

 

Figura 5 – Moderadora reclama de deboche  

 
Fonte: Print da autora 

 

2.2.2 – Os critérios de relevância do Facebook 

 Antes de dar prosseguimento à análise das postagens é necessário enfatizar um ponto 

sobre a forma como elas foram selecionadas. Ao navegar pelo grupo “COPACABANA 

ALERTA” e utilizar as ferramentas de busca do Facebook para visualizar o que foi postado a 

cada mês, os resultados obtidos foram filtrados pelos algoritmos da rede social, assim como em 

qualquer acesso rotineiro. Isso significa dizer que se outra conta no Facebook fizer a mesma 

busca apresentada nesta pesquisa, provavelmente os resultados não serão exatamente iguais. 

 O pesquisador Eli Parisier (2012), a partir do conceito de “filtros bolha” ou “bolha dos 

filtros”, tentou explicar de que forma isso ocorre, em qualquer processo de seleção de 

informações na internet:    

O código básico no seio da nova internet é bastante simples. A nova geração 

de filtros on-line examina aquilo de que aparentemente gostamos – as coisas 

que fazemos, ou as coisas das quais as pessoas parecidas conosco gostam – e 

tenta fazer extrapolações. São mecanismos de previsão que criam e refinam 

constantemente uma teoria sobre quem somos e sobre o que vamos fazer ou 

desejar a seguir. Juntos, esses mecanismos criam um universo de informações 

exclusivo para cada um de nós – o que passei a chamar de bolha dos filtros – 

que altera fundamentalmente o modo como nos deparamos com ideias e 

informações (PARISIER, 2012, p. 11). 

 

 Dentro do Facebook diversas características influenciam a forma como as publicações 

chegam (e se chegam) até um perfil. Um desses aspectos, por exemplo, é quem fez a publicação. 

Se uma postagem foi feita por uma pessoa com a qual determinado perfil está acostumado a 

interagir, as chances desse conteúdo aparecer são maiores. Da mesma forma, o que é postado 
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por membros da família, em geral, tem prioridade. O período do dia em que a publicação foi 

feita também é algo que o algoritmo leva em conta já que, além de reconhecer o que foi postado 

mais recentemente, ele analisa a rotina de acessos de cada perfil. Outra particularidade analisada 

é o engajamento. Ou seja, se a rede de amigos de um perfil está interagindo de maneira 

significativa com um determinado conteúdo, ele provavelmente aparecerá mais facilmente. 

 Para tentar trazer mais clareza aos resultados “mais relevantes” mostrados pela busca 

feita no Facebook para este trabalho, algumas informações poderiam ser dadas a respeito do 

perfil do qual a pesquisa foi feita. Por exemplo, poderíamos dizer que outros 25 amigos faziam 

parte do grupo; que nenhum vínculo de amizade e interação existia com os administradores e 

moderadores; que o “COPACABANA ALERTA” era visitado semanalmente pelo perfil, e que 

ele apenas visualizava as interações sem nunca ter postado nenhum tipo de informação ou 

comentário no espaço etc. No entanto, ainda assim, muito pouco seria esclarecido a respeito do 

que a rede social apresentou como resultado. Parisier (2012) explicitou essa incapacidade de 

compreensão do que as bolhas fazem com aquilo que a internet nos dá acesso, ao falar sobre o 

Google: 

Quando entrevistei Jonathan McPhie, o principal responsável pela 

personalização das pesquisas no Google, ele sugeriu ser quase impossível 

adivinhar como os algoritmos moldariam a experiência de qualquer usuário 

específico. Eram variáveis e dados demais para acompanhar. Assim, embora 

o Google possa examinar nossos cliques de forma genérica, é muito mais 

difícil saber como o sistema funcionará para qualquer usuário específico. 

(Ibidem, p.14) 

  

 Dessa maneira, visto que é praticamente impossível acessar qualquer tipo de conteúdo 

na internet e nas redes sociais sem a moldagem prévia dos algoritmos e, ainda acreditando na 

potência das trocas sociais que acontecem nessas plataformas,  propomos, a seguir, uma análise 

mais profunda que será feita nas postagens que apareceram na busca e que receberam mais 

reações em cada mês de 2018, principalmente dentro da categoria que é o foco desse trabalho: 

a  que incorpora os casos de violência urbana. 

 

2.2.3 – As postagens selecionadas sobre violência urbana 

   Entre as postagens pesquisadas em janeiro de 2018 dentro do “COPACABANA 

ALERTA”, na categoria violência urbana, a que teve mais reações dos integrantes foi uma 

publicação referente ao roubo de uma bicicleta. Com 355 reações, 93 comentários e um 

compartilhamento, a participante conta que o marido teve sua bicicleta elétrica roubada, ao 

levar a filha do casal para a creche.  
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Figura 6 – Postagem selecionada em janeiro de 2018 

 
Fonte: Print da autora 

 

A narrativa do acontecimento é toda orientada no sentido de reaver o veículo. “A 

bicicleta é vermelha, da marca Dafra, e tem uma cadeirinha de criança cinza atrás. O ladrão 

estava com uma sacola de supermercado que colocou na cadeirinha de criança. Vamos 

divulgar”, pede a integrante do grupo. “Meu marido foi fazer um B.O. na polícia, e vamos 

solicitar as câmeras da creche e dos prédios vizinhos. Copacabana está um horror”, completa. 

Tal relato recebeu 169 cliques no botão “Curtir”, 116 no “Grr”, 51 no emoticon “Triste”, 18 no 

“Uau” e um no “Amei”.       

 Entre os 93 comentários, poucos são propositivos, no sentido de auxiliar a mulher e seu 

marido. Uma usuária pergunta qual creche está em funcionamento e se a criança não está de 

férias (por se tratar do mês de janeiro). A autora do post responde que o crime ocorreu em frente 

à creche localizada na rua Henrique Oswald e como resposta recebe desejos de boa sorte. Um 

membro do grupo quer saber que horas o crime aconteceu e afirma ter ouvido os gritos do 

marido. Uma senhora pergunta se o ladrão estava de boné branco. Outro perfil indaga como era 

o homem que roubou a bicicleta e diz que viu uma bicicleta igual à da descrição na rua Francisco 

Sá. Uma moça conta que também ouviu os gritos. "Tomara q consiga recuperar. Na torcida!!" 

[sic], afirma. Mais um membro tenta ajudar:  

 

Figura 7 – Homem diz ter visto bicicleta  
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Fonte: Print da autora 

 

Em um dos comentários, um participante dá um conselho, ao mesmo tempo em que 

xinga o assaltante e pede para o casal ter fé:  

 

Figura 8 – Participante aconselha a autora do post 

 

Fonte: Print da autora 

 

Uma usuária promete que irá ficar atenta nas redes sociais: "Vou ficar de olho nos 

grupos de venda aqui do face. Qualquer te aviso" [sic], assegura. Outras duas participações 

foram positivas, dizendo que por ser uma boa bicicleta elétrica e vermelha, não seria difícil 

encontrá-la.  O tom de deboche sobre a situação também aparece: "Tem que falar com o dono 

do morro, com certeza vai chegar lá pra ele... boa sorte!" [sic]. 

Ainda com o objetivo de ajudar, vários participantes deram "up" na publicação. 

Considerando que a cada comentário a postagem vai para o início da página e fica mais visível 

para os demais membros, a estratégia consiste em interagir apenas escrevendo "up" como 

comentário para que o conteúdo "suba". Esse pode ser considerado um auxílio válido, já que 

quanto mais pessoas tomarem conhecimento do assalto, maiores as chances de alguém ver a 

bicicleta e ela ser recuperada. Foram 18 "up", um "cpt", indicando que o conteúdo foi 

compartilhado em outra página, também no sentido de chegar a mais perfis e outros três 

comentários marcando o nome outros usuários para que tomassem conhecimento do crime. As 

menções ao nome de Deus também estão presentes, tendo aparecido cinco vezes, tanto com a 

conotação de lamento quando nos desejos de melhoras para a família.  

Todos os demais comentários exprimem revolta e tristeza com o acontecido ou contam 

outros casos de violência. Dois deles chamam a atenção por culpar as vítimas pelo ocorrido:  
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Figura 9 – Mulher culpabiliza a vítima do furto 

 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 10 – Membro do grupo fala de “oportunistas” 

 

Fonte: Print da autora 

 

Alguns outros se destacam pelo ódio que é direcionado ao ladrão. Uma mulher comenta: 

“Q raiva. Bandido tem q morrer” [sic], enquanto outra é ainda mais violenta em sua 

participação: “Tem é que mandar pra vala esses ladrões de merda. Porque não vai assaltar o 

carro forte pra sair furado igual uma peneira. Odio de ladrão barato safado” [sic]. As expressões 

“pragas”, “verme maldito”, “pilantra safado” “desgraçados ratos malditos” e “vagabundo” 

ainda são utilizadas em outras participações para se referir ao assaltante. 

Além de aparecer mascarado de agressividade, o medo é também referenciado de outras 

formas nessas interações. Em sete comentários, os usuários apontam que “não dá” para ter 

bicicleta em Copacabana por causa da ação dos bandidos. Uma jovem refere-se ao bairro como 

um “inferno”: “já pensei em ter também, mas no rio, comprar coisas assim é jogar dinheiro fora. 

Não dá pra se ter nada nesse inferno” [sic], atesta. Outra participante conta, ainda, que seu 

marido chegou a comprar uma bicicleta elétrica para que ela utilizasse no caminho para o 

trabalho, localizado na Gávea, um bairro próximo: “não fui nem um dia nela fiquei com medo” 

[sic], lembra. Outra usuária comenta algo semelhante: “Que triste! Minha bicicleta não é 

elétrica e tá enferrujando em casa pq não tenho coragem de usar” [sic], admite. Uma terceira 

participação é ainda mais enfática quanto à questão da falta de segurança: “a minha bike nem é 

elétrica e penso 10 vezes antes de andar! Copacabana virou ‘Terra de Ninguém’”, afirma. Vale 
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lembrar que o termo “terra de ninguém”39 é oriundo da Primeira Guerra Mundial e referia-se 

aos espaços considerados mais perigosos na zona de confronto.  

A postagem selecionada para o mês de fevereiro narra sobre uma nova tática utilizada 

em assaltos na ciclovia. Foram 486 reações, entre as quais 173 pessoas clicaram em “Triste”, 

171 em “Curtir”, 133 em “Grr”, oito pessoas em “Uau” e uma em “Haha”. O relato recebeu, 

ainda, 91 comentários e nenhum compartilhamento. Nele, a palavra “guerra” é usada para 

designar a situação vivida no bairro. O vocábulo também reaparece em mais dois comentários.   

 
Figura 11 – Postagem selecionada em fevereiro de 2018  

Fonte: Print da autora 

 

A agressividade mais uma vez está presente em grande parte das participações, mas se 

destaca na de uma mulher que declara que a solução é fazer histerectomia40 nas mulheres das 

comunidades. A interação recebeu 17 respostas, nas quais se estabeleceu uma briga entre a 

autora do comentário e uma jovem. 

 

Figura 12 – Mulher defende histerectomia em residentes em favelas do Rio 

 
39 “O termo “Terra de Ninguém” foi criado pelos ingleses no início da guerra para designar o terreno entre os 

sistemas de trincheiras construídos pelos alemães e aliados. Essa faixa de terra media de 45 metros a 1,6 Km, 

dependendo da região, e era um local não conquistado por nenhum dos lados, não oferecendo abrigo e sendo 

coberto por fogo de metralhadoras e canhões da artilharia, com arame farpado e às vezes minas em áreas próximas 

às trincheiras, depois reforçadas com lança-chamas. A terra era de ninguém porque ninguém a controlava ou lá 

permanecia, tornando-se um local devastado que aos poucos foi se enchendo de cadáveres insepultos” (Disponível 

em: https://www.oarquivo.com.br/temas-polemicos/historia/284-as-trincheiras-na-primeira-guerra-mundial-

parte-1.html - acessado em 04/11/2019).   
40  Operação cirúrgica da área ginecológica que consiste na remoção do útero. 

https://www.oarquivo.com.br/temas-polemicos/historia/284-as-trincheiras-na-primeira-guerra-mundial-parte-1.html
https://www.oarquivo.com.br/temas-polemicos/historia/284-as-trincheiras-na-primeira-guerra-mundial-parte-1.html
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Fonte: Print da autora 

 

Mais abaixo, uma outra senhora concorda com a ideia e diz que é necessário esterilizar 

as mulheres de rua e as pessoas que já têm vários filhos. Segundo ela, “essa gente é o celeiro 

de onde parte todo esse problema!! Elas parem e jogam nas ruas, eles crescem e acabam 

bandidos!! O pior é a defesa que um grupo de demagogos fazem disso!!!” [sic], opina. Ela diz 

também apoiar a “intervenção militar”, como a maioria dos membros do grupo que se 

pronunciaram sobre o assunto no post. A palavra “intervenção”41 aparece mais 11 vezes entre 

os comentários. O vocábulo “triste” aparece cinco vezes e “abandono” ou “abandonados” são 

mencionados seis. 

A publicação ainda inclui outros comentários de tom agressivo: “morte para esses 

desgraçados” [sic], “Entrar nas tokas com tanques. ...limpeza geral” [sic], “‘Martelo & bigorna’ 

nessa escória” [sic], são algumas frases encontradas. Para uma fatia dos usuários do grupo, tal 

reação parece ser apenas legítima defesa: “Depois matam um merda desses e ai vao querer 

prender quem se defendeu! Tem q prender essas porcarias, menor ou não” [sic], comenta um 

deles. Outra participante afirma andar com um punhal para defesa própria. Ela diz que não 

pensará duas vezes para “mandar o aço” em caso de assalto.   

Algumas outras falas tentam ser mais propositivas. Um dos perfis afirma que uma 

solução pode ser todos se unirem nessas situações para gritar contra o ladrão e, de repente, 

 
41 No dia em que a postagem foi feita – 19/02/2018 – foi votado (e aprovado) na Câmara dos Deputados o decreto 

que autorizou a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. No dia seguinte, a medida seguiu para a apreciação no 

Senado, onde também foi aprovada.    
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reagirem juntos: “quem sabe possamos dar um basta”, sugere. Outro participante acredita que 

a resposta está nas urnas e pede para que os demais “votem em alguém que se preocupe com 

isso”. Uma guarda municipal pertencente ao grupo tenta ajudar de forma mais direta e pergunta 

se a autora do post tem foto da bicicleta. Ela diz que pode ajudar porque “está de serviço” e que 

os assaltantes em geral ficam sempre atuando no mesmo local. “Qualquer coisa é só me 

informar”, diz a agente.  

No mês de março de 2018, a postagem selecionada teve 641 reações, sendo 260 cliques 

em "Curtir", 251 em "Grr", 94 em "Triste", 32 em "Uau", dois em "Amei" e dois em "Haha". 

Na publicação, um homem conta que foi agredido com uma cotovelada por um camelô, que 

queria espalhar seus produtos no banco do calçadão onde estava sentado com seu pai idoso. Ele 

reclama, ainda, que não recebeu auxílio do policial militar, que estava em uma guarita próxima, 

com o qual ele tentou reclamar sobre a situação: “afinal, o que ele faz ali??”, pergunta. 

 
Figura 13 – Postagem selecionada em março de 2018 

Fonte: Print da autora 

 

 

 Grande parte dos comentários questiona a postura do policial42. Entre as respostas 

revoltadas, algumas recorrentes foram: “pegam propina”, em dois deles; “nada”, que aparece 

também em dois; “enfeite” ou “peça decorativa”, é citado 5 vezes; “ficam no celular” aparece 

uma vez e “ficam no Facebook”, também uma vez. Uma mulher afirma que ele apenas recebeu 

 
42 Apesar de ter se referido ao profissional como “guarda”, F1 explica nos comentários que se tratava de um policial 

militar.  
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a “resposta padrão de qualquer órgão público brasileiro: não é minha responsabilidade”. Um 

outro usuário diz que o trabalho do PM deve ser dar informações:  

 

Figura 14 – Debate entre membros do grupo 

Fonte: Print da autora 

 

 De acordo com um terceiro integrante, há uma “insegurança oficializada” na região e 

que era papel do agente ir até o local. Várias outras pessoas se manifestam no mesmo sentido. 

Uma jovem diz que se sente uma “imbecil” diante dos programas de segurança da cidade: 

Figura 15 – Comentário sobre atuação de policiais 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 16 – Comentário reclama de programas de segurança 

Fonte: Print da autora 

 

 Também foram comuns usuários do grupo reclamando do serviço 174643, que é citado 

em 12 comentários. O mais revoltado diz que a resposta para certas ocorrências precisam ser 

imediatas e não devem esperar a ação apenas através da plataforma. 

 

 
43 O serviço de teleatendimento 1746 foi inaugurado em abril de 2011, como sendo um canal de comunicação 24 

horas entre a prefeitura do Rio e a população. Segundo o site oficial, a plataforma disponibiliza o acionamento de 

cerca de 500 serviços e divulga mais de 1000 tipos de informação sobre o que é oferecido. (Disponível em: 

http://rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=8137995. Acessado em 08/11/2019) 

http://rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=8137995
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Figura 17 – Comentário critica o “1746” 

Fonte: Print da autora 

 

A palavra “abandono”, recorrente nas postagens sobre violência feitas no grupo e que 

faz menção à falta de atuação do poder público nos casos relatados, aparece cinco vezes. O 

adjetivo “absurdo” aparece 20 vezes para se referir ao acontecimento. Uma outra parte das 

interações é agressiva com relação ao camelô citado. Chama a atenção que o vocábulo 

“bandido” aparece 12 vezes nos comentários que falam sobre ele: 

 

Figura 18 – Membro usa palavra bandido para falar de camelô 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 19 – Usuário critica camelôs e moradores de rua   

Fonte: Print da autora 

 

 Um dos membros do “COPACABANA ALERTA” se destaca entre os demais por 

chamar o homem agredido para irem juntos bater no tal camelô e diz que se ele for na delegacia 

a solução irá demorar “meses”: 

 

Figura 20 –Participante se oferece para bater em camelô 

Fonte: Print da autora 
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 Ele insiste em sua ideia em vários outros comentários que faz: “bora lá eu fecho, mais 

alguém tá afim de ir, o bairro é nosso só comentar não adianta tem que agir!” [sic]. O mesmo 

participante, inclusive, tira foto de um camelô da orla e pergunta se foi aquele o suposto 

agressor: “Foi esse? Tem uma família com ele se for rs” [sic]. Ele avisa, ainda, que está à 

passeio no calçadão e convida outros participantes para a “ação”: “se for esse é só vir mais 2” 

[sic], chama. Outros membros compactuam com a mesma “solução”:  

 

Figura 21 – Membro fala para “meter a porrada” em camelô 

Fonte: Print da autora 

Figura 22 – Mais um participante é agressivo em comentário 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 23 – Participante é agressivo e deseja melhoras no mesmo comentário 

Fonte: Print da autora 

 

 Alguns outros comentários exibem mais mensagens recheadas de ódio e preconceito. 

Até o desejo de “extermínio” aparece entre as manifestações: “Em breve estarão nos tirando de 

nossas casas caso não sejam exterminados logo!”, afirma um deles. O preconceito contra os 

moradores das favelas e contra negros também surgem, seguidos por poucas respostas 

indignadas e algumas de apoio: 

 

Figura 24 – Participante diz que em favela só tem bandido 
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Fonte: Print da autora 

 

Figura 25 – Membro posta comentário polêmico 

Fonte: Print da autora 

 

Muito comuns foram as interações que falavam mal dos defensores dos direitos 

humanos que “tratam os camelôs como coitados”. Foram 13 comentários nesse sentido, como 

se pode exemplificar na figura abaixo: 

 

Figura 26 – Participantes reclamam de defensores de camelôs 

Fonte: Print da autora 
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 O autor da publicação ainda faz dois comentários. Em um, ele se desculpa pelo 

“desabafo” no grupo e, em outro, ele reclama que as pessoas só filmaram o acontecimento e 

não foram ajudá-lo, um dos muitos efeitos criados pelas redes sociais.  

 

Figura 27 – Em comentário, autor do post se desculpa pelo “desabafo” 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 28 – Autor do post reclama das pessoas que só filmaram a situação 

Fonte: Print da autora 

 

Foi interessante notar que, em uma das participações, uma senhora confessa que seguir 

o grupo estava deixando-a deprimida e, em um grande desabafo, expõe vários problemas que a 

incomodam: 
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Figura 29 – Integrante diz que seguir o grupo a deixa deprimida 

Fonte: Print da autora 

 

 Outra moça, fala que se sente desamparada, ao contar sobre um assalto que sua sobrinha 

sofreu. De acordo com ela, da mesma forma, os policiais militares que estavam no lugar não 

prestaram socorro: 

 

Figura 30 – Participante diz se sentir desamparada 

Fonte: Print da autora 

 

 A postagem teve, ao todo, 325 comentários, de forma que muitos deles poderiam ser 

destacados aqui pelo conteúdo que apresentam. O termo “terra de ninguém”, já mencionado 

anteriormente, por exemplo, aparece duas vezes. Mais 13 pessoas dizem que teria sido 
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importante registrar ocorrência ou ter ligado para o 19044. Cerca de dez pessoas desejam 

melhoras, se solidarizam ou perguntam como está o pai do denunciante depois do ocorrido. 

Outros seis posts apoiam a então candidatura do presidente Jair Bolsonaro e mais seis falam 

mal do prefeito Marcelo Crivella, mesmo com as manifestações políticas sendo proibidas pelas 

regras do grupo. Muito curiosamente, o post sobre violência urbana com mais reações, 

selecionado pela busca em abril, é o relato da filha de uma camelô, vendedora de 

“churrasquinho”, que teve sua carrocinha furtada.  

 
Figura 31 – Postagem selecionada no mês de abril 

Fonte: Print da autora 

No post a jovem se diz indignada com o ser humano e conta que a carrocinha é o sustento 

de sua mãe, que está desempregada. Ela relata sobre o furto que ocorreu no local em que 

churrasqueira era guardada e afirma, ainda, que sua mãe é uma "guerreira", pois já havia 

conseguido montar uma churrasqueira de ferro para substituir a anterior, feita de barro.  O post 

 
44 Número de telefone utilizado pelos cidadãos para solicitar atendimento da polícia militar de qualquer lugar do 

Brasil. 
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termina com ela convidando a todos para provar o "tempero maravilhoso" das carnes.  A 

publicação teve 911 reações, sendo 608 curtidas, 217 cliques no "Triste", 64 no "Grr", 12 no 

"Uau” e 10 no "Amei". A palavra “Deus” é citada 66 vezes entre os comentários, enquanto “fé” 

tem 15 repetições. O adjetivo “guerreira” aparece 12 vezes e “parabéns” aparece 16. Entre os 

265 comentários, a maior parte deseja força e manda mensagens de apoio à família. O autor da 

publicação que selecionamos no mês de março, que relatou ter sido agredido por um camelô, 

também se manifesta positivamente.   

 

Figura 32– Autor da publicação de março deseja força para a mãe da jovem 

Fonte: Print da autora 

 

Apenas 24 mensagens demonstram revolta com a situação ou contra o assaltante. 

  

Figura 33 – Membros do grupo revoltados com o fruto de churrasqueira 

Fonte: Print da autora 

Outras publicações falam que "o ser humano apodreceu", que "assaltar trabalhador é o 

fim do fim" e que "o povo perdeu a dignidade, a educação e perdeu também o respeito pelo 

próximo". No entanto, em 34 interações as participantes afirmam que vão prestigiar o 
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churrasquinho para auxiliar a família e fazem perguntas sobre o local e o horário da venda. Uma 

delas responde que nem mora tão perto, mas, mesmo assim, tentará provar. 

 

Figura 34– Usuária diz que irá prestigiar vendedora de churrasco 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 35 – Participantes dizem que vão prestigiar a vendedora 

Fonte: Print da autora 

 

O único comentário que se posiciona contra a camelô é a de uma mulher que se diz 

vegetariana e que afirma “não comer cadáveres”. Ela rapidamente é bombardeada por 16 

respostas negativas dos demais membros e tenta se defender: “Sinto muito por ela, mas é 
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proibido vender churrasco na rua e o fedor é insuportável. Podia vender outra coisa”, diz. “Falta 

de sensibilidade é a MATANÇA DE ANIMAIS em que vocês carnívoros causam EXTREMO 

sofrimento aos pobres animais indefesos!”, completa em outra resposta.  

 

Figura 36 – Membros do grupo rebatem comentário de vegetariana 

Fonte: Print da autora 
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Figura 37 – Participante vegetariana discute com os demais 

Fonte: Print da autora 

 

Em outros três comentários as pessoas fazem perguntas no sentido de tentar ajudar. Uma 

senhora pergunta se o material de trabalho também foi furtado. Outra diz que o local em que 

ela monta a churrasqueira tem câmeras e uma terceira afirma ter visto um homem na orla com 

uma churrasqueira de pneu rosa e indaga se poderia ser a da mãe da jovem. A emoção aumenta 

entre os comentários quando uma outra camelô declara ter encontrado a churrasqueira:  

 

Figura 38 – Vendedora recupera churrasqueira 

Fonte: Print da autora 
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A essa publicação seguem-se muitos comentários parabenizando a outra vendedora 

ambulante pela coragem de ter ido recuperar a carrocinha, além de um grande agradecimento 

feito pela autora da postagem e de uma foto da mãe dela feliz pode ter recuperado seu 

instrumento de trabalho.  

 

Figura 39 – Participante agradece ao recuperar a churrasqueira 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 40 – Foto mostra felicidade de camelô ao recuperar churrasqueira 

Fonte: Print da autora 

 

É necessário destacar a mudança de postura com relação ao camelô citado no post 

referente ao mês de março. Podemos atribuir tal alteração ao tipo de enunciado criado e ao fato 

dele partir da filha dessa senhora, que é descrita como “guerreira” e que “paga suas contas com 

dignidade”. Automaticamente a vendedora passa da ilegalidade do comércio informal, tanto 
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criticado pelos membros, para o status de trabalhadora que merece toda a ajuda e parabéns. 

Uma pergunta que se pode fazer diante dessa situação é: como a Guarda Municipal, no caso de 

uma ação contra os ambulantes, será capaz de diferenciar os que são considerados uma ameaça 

e que não merecem defesa, dos que são íntegros e prestigiados pelos moradores do bairro?  

O post selecionado para o mês de maio teve 732 reações, entre as quais 445 pessoas 

clicaram em "Curtir", 196 em "Triste", 64 em "Grr", 23 em "Uau", três em "Amei" e uma em 

"Haha". Ele relata um assalto na ladeira do shopping Rio Sul, o principal da região, e exalta os 

policiais que agiram na ocorrência: "rapidamente vestiram seus coletes, pegaram seus fuzis, 

pistolas e foram atrás dos vagabundos. Nessa hora me deu uma vontade de chorar, pq cara, 

esses caras são nossos heróis" [sic], elogia. No fim da postagem ele pergunta, ainda, se alguém 

tem informações sobre a prisão dos bandidos.  

 

Figura 41 – Post selecionado para o mês de maio  

Fonte: Print da autora 

 

A maior parte dos 141 comentários feitos nesta publicação são de pesar e tristeza pela 

situação de violência da cidade. O termo “terra de ninguém” aparece mais uma vez, a palavra 

“guerra” aparece duas e os policiais são descritos como “guerreiros” em uma das interações. 

“Bandido” ou “bandidos” é o vocábulo mais recorrente, registrado 20 vezes.  A palavra “medo” 
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surge apenas duas vezes, mas o sentimento está presente em várias participações, junto com a 

tristeza e a falta de esperança sobre a melhora da situação: 

 

Figura 42 – Integrante se mostra sem esperança de melhora 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 43 – Mulher insinua que se deve ficar em casa por causa da violência 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 44 – Participantes dizem que a situação é triste 

Fonte: Print da autora 

 

Em três comentários membros do grupo ainda alertam para que o dono da publicação 

tenha cuidado ao “mostrar o rosto” dizendo que fez a denúncia: 

 

Figura 45 – Membros do grupo pedem cuidado ao fazer denúncias 

Fonte: Print da autora 
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Figura 46 – Outra participante pede cuidado 

Fonte: Print da autora 

 

Uma participação se destaca por duvidar do ocorrido: “Sei não, acho que é mentira!! 

Não vi e nem ouvi nada!”, responde. Em um dos comentários mais agressivos para essa 

publicação, um integrante exclama em letras maiúsculas que “BANDIDO BOM É BANDIDO 

MORTO”, depois de contar sobre um outro assalto, sofrido por um amigo. A sentença é ainda 

insinuada em mais uma interação. 

 

Figura 47 – Membro diz que “bandido bom, é bandido morto” 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 48 – Frase aparece mais uma vez entre os comentários 

Fonte: Print da autora 

 

A publicação do mês de junho traz dois vídeos que mostram um homem assaltando um 

senhor idoso na porta de um banco em Copacabana e a foto do boletim de ocorrência registrado 

após o crime. “Bandidos esperando o senhor que voltava do banco. Provavelmente alguém 

próximo deu as informações para os marginais! Crime dado!”, diz a postagem, que foi feita por 

um dos administradores do grupo. Entre as palavras mais recorrentes estão “Deus”, “bandido”, 

“revolta ou revoltante” e “covardia”, que são mencionadas 12 vezes cada uma. “Horror” 

aparece sete vezes, “absurdo” é citada seis e “ódio” cinco vezes. Foram, ainda, 598 reações, 

tendo a maioria – 295 pessoas – clicado no botão "Grr", que representa raiva. Outras 150 

pessoas apertaram em "Curtir", 143 em "Triste" e 10 em "Uau". 
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Figura 49 – Post selecionado para o mês de junho de 2018 

Fonte: Print da autora 

 

Em 17 comentários os membros do “COPACABANA ALERTA” concordam com o 

autor do post sobre o crime ter sido planejado e levantam possibilidades sobre quem poderia ter 

dado aos assaltantes a informação de que o idoso havia sacado cinco mil reais, quantia que foi 

levada no episódio. Nove pessoas parecem convictas de que a “dica” para o roubo partiu de 

funcionários do próprio banco.  

Figura 50 – Integrante do grupo se diz revoltado 

Fonte: Print da autora 
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Figura 51 – Integrante acredita que a informação tenha partido de funcionários do banco 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 52– Participantes fala para pegarem as imagens de dentro do banco 

Fonte: Print da autora 

 

Em mais de dez comentários, pessoas tomadas pelo ódio diante do que aconteceu com 

o idoso, dizem que o bandido deveria morrer ou que o matariam. Em uma delas, uma jovem 

pede perdão a Deus e diz que “mataria um fdp desses rindo”. Ela diz também que a situação é 

revoltante, que o autor do crime deveria sofrer muito e ainda agradece a Deus pela vítima estar 

bem.  

 

Figura 53 – Jovem diz que mataria o assaltante rindo 

Fonte: Print da autora 

 

Em outra participação um homem faz menção a armas e diz que elas “pelas costa deles 

iria resolver esse problema” [sic]. Ele ainda pergunta por supostos “caras” que “faziam a limpa” 

nas noites cariocas e pede: “Mão branca volta!!!”, fazendo referência a um suposto justiceiro 

da década de 1980, ligado a grupos de extermínio da Baixada Fluminense, que se vingava de 

bandidos. 
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Figura 54 – Participante pede por volta do “Mão branca” 

Fonte: Print da autora 

 

Também foram comuns críticas aos defensores dos direitos humanos, como em geral 

ocorre em postagens desse tipo. Seis interações ocorreram nesse sentido e, em uma delas, 

inclusive, a mulher afirma que “vagabundos tem que ser fuzilados”:  

 

Figura 55 – Mulher pede fim de “direitos dos manos” 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 56 – Membro critica direitos humanos 

Fonte: Print da autora 

 

Em uma das publicações uma mulher se espanta pelo senhor ter sacado cinco mil reais 

de uma só vez e indaga o porquê de ele não ter “sacado aos poucos”. O comentário dá origem 

a uma série de respostas que afirmam que não se deve culpabilizar a vítima e outras que afirmam 

que o idoso foi “ingênuo”. Logo, uma briga se instaura. 
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Figura 57 – Discussão acerca do saque de cinco mil reais 

Fonte: Print da autora 

 

Outras três interações ainda afirmam que “não dá” ou que “não se pode mais” andar ou 

sacar muito dinheiro, pelo medo da violência. Vários outros participantes se compadecem do 

idoso. A exclamação “coitado” aparece sete vezes e “tadinho” mais três. Um dos comentários 

sugere uma vaquinha para ajudá-lo e, em outro, um usuário do grupo orienta que vejam se há 

algum tipo de seguro junto ao banco que possa ressarci-lo. 
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Figura 58 – Membros pensam em organizar “vaquinha” 

Fonte: Print da autora 

  

Figura 59 – Homem orienta acionamento de seguro junto ao banco 

Fonte: Print da autora 

 

Já no mês de julho a surpresa é uma publicação que fala a respeito do sentimento de 

segurança, durante o eclipse total da lua, ocorrido no dia 27 de julho de 2018. Segundo a 

participante, a “sensação” era muito boa: "vi pessoas com câmeras e celulares apenas se 

divertindo, sem pensar nos problemas do bairro. Bem que podia ter eclipse mais vezes!", 

exclama. Foram 1198 reações, entre as quais mil pessoas clicaram em "Curtir", 179 em "Amei", 

13 em "Uau" e 6 em "Haha". A palavra “paz” foi mencionada cinco vezes e “Deus” apareceu 

três vezes em mensagens de gratidão. 
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Figura 60 – Post selecionado para o mês de julho de 2018 

Fonte: Print da autora 

 

Praticamente todos os comentários confirmavam as palavras da autora da postagem e 

falavam do desejo de que “fosse sempre assim”. Entre as muitas mensagens positivas, apenas 

um participante se manifestou algumas vezes de forma agressiva, como se pode verificar nos 

“prints” abaixo:  

 

Figura 61 – Homem diz que bandidos deveriam ser abduzidos 

Fonte: Print da autora 
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Figura 62 – Integrante continua com afirmações sobre alienígenas 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 63 – Membro fala sobre sugar as pessoas do mal 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 64 – Ele fala que pessoas do mal tem que sumir 

Fonte: Print da autora 

 

Apesar do clima de paz, a palavra medo apareceu quatro vezes entre os comentários. 

Em um deles, uma mulher diz que foi possível “usar o celular sem medo”, mas em outro relato, 

uma participante diz que ficou com medo de descer para ver o fenômeno e se disse traumatizada 

após ter sofrido um assalto. 

 

Figura 65 – Mulher diz que foi possível usar o celular sem medo 

Fonte: Print da autora 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Figura 66 – Membros falam do sentimento de medo diante da violência 

Fonte: Print da autora 

 

A violência urbana retorna à nossa análise na publicação selecionada para o mês de 

agosto, em que vídeos permitem ouvir um intenso tiroteio na comunidade da Ladeira dos 

Tabajaras. Os registros, no entanto, foram feitos do bairro Peixoto45. De acordo com o post, os 

moradores, acostumados com a pacificidade da área, estavam amedrontados com o cenário 

descrito como “guerra”. Das 380 curtidas, 175 cliques foram em "Triste", 155 em "Curtir", 37 

em "Uau" e 13 em "Grr". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Bairro, de classe média alta, que faz parte de Copacabana. 
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Figura 67 – Post selecionado para o mês de agosto de 2018 

Fonte: Print da autora 

  

 As palavras mais incidentes foram: “Deus”, que apareceu 17 vezes entre os comentários; 

“guerra”, que foi mencionada oito vezes; “horror”, que consta cinco vezes, e “medo” com 

quatro ocorrências. Além das narrativas sobre detalhes do confronto, ocorreram várias trocas 

de informações sobre como estava a situação no momento, para que as pessoas conseguissem 

decidir se já era seguro sair de casa para o trabalho. Podemos destacar também as interações 

em que tanto os moradores de Copacabana, quanto os moradores da Ladeira dos Tabajaras 

apresentaram suas versões angustiadas do fato.  
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Figura 68 – Moradores de Copacabana e da Ladeira dos Tabajaras falam sobre tiroteio 

Fonte: Print da autora 

  

 Em outro trecho dos comentários, uma mãe, moradora da favela, se dirige 

especificamente ao autor do post e conta sobre o pânico do seu filho de cinco anos:  

 

Figura 69 – Mãe conta sobre o medo do seu filho de cinco anos durante o confronto 

Fonte: Print da autora 
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Foram 14 comentários, feitos por moradores de Copacabana, que traziam um conteúdo 

do tipo: “Imagina o nervoso de quem mora lá” ou “imagina pra quem mora nesses morros em 

guerra”. Já entre as participações mais agressivas, um homem defende a repressão e diz que é 

necessária uma solução drástica para lidar com o problema: 

 

Figura 70 – Membros defendem uma solução drástica contra a violência 

Fonte: Print da autora 

 

A publicação selecionada para o mês de setembro traz um relato sobre assédio sexual 

dentro de um ônibus que circula em Copacabana. De acordo com a postagem, o texto é de uma 

amiga que sofreu a violência. O relato da mulher, que vem seguido por uma foto do autor da 

agressão, conta que o homem está sendo procurado por tentativa de estupro, depois de ter 

encostado o órgão sexual nela dentro do coletivo. A denunciante diz ainda que foi defendida 

por três adolescentes de 14 anos e que os adultos presentes não agiram para auxiliá-la. Ela 

termina chamando a todos para assistir a um debate sobre assédio que ela organizou e que será 

exibido em um canal de tv a cabo e pede, ainda, que numa situação dessas, as pessoas façam o 

possível para responsabilizar os culpados.   
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Figura 71 – Mulher relata o assédio sofrido em ônibus 

Fonte: Print da autora 

 

O post recebeu 385 reações, entra as quais 207 pessoas clicaram em "curtir", 147 em 

"Grr", 25 em "Triste" e 6 em "Uau". Além disso, foram também 140 comentários e seis 

compartilhamentos. Assim como na publicação selecionada em janeiro, sobre o roubo da 

bicicleta, o objetivo nesta postagem era também que fosse compartilhada o maior número de 

vezes possível para que a foto do agressor circulasse e sua punição fosse aplicada. Nesse 

sentido, 11 pessoas deram “up” para a publicação subir dentro do grupo e 27 pessoas disseram 

que estavam compartilhando em suas páginas ou perguntaram como compartilhar46. A sigla 

 
46 Muitas pessoas nos comentários reclamaram que não conseguiram compartilhar a publicação. Como o grupo é 

“fechado” e só os membros conseguem visualizar seu conteúdo, os compartilhamentos externos não são permitidos 
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"FDP", que se refere a um xingamento, aparece seis vezes entre os comentários. A palavra 

"safado" é mencionada oito vezes e "nojo" ou "nojento" é utilizada sete vezes. Seis pessoas 

defendem a castração do autor do crime e outras cinco falam que ele deve ser preso. 

Em quatro comentários, outras mulheres contam suas histórias de assédio ou dizem ter 

presenciado algo semelhante, como demonstrado nas figuras abaixo: 

 

Figura 72 – Mulher relata assédio sofrido por sua filha 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 73 – Mulher relata assédio sofrido na adolescência 

Fonte: Print da autora 

 

Com a proximidade do primeiro turno das eleições, que ocorreriam no início do mês 

seguinte (outubro de 2018), o debate político também tomou conta dos comentários e os ânimos 

se exaltaram no grupo. Das 140 respostas que o post teve, 40 foram utilizados para a briga 

política, como mostram as imagens abaixo. No fim das interações, uma das integrantes 

compartilha uma notícia de que o agressor foi identificado. A reportagem conta que o homem 

era um funcionário público e que foi exonerado do cargo depois do ocorrido.  

 
pela plataforma. Para compartilhar, de fato, é necessário copiar o texto e a foto e repostar na sua página principal. 

Essa dúvida apareceu várias vezes ao longo desse post. 
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Figura 74 – Membros do grupo falam de projetos de candidato político 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 75 – Mulher argumenta que castração química não é a solução 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 76 – Ânimos de participantes do grupo se exaltam durante discussão 

Fonte: Print da autora 
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No mês de outubro a preocupação com os tiroteios ouvidos volta a aparecer com 

frequência no “COPACABANA ALERTA”. Em um texto emocionado, uma moradora fala 

sobre confrontos que ocorreram, no mesmo fim de semana, nas três favelas que ficam no 

entorno do bairro. Ela descreve a situação como “rotineira”, “surreal” e “apavorante”.  A 

publicação recebeu 465 reações, sendo 286 cliques em "Curtir", 157 em "Triste", 16 em "Amei", 

quatro em "Grr" e dois em "Uau". 

 

Figura 77 – Post selecionado para o mês de outubro de 2018 

Fonte: Print da autora 

 

A maior parte das interações são de pessoas tristes e com medo diante da situação. Ainda 

reflexo das eleições, com o segundo turno programado para sete dias depois do post, 44 dos 

107 comentários fazem menção a algum político ou à votação. Outras 13 participações são de 

pessoas que dizem morar em Copacabana há vários anos e que confessam ter saudades de 

décadas atrás, quando o bairro era mais tranquilo. “Eu tenho 77 anos de Copacabana nunca vi 

isso que está acontecendo agora. Fico com muita pena!” [sic], afirma uma senhora. “Tristeza 

geral eu q morei e estudei na década de 70, era um paraíso” [sic], diz outra. “Saudades dos anos 

70’s..” [sic], lamenta uma terceira. A comoção pelos casos de violência aparece ainda em outras 

interações: 
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Figura 78 – Mulher se mostra triste com a situação do bairro 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 79 – Integrante afirma que Rio está abandonado 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 80 – Uma senhora se diz aterrorizada 

Fonte: Print da autora 

 

 Apenas três participações levam em conta a situação nos locais pobres da cidade, que 

sofrem mais intensamente com a questão da falta de segurança pública. Em uma das mensagens, 

um integrante reclama: "quem mora encostado na favela não aguenta mais!!!" [sic]. Abaixo, 

uma jovem responde irritada: "E quem mora na favela menos ainda...". Em outro comentário 

uma mulher diz que é necessário lutar para mudar o quadro e, mais abaixo, a revolta vem junto 

com críticas ao prefeito e com uma perspectiva de piora. 

 

Figura 81 – Mulher leva em consideração bairros mais carentes  

Fonte: Print da autora 
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Figura 82 – Participante diz que tiroteios acontecem diariamente nas favelas do Rio 

Fonte: Print da autora 

 

O mês de novembro traz o relato de um assalto no bar Lago Azul, localizado em uma 

das vias mais movimentadas de Copacabana. Uma jovem conta que seu pai, junto com outros 

fregueses, foi trancado no banheiro. Ela se choca pelo crime ter acontecido “em plena luz do 

dia” e questiona até quando acontecerão casos como este. Das 459 reações, 174 foram curtidas, 

128 foram cliques em "triste", 92 em "Uau" e 65 em "Grr". 

 

Figura 83 – Post selecionado no mês de novembro de 2018 

Fonte: Print da autora 

 

Entre os 85 comentários, os desabafos ocorrem nos mesmos moldes da publicação do 

mês anterior. O nome de “Deus” aparece 12 vezes, enquanto “absurdo” aparece oito. A palavra 

“bandido” aparece seis vezes, sendo duas delas na expressão “bandido bom, é bandido morto”.  
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Figura 84 – Mulher afirma que bandido deveria ser abatido 

Fonte: Print da autora 

 

A oposição entre a violência na Zona Sul e em áreas consideradas mais pobres, como 

Zona Norte e Baixada Fluminense, volta a aparecer. Alguns moradores de Copacabana 

acreditam que a situação no bairro está ainda pior ou “tão ruim quanto” nos demais. Por causa 

ainda da violência, um dos participantes chega a mencionar que Copacabana “virou baixada 

com IPTU alto”, o que é rebatido por outros membros. Outro integrante lembra que os assaltos 

são comuns no subúrbio. Também estão presentes de maneira pontual o apoio a medidas 

repressivas e a candidatos políticos. 

 

Figura 85 – Morador compara Copacabana e Baixada Fluminense 

 

Fonte: Print da autora 

 

Figura 86 – Membro afirma que assaltos são normais no subúrbio 

Fonte: Print da autora 
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Figura 87 – Participante apoia medidas enérgicas 

Fonte: Print da autora 

 

Em dezembro se destaca mais uma história de assalto, dessa vez na praia de Ipanema47. 

Foram 322 curtidas, 194 cliques em "Grr", 181 em "Triste", 19 em "Uau" e uma em "Haha", 

totalizando 717 reações. A palavra “bandido” apareceu 20 vezes e “medo” teve 15 incidências. 

Na publicação, um rapaz descreve o roubo e diz que é triste constatar que não há hombridade 

entre os cariocas: "o Rio já esteve melhor, hoje é terra de ninguém"48, completa. 

 

Figura 88 – Post selecionado para o mês de dezembro de 2018 

Fonte: Print da autora 

 
47 Apesar de não se tratar especificamente de Copacabana, Ipanema é um bairro vizinho, de forma que seus 
problemas acabam influindo na vida de quem mora na região abordada pelo grupo em análise.  
48 A expressão “terra de ninguém” aparece mais duas vezes nos comentários. 
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 Entre os 241 comentários, alguns membros argumentam que os frequentadores da praia 

têm receio de ajudar ou reagir a casos como este, já que não se sabe se os assaltantes podem 

estar armados ou se “olheiros” estão a espreita. “Infelizmente os tempos são outros e as pessoas 

têm medo”, diz uma participante. 

 

Figura 89 – Mulher argumenta que pessoas têm medo de reagir 

Fonte: Print da autora 

 

Em 24 comentários, os membros do grupo falam sobre o que não se deve levar para a 

praia, já que o risco de roubos é alto e várias discussões sobre a culpabilização da vítima são 

travadas. Um dos participantes afirma que “só levamos para a praia o que aceitamos perder”, 

como um conselho ao autor da publicação. Outro homem aponta que “sabendo que o RJ se 

tornou uma fábrica de se fazer vagabundo, não podemos ir com muitos pertences a áreas de 

grande concentração de pessoas, nesse meio sempre vai ter as sementes do mal” [sic]. 

 

Figura 90 – Mulher diz que pessoas não devem levar nada para a praia  

Fonte: Print da autora 
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Figura 91 – Integrante discute sobre a culpabilização das vítimas 

Fonte: Print da autora 

 

 Alguns comentários tentam explicar também como os assaltos são organizados e, em 

dez deles, os camelôs são apontados como criminosos. “Existe uma quadrilha de vendedores 

ambulantes na praia roubando. Eles vem dando sinal um para outro e quando um deles consegue 

te distrair o outro leva suas coisas” [sic], conta uma senhora. “Esses vendedores de caipirinhas 

e outros são todos comparsas... tentamos ajudar uma turista e o vendedor de caipirinha nos 

ameaçou” [sic], lembra uma outra. Vários outros dizem o mesmo: 

 

Figura 92 – Homem diz que tem “muitos bandidos disfarçados de camelôs” 

Fonte: Print da autora 
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Figura 93 – Rapaz tenta explicar a dinâmica dos roubos 

Fonte: Print da autora 

 

Uma das integrantes do “COPACABANA ALERTA” chega a sugerir que a solução é 

interromper a circulação de ônibus e metrô para o local nos fins de semana para “impedir essa 

população de vândalos”. Ela se diz indignada com “tudo que vem acontecendo” no bairro que, 

segundo ela, é o melhor. 

 

Figura 94 – Mulher sugere a interrupção dos serviços de ônibus e metrô para a praia 

Fonte: Print da autora 

 

2.2.4 – Destaques da observação das postagens 

A partir da observação das publicações selecionadas, referentes à violência urbana, 

alguns tópicos precisam ser destacados. O primeiro deles é o recorrente uso da palavra “Deus”, 

empregada das mais diversas maneiras, inclusive junto a discursos de ódio e desejos de morte. 

Talvez seja pela flexibilidade de poder ser utilizada tanto em contextos positivos, para agradecer 

e dar bênçãos, quanto em negativos, no sentido de lamento ou espanto, que “Deus” seja a 

palavra mais recorrente entre as que nos chamaram a atenção durante a observação dos 

discursos. Foram 135 repetições, como se pode ver na tabela, que destaca a quantidade de vezes 

que cada vocábulo apareceu entre as postagens e comentários de cada mês49. 

 

 

 

 
49 Algumas outras palavras que foram muito incidentes em apenas um dos meses de análise não constam na tabela. 

Por exemplo, na publicação de abril, sobre o roubo da carrocinha de churrasco, apareceram muitas vezes as 

palavras “parabéns” (16), “guerreira” (12) e “fé” (15), mas elas não foram frequentes nas demais postagens. 

Procuramos destacar as palavras que apareceram de maneira recorrente em publicações diversas.  
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Tabela 3 - Incidência de palavras entre publicações e comentários 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Deus 5 1 7 66 5 12 3 17 2 2 12 3 135 

Bandido 3 6 12 4 20 12 1 2 2 3 6 20 91 

Absurdo 4 4 20 3 0 6 0 2 2 0 8 4 53 

Medo 1 2 1 2 2 2 4 4 1 3 1 15 38 

Abandono 0 6 5 0 3 2 0 0 0 5 2 3 26 

Violência 1 0 4 1 5 1 2 2 4 3 2 1 26 

Intervenção 0 12 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 19 

Guerra 0 4 1 0 2 0 0 8 0 4 0 0 19 

Morte 1 1 0 1 2 4 0 0 0 0 1 2 12 

Fonte: Autora (2020) 

 

 Todas as demais palavras compõem contextos negativos que refletem, de certa forma, o 

“ambiente tóxico” que se criou nesses grupos, que são procurados por grande parte das pessoas 

por sua potência catártica (REZENDE, 2014), como um espaço de desabafo, como abordaremos 

mais profundamente no capítulo 3. Considerando, ainda, que o objetivo do grupo é tornar 

públicos os casos de violência e outras questões que devem ser solucionados na região, faz 

sentido que a maior parte das publicações tenham um tom de revolta. No entanto, a falta de 

comentários propositivos também surpreende, já que é para a troca de ideias e para o 

enfrentamento de problemas que as pessoas estão supostamente juntas nesse território online.  

 O descontentamento político é outro tópico que deve ser destacado, por ser recorrente 

dentro do “COPACABANA ALERTA”. É principalmente nessa conjuntura que aparecem as 

palavras “absurdo”50, “abandono”51 e “intervenção”52. Bauman afirma que é um traço do mundo 

globalizado a política tornar-se cada vez mais engajada em assunto locais, de bairro: 

Para a maioria de nós, e na maior parte do tempo, elas parecem ser as únicas 

questões em relação às quais se pode “fazer alguma coisa”, sobre as quais é 

possível influir, recolocando-as nos eixos, melhorando-as, modificando-as. O 

nosso agir ou não-agir só pode “fazer a diferença” quando se trata de questões 

locais, enquanto para as outras questões, declaradamente “supralocais”, não 

existem “alternativas” – como continuam a afirmar nossos líderes políticos, 

assim como os especialistas de plantão. (BAUMAN, 2009, p. 30-31).  

  

 Essa inabilidade de refletir de forma macro sobre os problemas relatados é latente no 

objeto em estudo, justamente pelo fato de ele se concentrar apenas em situações fragmentadas 

 
50 No sentido de ser um absurdo o poder público não “tomar uma atitude”. 
51 No sentido de estarem em uma situação de abandono, pela ausência do poder público. 
52 Sempre se referindo à intervenção federal na segurança pública do Rio de janeiro. 
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e cotidianas. Não se estabelecem discussões capazes de relacionar os incômodos pontuais 

dentro do bairro a problemas estruturais mais amplos referentes, por exemplo, à falta de 

políticas públicas de enfrentamento à violência e à corrupção. Dessa forma, a potência os grupos 

de bairro é reduzida ao desabafo diário de situações que provavelmente serão reincidentes entre 

as postagens.  

 Mais um aspecto relevante desses relatos fragmentados, majoritariamente negativos 

dentro dos grupos, é que eles criam uma espécie de versão piorada da realidade do bairro, que 

dá espaço para o aumento do medo, para a luta por soluções superficiais e, em alguns casos, 

para o apoio a ideias políticas radicais. De tanto “consumir” as narrativas violentas e as opiniões 

pessimistas, a tendência é de uma fatia dos participantes deixar de considerar os aspectos 

positivos da vida na região e não acreditar na possibilidade de melhora.    

Nesse sentido, é preciso enfatizar que palavra “medo” aparece de maneira direta apenas 

38 vezes, mas o sentimento é notado em outras expressões que revelam a perda de alguns 

direitos cotidianos frente a violência, como o "não se pode" (sair com a bicicleta elétrica, levar 

o celular para a praia) e o "não dá mais" (para lidar com os assaltos e outros problemas), muito 

repetidas entre as falas dos participantes. O medo também é evidenciado pela incidência de 

algumas outras palavras como "guerra", que aparece 19 vezes, e pela forma agressiva como 

muitos se expressam nesses espaços. Grande parte das repetições dos vocábulos "violência", 

que aparece 26 vezes, e “morte”, 12 vezes, são nesses dois contextos. Nos aprofundaremos mais 

nesses aspectos no capítulo 3.    

É neste ambiente que todos viram “bandidos”, palavra que aparece 91 vezes entre as 

postagens selecionadas e seus comentários, e é utilizada para designar não só infratores, como 

também moradores em situação de rua, camelôs, moradores de favelas. É possível notar a 

existência de uma dicotomia entre o “nós” (que são as “pessoas de bem”, moradoras de 

Copacabana, que “pagam impostos”), e o “eles”, que representa todas as outras pessoas 

(camelôs, moradores de favelas e em situação de rua), vistas como não pertencentes ao círculo 

social e econômico que compõe o “prestigiado” bairro carioca. Essa dualidade também aparece 

por meio das palavras “aqui” e “lá”, quando os membros se referem a outras regiões da cidade.  

Vale ressaltar, ainda, que esse julgamento pode variar de acordo com o tipo de 

enunciação criada para relatar a violência. Foi possível verificar esse comportamento na 

publicação de abril em que, uma camelô, da Ladeira dos Tabajaras (em Copacabana), foi 

amplamente defendida e apoiada depois de ter sido descrita como guerreira e trabalhadora por 

sua filha, mesmo “ocupando a calçada” e “praticando o comércio ilegal”, que são duas das 

reclamações recorrentes dentro do “COPACABANA ALERTA”.  
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2.2.5 – A questão dos moradores em situação de rua 

 A grande quantidade de moradores em situação de rua é um assunto recorrente no 

“COPACABANA ALERTA”. Apesar de ser apenas a quinta categoria com o maior número de 

reações (de acordo com a tabela 1), o conteúdo desse tipo de postagem está diretamente ligado 

à sensação de insegurança no bairro, que é o tema central que abordamos. Em todo o ano de 

2018, apenas no mês de dezembro não houve nenhuma publicação referente a essa questão. 

Seguindo a mesma metodologia desenvolvida para a observação do tópico “violência urbana”, 

separamos o post com mais reações em cada mês do ano para olharmos mais atentamente de 

que forma os usuários do grupo abordam o problema. No entanto, para não nos alongarmos 

demais, falaremos deles apenas de forma geral, sem nos atermos tanto a todos os comentários. 

 Nos 11 meses em que as postagens sobre os moradores em situação de rua apareceram, 

apenas nas de julho e de setembro, o conteúdo não se posiciona contra eles. Em julho, a 

publicação conta sobre um morador de rua que chegou na UPA do bairro todo queimado, depois 

de terem jogado água fervendo nele. De todas as 690 reações, a “Triste” foi a mais incidente, 

com 344 cliques. Entre os 186 comentários, apenas dois apontam que ele estaria mais protegido 

se estivesse em um abrigo, sendo a maior parte das respostas compostas de manifestações de 

horror, frente à violência que o senhor em questão sofreu.  

Na publicação referente ao mês de setembro, um homem relata ter assistido a um "ato 

solidário" em que um rapaz tirou uma das blusas do próprio corpo e ofereceu a um morador em 

situação de rua que estava descalço, sujo, apenas com uma bermuda e tremendo de frio. Entre 

as 1200 reações, as mais incidentes foram o "curtir", com 908 cliques e o "Amei" com 286. 

Praticamente todos os 124 comentários parabenizam a ação e falam positivamente sobre o 

gesto. Uma das participantes, inclusive, aponta como é raro esse tipo de publicação no grupo: 

 

Figura 95 – Participante aponta “postagem rara”  

Fonte: Print da autora 
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Em todos os outros nove meses, as postagens se referem a população em situação de rua 

como um grande incômodo ao cotidiano do bairro. Em dois posts, usuárias do grupo tentam 

organizar uma campanha para que as pessoas não os ajudem nem com esmolas e nem com 

comida, já que essa seria a única maneira de obrigá-los a irem para um abrigo. Entre os motivos 

para a permanência nas ruas, foram destacados o uso de drogas, o “comodismo” e “as 

facilidades que a rua oferece”. Nas duas publicações, a maior incidência é de curtidas e carinhas 

tristes.  

 

Figura 96 – Participantes se manifestam contra moradores de rua 

Fonte: Print da autora 

 

Em fevereiro, a autora relaciona diretamente o aumento do número de moradores em 

situação de rua à subida dos índices de violência e insalubridade, que causa “medo” em “quem 

anda pelas ruas”. A maior parte dos comentários, em ambos os casos, concorda com o 

posicionamento das integrantes e com a ideia de que “se der esmola, eles não vão embora”. Os 

idosos também levam a culpa por serem os que mais contribuem com esse cenário, já que 

sempre fornecem esmolas. Outra associação comum feita dentro do grupo são os altos impostos 

pagos no bairro e a persistência do problema. Isso pode ser observado nos posts de agosto e 

novembro.  
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Figura 97 – Membros do grupo mencionam o pagamento de impostos 

Fonte: Print da autora 

 

Nos dois casos, os comentários apresentam discussões engajadas entre pessoas que 

concordam com as autoras das publicações e pessoas que discordam do tratamento dado aos 

moradores: “Acho triste é ver gente que teve acesso à educação falando de moradores de rua 

como se eles fossem lixo na calçada. Me revira o estômago ler isso aqui constantemente. Vamos 

trabalhar mais a inteligência emocional?”, diz uma das participantes. Em uma resposta à 

publicação de novembro, uma jovem defende os menores descritos como “pivetes” e 

“violentos”: 
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Figura 98 – Integrante argumenta que menores estavam apenas dormindo 

Fonte: Print da autora 

 

Na publicação referente ao mês de outubro, uma mulher destaca que os atuais moradores 

em situação de rua estão "sempre com cachorros ao lado", o que seria uma "nova estratégia 

deles". Na visão dela, os bichos são apenas iscas para que eles ganhem mais dinheiro, o que ela 

classifica como "muito triste". "Deveríamos nos unir e cobrar das autoridades para que impeçam 

de permanecer com animais nas ruas pra interromper essa massa de abandono!", sugere. Logo 

no primeiro comentário, outra participante pergunta se a autora do post está mais preocupada 

com os animais de rua do que com as pessoas. Ela responde: "Com ambos, porém, os animais 

não conseguem se defender, já a maioria dos moradores de rua sim!", diz.  

A mesma participante volta a comentar: "para que os moradores de rua não tivessem 

acesso a cães abandonados e até acontecer de ter a reprodução, pessoas que tem teto pra morar 

não deveriam abandonar seus cães" [sic], argumenta. Prevendo a longa discussão que se 

seguiria, uma das moderadoras do grupo desativou as participações no post, mas não sem antes 

um homem se manifestar, dizendo que: "acho que temos abrigos para estes vagabundos mais 

preferem morar em Copacabana pq tem gente que da dinheiro e comida para eles" [sic].  

As postagens feitas nos meses de março e abril trazem imagens de moradores de rua 

dormindo e de seus pertences nas calçadas do bairro. A primeira debocha de uma boneca que 

foi pendurada na grade de uma loja, como uma forma de decoração, e recebe curtidas e “Haha” 

como reações mais comuns. A segunda menciona apenas a localização da filmagem, e tem as 

curtidas e os emoticons “triste” como mais incidentes.  
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Figura 99 – Postagens referentes a março e abril 

Fonte: Print da autora 

 

Da mesma forma, as publicações feitas em maio e junho falam sobre a ocupação das 

calçadas. Na de maio, uma senhora reclama que os moradores retornaram meia hora depois de 

terem sido retirados de um local por policiais militares. No post de junho, uma comerciante 

reclama de ter que limpar a sujeira deixada na frente da loja. 
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Figura 100 – Posta referentes aos meses de maio e junho 

Fonte: Print da autora 

 

Mais uma vez, chama a atenção, na maior parte das postagens, a separação entre o “nós”, 

população que reside em Copacabana, e o “eles”, que classifica os moradores em situação de 

rua como “não pertencentes” ao bairro. Em sua dissertação de mestrado, Melo (2011) aborda 

essa dicotomia entre “Rua” e “Sociedade”, que se configuram como “dois universos em 

conflito, em constante relação”. O pesquisador aponta, ainda, a mídia como um agente 

fortalecedor dessa realidade: 

(...) a construção desta separação provém das manifestações da grande mídia 

que reforça todo o preconceito ao associar a população de rua com as drogas, 

a falta de higiene e à criminalidade. O papel da mídia seria, por fim, e na 

maioria dos casos, um tipo de contra-serviço que trata de reforçar algo que já 

está dado no imaginário estabelecido, ou seja, a marginalização e 

criminalização destas pessoas.   (Ibidem, p.133) 

 

O que se pode notar nas manifestações no “COPACABANA ALERTA” é, justamente, 

uma reafirmação de tais conceitos pré-estabelecidos. A todo momento, procuram marcar os 

moradores em situação de rua como seres não possuidores de direitos. Em um dos trechos de 

seu trabalho, Melo cita uma resposta recorrente entre militantes do Movimento Nacional da 

População de Rua (MNPR). Quando confrontados com o questionamento, eles afirmam 

contribuir com a sociedade como qualquer outro cidadão, seja com serviços que prestam em 
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trabalhos informais ou quando consomem artigos com o dinheiro que conseguem: “Quando o 

morador de rua compra sua cachaça, compra um lanche, um cigarro, ou o que for, ele também 

paga imposto, ele contribui para a sociedade, portanto, tem direitos também” (Ibidem, p. 133) 

 A constante associação dos moradores em situação de rua com o uso de drogas também 

aparece nas falas dos membros do grupo que, muitas vezes, fazem referência a eles pelo termo 

“cracudos”53. No entanto, ainda que o consumo de substâncias ilícitas não seja a realidade de 

todas as pessoas em situação de rua, o fato de ser uma questão recorrente é utilizado como mais 

uma forma de discriminar e ampliar a marginalização dessa fatia da sociedade. De forma que 

“a rua concede a marca do marginal a partir do olhar de quem vê e não dos atributos próprios 

da pessoa” (Ibidem, p. 130).  

Outros fatores que podem ser apontados como fortalecedores do processo 

discriminatório vão desde a identificação da população em situação de rua como pessoas sujas 

e malvestidas, até as questões mais íntimas sobre o convívio e o contato entre elas. Tal dinâmica 

também aparece na nossa análise, quando os integrantes do “COPACABANA ALERTA” 

reclamam do lixo, dos dejetos e do ato sexual “sem o menor pudor”. 

 É necessário destacarmos, ainda, que em nenhum momento a questão da reintegração 

da população de rua à dita “sociedade” é debatida. Não foram encontradas no levantamento 

discussões acerca de pontos como a recuperação de documentos, o tratamento de dependência 

química, o restabelecimento de vínculos familiares, a possibilidade de emprego, combate a 

pobreza etc., que seriam algumas questões essenciais nesse sentido. As “políticas públicas” são 

mencionadas apenas de forma genérica, sem um aprofundamento sobre o que deveriam ser, de 

fato. A “solução” mais apontada, pelos membros do grupo, está sempre ligada à ida para 

abrigos, num sentido de apenas excluir o problema do campo de visão, para que pare de ser 

incômodo, de sujar as calçadas e de supostamente aumentar a violência e causar medo.      

 

   

  

  

 

 

 

 

 
53 Termo pejorativo usado para se referir aos usuários do crack, que é uma droga ilícita, subproduto da cocaína e 

responsável por desenvolver altos níveis de dependência química. 



115 

3 – REDES DE ALERTA E A VIGILÂNCIA NA SOCIEDADE MIDIATIZADA 

O terceiro capítulo se destina a tratar de maneira mais aprofundada alguns tópicos que 

se destacaram entes as postagens, observadas no capítulo anterior. Abordamos o uso do termo 

"guerra" para a descrever os casos de violência urbana no Rio de Janeiro, bem como as 

"performances catárticas" (REZENDE, 2014) próprias das redes sociais. A relação entre o medo 

e os comportamentos agressivos no mundo virtual, junto à necessidade de vigilância e 

distanciamento do "outro" também são observadas.  

Procuramos, na sequência, trabalhar o conceito de vigilância nesse modelo de sociedade 

que ganha novas proporções devido ao intenso uso de aparatos tecnológicos. A discussão é 

iniciada na sociedade disciplinar, descrita por Foucault (2014 [1975]), em que as instituições 

tradicionais se encarregavam do "adestramento" dos sujeitos. Confinados em modelos de 

arquitetura que tinham a visibilidade como uma armadilha, efetuava-se o cerceamento de ações 

e comportamentos. A sociedade de controle de Deleuze (1992) também integra o capítulo, uma 

vez que aborda um momento mais atual do mundo em que a vigilância não se restringe mais as 

instituições cercadas por muros e em que os sujeitos são lidos em sua presença digital, 

transformando-se, muitas vezes, em dados e planilhas. 

É apresentada também a ideia de vigilância distribuída, proposta por Bruno (2009), em 

que a atividade se estabelece como algo secundário em dispositivos pensados para outros fins. 

O conceito pode ser relacionado com o que foi verificado na análise do conteúdo do grupo 

“COPACABANA ALERTA”, em que os membros recorrem a técnicas próprias de vigilância, 

na esperança de alcançarem um patamar idealizado de segurança para o bairro em que vivem. 

A sociedade do espetáculo de Debord (1997 [1967]) também é abordada, já que juntamente 

com a vigilância e o controle, retrata o que é possível identificar como um certo padrão no 

mundo contemporâneo. O capítulo segue, ainda, a problematização sobre as imagens de 

violência na televisão e sobre como suas dinâmicas se relacionam com o que ocorre nos grupos 

de alerta. Trata-se, por fim, da visão que órgãos públicos têm desses espaços nas redes sociais 

e de que maneira eles são relevantes dentro do território urbano.  

 

3.1 - O uso do termo “guerra” e o aumento da insegurança e do medo 

 Ao observar as narrativas feitas dentro do grupo “COPACABANA ALERTA”, chama 

a atenção a associação constante dos casos de violência que ocorrem no bairro com a ideia de 

que a cidade está em guerra. Vimos tal ocorrência em diversos meses de análise, tanto com a 

presença da palavra “guerra” em si, quanto com o emprego do termo “terra de ninguém” e com 

a descrição de pessoas trabalhadoras como “guerreiras”.  
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No artigo “As guerras do Rio: mídia, favela e militarização do cotidiano”, Carla Baiense 

Felix (2017) aponta que uma nova gramática discursiva, que relaciona a violência urbana e a 

guerra começou a ser feita pela mídia a partir da década de 90. No recorte feito pela 

pesquisadora54, o uso que a mídia tradicional faz do termo “guerra” para descrever a situação 

no Rio aparece pela primeira vez em 1993, para tratar sobre o conflito que ocorreu em 28 de 

setembro, na Favela do Coroado, em Acari. Felix afirma, ainda, que é depois desse confronto e 

do tratamento que os principais jornais da cidade deram a ele, que o então governador Leonel 

Brizola autoriza a Operação Rio, na qual as forças armadas55 ocupam morros da Zona Sul. Esse 

desdobramento evidenciaria “o poder da mídia em influenciar tanto a ‘opinião pública’ quanto 

a reação do Estado” (FELIX, 2017, p.7). Tal dinâmica torna-se ainda mais comum, segundo 

ela, depois do assassinato de Tim Lopes, em 2002, quando “guerra” passa a figurar como um 

termo “estruturante dos relatos sobre os episódios de violência nas favelas” (Ibidem, p. 8). 

A equiparação da situação vivida no Rio de Janeiro a uma situação de guerra passou a 

ser rotineira no jornalismo carioca nos anos que se seguiram. Em 2017, o jornal Extra, do grupo 

Globo, chegou a criar, inclusive, um novo editorial intitulado “Guerra no Rio”, para descrever 

os casos de violência que fugiriam ao “padrão de normalidade”. Em 2018, assistimos ao decreto 

de intervenção federal no Estado, assinado pelo Presidente Michel Temer, que teve suas 

implicações políticas e sociais amplamente questionadas por diversos segmentos da sociedade 

civil.    

A utilização do termo “guerra” no contexto da violência urbana do Rio de Janeiro foi, 

ainda, tema de discussão em um curso ministrado no fim de março de 2019, neste Programa de 

Pós-Graduação (PPGMC-UFF) pela professora Léda Mansour, que é linguista e membro 

associado da Universidade de Paris I – Pantheon Sorbonne, na cadeira de Diálogos Culturais. 

Mansour, que pesquisa o papel das redes sociais, em especial o do twitter, nos contextos árabe 

e europeu, afirmou que a situação no Rio de Janeiro não pode ser comparada com a realidade 

de uma guerra, apesar dos conflitos vivenciados pela população.  

No entanto, o uso do termo guerra, como pudemos ver, tornou-se habitual. Ao ser 

constantemente reafirmado pelos meios de comunicação de massa, se estabeleceu como uma 

constante no imaginário social56, passando a ser evocado a cada vez que uma situação de 

 
54 A pesquisadora trabalhou com reportagens publicadas em dois jornais cariocas, O Globo e Jornal do Brasil, em 

dez diferentes anos, selecionados entre 1980 e 2010.  
55 Vale lembrar que de acordo com o artigo nº142 da constituição, é no contexto de guerra que se justifica a atuação 

das Forças Armadas.  
56 Compreendido como “conjunto de relações imagéticas que atuam como memória afetivo-social de uma cultura, 

um substrato ideológico mantido pela comunidade” (MORAES, 1997). Disponível em: 

https://periodicos.uff.br/contracampo/article/view/17283/10921. Acessado em: 03/04/2020. 

https://periodicos.uff.br/contracampo/article/view/17283/10921


117 

violência causa choque na população e sempre que é necessário justificar os atos de repressão 

do Estado nas favelas cariocas. A classe média, por sua vez, apropriou-se do termo para falar 

também sobre os casos de violência em seus bairros e para argumentar a favor do medo de 

serem as próximas vítimas.  

Tal comportamento pode ser explicado, também, pela capacidade de influência dos 

meios de comunicação de massa no que concerne à formação da opinião pública e de suas 

agendas de ação. O fenômeno foi estudado pelo americano Maxwell McCombs e tornou-se 

conhecida como Teoria do agendamento ou Agenda Setting, que parte do pressuposto de que 

“a maior parte dos assuntos e preocupações que despertam a nossa atenção não estão 

disponíveis à nossa experiência direta pessoal” (McCOMBS, 2009, p 17). Dessa maneira, “para 

quase todas as preocupações da agenda pública, os cidadãos tratam de uma realidade de 

segunda-mão, uma realidade que é estruturada pelos relatos dos jornalistas sobre estes eventos 

e situações” (Ibidem).  

Com a popularização das redes sociais na internet, os assuntos apresentados pelos meios 

de comunicação e inseridos na agenda pública ganharam eco e passaram a ser mais discutidos 

no ambiente virtual. As pessoas começaram, ainda, a publicar informações criadas a partir de 

experiências próprias, com conteúdos que seguiam como exemplo aquilo que estavam 

acostumadas a receber através das plataformas tradicionais. No caso do nosso objeto de estudo, 

o grupo “COPACABANA ALERTA”, os moradores do bairro passaram a ter uma percepção 

da realidade também baseada nos relatos postados, de forma que mesmo nunca tendo 

presenciado um caso de violência na região, acreditam estar vivendo uma situação de “guerra”. 

Cada relato referente a violência urbana e as muitas interações que recebem contribuem para o 

aumento dessa percepção, mesmo que as estatísticas apontem a redução dos casos de 

violência57.  

 

3.2 – “A catarse cotidiana”: o “COPACABANA ALERTA” como espaço de desabafos e 

lamentações 

 Ao longo da análise, foi possível observar que a maior parte, tanto das postagens 

referentes a questão da violência urbana, quanto das que tratam sobre a população em situação 

 
57 De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, em 2018 foram 14.607 registros de 

ocorrência na região denominada AISP 19, que compreende as 12ª e 13ª delegacias de polícia, responsáveis por 

atender aos bairros do Leme e de Copacabana. O número foi o menor desde 2011, quando 14.461 casos foram 

registrados. O número de roubos a transeuntes também diminuiu: foram 599 casos em 2018, contra 692 casos no 

ano anterior. Da mesma forma, as estatísticas do órgão mostram uma redução de 29% no número de homicídios 

dolosos, quando há a intenção de matar, de 2017 para 2018.      
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de rua, partem de histórias ou incômodos pessoais. Mais do que dar um “alerta” aos demais 

participantes sobre as situações reincidentes que devem ser evitadas no bairro, os membros do 

grupo se empenham em contar os episódios que viveram, em relatos compostos por uma grande 

carga de afeto (SODRÉ, 2006, p.28).   

Tal comportamento é evidenciado em trechos das postagens em que os membros do 

grupo enfatizam como estão se sentindo com relação ao assunto que abordam e também pela 

grande presença de adjetivos. Nos posts de violência urbana verificamos essa situação em 

praticamente todos os meses. Em janeiro, a participante diz que "Copacabana está um horror". 

Da mesma forma, a publicação de fevereiro destaca as emoções de que publicou, ao terminar 

com o trecho: "estamos vivendo em guerra. Muito triste". No post de março o membro do grupo 

enfatiza os sentimentos de seu pai idoso, que teria se alterado e passado mal.  

Em abril, temos um desabafo completo no post que fala sobre o roubo do carrinho de 

churrasco. Isso é reconhecido pela própria autora, já que inicia o seu relato se desculpando por 

"desabafar toda a sua indignação". Muitos outros adjetivos são utilizados ao longo dessa 

postagem tanto para definir o assaltante, quanto para definir a mãe e o churrasquinho feito por 

ela. Em maio, o autor afirma que "nessa hora meu deu vontade de chorar", ao falar sobre a ação 

de policiais diante de um assalto, entre vários outros termos que utiliza para qualificar a situação 

de violência na enfrentada na cidade. O post do mês de junho é o menos emotivo, apesar do uso 

de pontos de exclamação que, no caso, refletem a revolta frente ao ocorrido. 

Nos meses do segundo semestre, o uso de adjetivos e o cunho sentimental das 

publicações continuam presentes. Em julho, na postagem sobre o eclipse, temos as palavras: 

"tranquilo", "agradável", "boa", atribuídos à sensação no momento do fenômeno. O post de 

agosto descreve um tiroteio no bairro como "Guerra" e exclama: "Que pavor!", além de contar 

que até o cachorro está com medo e chorando. Em setembro, o tom de revolta está presente no 

relato de assédio sexual dentro do ônibus, que termina se dirigindo a outras mulheres quando 

afirma: "nós somos fortes, nós somos muitas e estamos juntas".  

O relato destacado em outubro começa com os adjetivos "surreal" e "apavorante" que 

são seguidos por um texto emocionado sobre a situação de violência vivida em Copacabana. O 

texto não faz alerta algum e nem relata nenhum acontecimento específico digno de vigilância. 

Em novembro o sentimento de alívio está presente na exclamação: "Graças a Deus não 

aconteceu nada com ninguém!", além da indignação que pode ser notada na expressão "Até 

quando?!", que encerra o post. Em dezembro, além de narrar um roubo, o participante diz estar 

"muito triste com a situação e mais triste ainda de ver que não há ombridade entres os próprios 

cariocas" [sic]. 
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 A pesquisadora Renata Rezende (2014) tratou dessa característica que parece ser própria 

das redes sociais, particularmente do Facebook, através do que denominou como “performances 

catárticas”, que seriam: 

(...) uma espécie de catarse cotidiana, desenvolvida por meio dos relatos e 

postagens na rede, cujas experiências contemplam não apenas eventos 

trágicos pessoais, como a perda de um ente querido, um grave acidente, ou o 

romper de um relacionamento amoroso, mas também a indignação por atos de 

corrupção, comentários contra crimes hediondos, manifestações contra 

diversas formas de preconceitos, entre outros textos. (REZENDE, 2014, p. 

144) 

 

 O termo catarse, que vem do grego kátharsis, é compreendido como um estado de 

purificação ou libertação psíquica que o ser humano vivencia quando consegue superar algum 

trauma, a partir do momento em que toma consciência de um sentimento que até então estava 

reprimido. Rezende utiliza o conceito a partir de Aristóteles, segundo o qual, as tragédias 

clássicas do teatro grego tinham esse poder de purgação do medo e de outras emoções 

perturbadoras, uma vez que o público conseguia trabalhar internamente suas questões ao 

identificá-las, representadas nos dramas encenados. 

 Fazendo um paralelo com o que foi constatado a partir da análise das postagens, as redes 

sociais têm, na contemporaneidade, tal potência catártica, segundo Rezende. Contudo, no lugar 

das tragédias encenadas, temos os “dramas compartilhados” (Ibidem, p.144). Na medida em os 

usuários compartilham suas experiências em grupos como o “COPACABANA ALERTA”, as 

narrativas individuais tornam-se coletivas, encontram outros atores que se identificam nas 

tramas, e ganham eco dentro da estrutura social a partir das interações (curtidas, reações e 

comentários): 

É como se sujeitos encontrassem nesse espaço um local para despejar seus 

dramas, seus "resmungos diários", suas lamentações cotidianas e realizar uma 

espécie de análise de si a partir do diálogo com os demais usuários da rede, 

numa catarse coletiva pautada também por uma política de afetos. (Ibidem, 

p.151) 

  

Outras peculiaridades desses espaços, destacadas por Rezende, é que eles compõem um 

meio “lúdico”, em que a narrativa é feita de forma livre e “despreocupada”. Os integrantes, por 

sua vez, apresentam-se “protegidos” pelas fachadas (GOFFMAN, 2011 [1956]58) que 

constroem socialmente para si mesmos a partir dos recursos da rede sociais e das trocas com 

 
58 Apesar de a obra ter sido escrita em um contexto muito anterior ao surgimento da internet e das redes sociais, 

seu ensaio sobre as relações sociais na vida cotidiana, e especificamente o conceito de “fachada”, podem sofrer 

uma releitura a partir do que se vive na contemporaneidade com as novas tecnologias de informação e 

comunicação.    
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outros perfis. A essas características soma-se, ainda, a satisfação de fazer parte de um grupo ou 

de uma comunidade.   

   

3.3 - O medo e o comportamento agressivo nas redes sociais 

O fato de estar ou sentir-se protegido pelas “fachadas” ou “máscaras” criadas nas redes 

sociais é um argumento comumente utilizado para explicar os comportamentos agressivos, 

desenvolvidos virtualmente. Em um de seus artigos59, Recuero (2013) recorre ao trabalho do 

autor americano Mark Dery, que reitera a separação de “palavra” e “corpo”, típica das redes, 

como um fator que acelera a hostilidade em um conflito, já que a ausência de corpo remete à 

sensação de impunidade. De acordo com a pesquisadora:  

Quanto mais distante o ator se sente dos demais participantes da conversação, 

menor é seu compromisso, logo, maior a chance de que este cometa um ato de 

atentado a face60 contra outro. Por isso, a conversação em rede é um espaço 

frutuoso para a emergência de discussões inflamadas, discursos agressivos e 

ofensivos e mesmo, pela propagação da violência (Ibidem). 

 

 No mesmo artigo, Recuero afirma que a grande variação de “backgrounds”, encontrada 

nos participantes das discussões nas redes sociais¸ algo típico de uma sociedade hiperconectada, 

também facilita as brigas nesses espaços. Em nosso objeto de pesquisa, especificamente, 

podemos destacar a agressividade como uma das maiores marcas nas postagens selecionadas, 

estando sempre presente em, pelo menos, alguns dos comentários. Assim como em outros 

grupos do mesmo tipo nas redes sociais, o que ocorre no “COPACABANA ALERTA”, é que 

o sentimento de impunidade, soma-se ao estabelecimento de laços sociais fracos – característico 

desse tipo de espaço no Facebook – e ao medo da violência, que é posto como preocupação 

constante. Tudo isso resulta em ataques incessantes, por meio de xingamentos, discursos de 

ódio ou uso de ironia direcionados ao outro, que em geral é o que pensa diferente ou tem valores 

opostos.  

Toda essa agressividade é também mencionada por Delumeau, quando trata sobre a 

população abatida pela peste, que buscava apontar os culpados pelos males que enfrentava:  

(...) não há nenhum relato de peste que não evoque essas violentas descargas 

coletivas. Os culpados potenciais, sobre os quais podem voltar-se a 

agressividade coletiva, são em primeiro lugar os estrangeiros, os viajantes, os 

marginais e todos aqueles que não estão bem integrados a uma comunidade 

(DELUMEAU, 2009 [1978], P. 204).  

 

 
59 Disponível em: http://www.raquelrecuero.com/arquivos/rascunhoatosdeameaca.pdf. Acessado em: 

18/01/2020 
60 Pode ser entendido como atentado ao perfil criado pelo outro na rede social. 

http://www.raquelrecuero.com/arquivos/rascunhoatosdeameaca.pdf
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 Assim como ocorreu em outro momento histórico com a peste, a violência urbana hoje 

motiva esse tipo de comportamento na sociedade, fazendo nascer da angústia, a brutalidade 

para com o “alvo” da vez. No caso do grupo em estudo, esses alvos são todos aqueles 

considerados “de fora”, que não são “moradores de bem, que pagam impostos”, ou seja, são os 

mendigos, os camelôs, os que cometem infrações, os moradores das favelas do entorno, vistos 

como não pertencentes ao bairro de Copacabana. Como foi possível constatar a partir da 

observação das postagens, são também essas pessoas as que constantemente sofrem com 

comentários preconceituosos nesses grupos. 

Para além dos casos de agressividade e dos casos de violência, o medo e o constante 

estado de alerta, incentivado por esse tipo de grupo nas redes sociais, podem ser alguns dos 

fatores que estão contribuindo para o aumento de transtornos de ansiedade entre a população. 

De acordo com números de um estudo publicado no segundo semestre de 2017, pela 

Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que mais apresenta casos de transtornos de 

ansiedade no mundo: são 18,6 milhões de pessoas afetadas, o que representa 9,3% da 

população, segundo o relatório61.   

Outro dado62, publicado em outubro de 2018, pela Fundação Getúlio Vargas, mostra 

que o Brasil é o segundo país com mais medo da violência. Segundo essas estatísticas, 68% dos 

brasileiros afirmam se sentir inseguros de andar à noite na própria vizinhança, enquanto, a 

média mundial é de 30%. Ficamos atrás apenas do Afeganistão que alcança os 79%. O mesmo 

estudo perguntou, ainda, se nos últimos 12 meses os brasileiros tiveram dinheiro ou propriedade 

roubada (sua ou de algum familiar). O resultado foi considerado “curioso” e colocou o Brasil 

em 49º no ranking de pior do mundo:  

No mundo, 13% responderam que sim. No Brasil, 15%. Quando comparada 

as áreas urbanas e rurais, novamente as cidades maiores (18%) se sobressaem 

em relação às menores (11%). O problema do Brasil não é só a violência. 

Além da violência, as pessoas estão com muito medo. Há um componente 

psicológico (FGV, 2017, p.13). 

    

 Não queremos, com a exposição de tais números, afirmar que as redes sociais e os 

grupos em questão como o “COPACABANA ALERTA” são exclusivamente os culpados pelo 

crescente medo da violência entre as pessoas. No entanto, é necessário indicar que pode haver 

 
61 Disponível em:  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-

eng.pdf;jsessionid=097AC6A700E5583B6A933BD7587EA796?sequence=1 – Acessado em 19/01/2020. 
62 Disponível em: https://www.cps.fgv.br/cps/bd/docs/Pesquisa_Percepcoes-Da-

Crise_MarceloNeri_FGVSocial.pdf - Acessado em 19/01/2020. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf;jsessionid=097AC6A700E5583B6A933BD7587EA796?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf;jsessionid=097AC6A700E5583B6A933BD7587EA796?sequence=1
https://www.cps.fgv.br/cps/bd/docs/Pesquisa_Percepcoes-Da-Crise_MarceloNeri_FGVSocial.pdf
https://www.cps.fgv.br/cps/bd/docs/Pesquisa_Percepcoes-Da-Crise_MarceloNeri_FGVSocial.pdf
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uma contribuição nesse sentido, que se soma às manchetes alarmistas, ao noticiário “mundo 

cão”63, entre outros já amplamente abordados pela literatura jornalística.  

 Vale mencionarmos, ainda, os escritos de Bauman sobre o medo, quando aborda a vida 

nas cidades (2009). Apesar de não trabalhar especificamente com as redes sociais, suas ideias 

também nos ajudam a entender as dinâmicas que intensificam o sentimento, no mundo 

contemporâneo. O autor afirma que “a cidade é um espaço em que os estrangeiros existem e se 

movem em estreito contato" (2009, p.36). Essa convivência, segundo sua visão, seria uma "uma 

fonte inexaurível de ansiedade e agressividade latente - e muitas vezes manifesta" (ibidem). Ele 

chama de “mixofobia” esse medo de misturar-se ao diferente, cada vez mais presente no 

contexto da globalização:  

Essa mixofobia não passa da difusa e muito previsível reação à impressionante 

e exasperadora variedade de tipos humanos e de estilos de vida que se podem 

encontrar nas ruas das cidades contemporâneas. (...) as tensões derivadas da 

"estrangeiridade" incômoda e desorientadora desse cenário acabarão, 

provavelmente, por favorecer as tendências segregacionistas (Ibidem, p. 43). 

 

 Esse temor, manifesta-se também na arquitetura das cidades, com cada vez mais muros 

e condomínios fechados, que objetivam manter distância daqueles considerados inferiores. Tal 

tendência afasta-se do ideal primeiro da formação das cidades “que foram construídas para dar 

segurança a todos os seus habitantes” (Ibidem, p.40). O incremento dos aparatos tecnológicos 

para o aumento da segurança é outra característica, juntamente com guardas a postos 24 horas 

por dia nos portões, e com a vigilância também dos espaços públicos, feita por câmeras e grupos 

de patrulhamento.  

 

3.4 - Vigilância nas sociedades disciplinar e de controle 

  Para falarmos sobre vigilância e compreendermos melhor o que ocorre no contexto das 

redes sociais e dos grupos de alerta que estudamos nesta pesquisa, precisamos regressar aos 

escritos de Foucault sobre a sociedade disciplinar. Nessa configuração de sociedade, o poder 

era exercido através do adestramento; da docilização dos corpos. Segundo a definição do autor, 

“é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado 

e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 2014 [1975], p. 134). As disciplinas são descritas, então, como 

“métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição 

constante de suas forças e lhes impõem uma relação docilidade-utilidade” (ibidem, p. 135). As 

 
63 Como costuma-se chamar o jornalismo que traz notícias que exploram crimes violentos, imagens fortes, abusos 

de todo o tipo, entrevistas com familiares de pessoas mortas etc., com o objetivo de chocar o público. 
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instituições disciplinares – como escolas, asilos, hospitais, prisões – seriam as responsáveis pela 

operação desses adestramentos.         

 A vigilância, por sua vez, é parte fundamental dessa engrenagem da disciplina. É através 

do olhar permanente que se faz com que os sujeitos sigam as normas estabelecidas pelas 

instituições, tornando-se dóceis e produtivos. Logo, ganha importância a arquitetura desses 

espaços disciplinares, que devem tornar visíveis os que neles se encontram, de forma que 

possam ser controlados. A arquitetura torna-se, ela mesma, um operador para a transformação 

de seus indivíduos, de forma a “agir sobre aquele que abriga, dar domínio sobre o seu 

comportamento, reconduzir até eles os efeitos de poder (...)” (Ibidem, p. 169).  O Panóptico de 

Bentham seria a composição arquitetônica nesse contexto: 

o princípio é conhecido: na periferia uma construção em anel; no centro, uma 

torre: esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel; 

a construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a 

espessura da construção; elas têm duas janelas, uma para o interior, 

correspondendo às janelas da torre; outra, que dá para o exterior, permite que 

a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na torre 

central, e em cada cela trancar um louco, um doente, um condenado, um 

operário ou um escolar. (...) O dispositivo panóptico organiza unidades 

especiais que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente. (Ibidem, 

p. 194)  

  

 A principal armadilha desse modelo de construção é a visibilidade. O poder, segundo 

Bentham, deveria ser sempre visível, mas inverificável, ou seja: o detento teria sempre a sua 

frente a torre de observação de onde é espionado, mas nunca poderia ser capaz de saber se o 

estava sendo ou não. Segundo Foucault, o efeito mais importante do panóptico é, justamente, 

assegurar o funcionamento automático do poder, a partir da indução de um estado consciente e 

permanente de visibilidade.  

 É preciso marcar o contexto histórico a que responde esse modelo de sociedade 

disciplinar. Enquanto a Antiguidade foi uma civilização em que o objetivo era tornar acessível 

a uma multidão de homens, um pequeno número de objetos (o que corresponde à arquitetura 

dos templos, circos e teatros), a modernidade traz uma necessidade contrária, que é a de 

proporcionar a um pequeno número de pessoas, ou a uma só, a visão instantânea e o controle 

de uma multidão. Isso se dá a partir da grande explosão demográfica ocorrida no século XVIII 

e ao crescimento do aparelho de produção (ibidem, p. 211). Dessa maneira, as disciplinas 

firmam-se como “técnicas para assegurar a ordenação das multiplicidades humanas” (ibidem, 

p. 210), oriundas do período. Os objetivos principais eram, então, aumentar a docilidade e a 

utilidade de todos os elementos do sistema, tornando o exercício do poder o menos custoso, 
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estendendo-o tão longe quanto fosse possível, aumentando assim o rendimento dentro dos 

aparelhos disciplinares.   

 Quinze anos depois da teorização sobre a sociedade disciplinar de Foucault, Deleuze 

(1992) atualiza as ideias do autor e fala que são as sociedades de controle que estão virando o 

novo modelo. A lógica do controle rompe com a necessidade “dos muros” e de confinamento 

das instituições (em crise, segundo o autor), sendo exercida de maneira mais fluida: “os 

confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os controles são uma modulação, como 

uma moldagem auto-deformante que mudasse continuamente, a cada instante, ou como uma 

peneira cujas malhas mudassem de um ponto a outro" (DELEUZE, 1992, p. 221). Essa nova 

forma de sociedade seria marcada, ainda, por “controle contínuo e comunicação instantânea”. 

Os indivíduos, por sua vez, se tornam “dividuais”, o que corresponde à sua presença no 

mundo virtual. Ou seja, o sujeito passa a ser “divisível e redutível às representações de dados 

por meio das modernas tecnologias de controle, como em sistemas baseados em computador” 

64 (WILLIAMS, 2005). As massas viraram apenas amostras, números, mercados.  A vigilância 

também já não precisa do encarceramento para se desenvolver, tratando-se de uma “vigilância 

a céu aberto” (RODRÍGUEZ, 2018, p. 191). A pesquisadora Fernanda Bruno descreve a 

diferença entre os dois modelos, em um de seus trabalhos (2018), no qual fala sobre os sistemas 

de controle e monitoramento das grandes cidades65:  

os corpos são inspecionados em sua mobilidade cotidiana sem que se 

interrompa, salvo em caso de suspeita ou irregularidade o curso das ações e 

deslocamentos nos espaços. Enquanto nos aparatos disciplinares precisavam 

parar e confinar os corpos ou inscrevê-los num sistema predefinido de 

atividades para observá-los, conhece-los e normalizá-los, tais sistemas se 

interessam pelos fluxos dos corpos moventes e integram-se à própria dinâmica 

das atividades dos indivíduos e populações cujos padrões de conduta interessa 

conhecer e orientar, produzindo efeitos normativos próprios (BRUNO, 2018, 

p. 247).  

 

   
3.4.1 – O conceito de vigilância distribuída e os grupos de aleta 

 Para abarcar a situação geral de vigilância próprias das cidades contemporâneas, Bruno 

(2009) propõe, ainda, o conceito de “vigilância distribuída”. Essa vigilância seria exercida não 

apenas por aparelhos criados para esse fim (como as câmeras de segurança), mas também como 

efeito secundário de dispositivos inicialmente projetados para desempenhar outras tarefas, 

 
64 Disponível em: http://www.uta.edu/huma/agger/fastcapitalism/1_1/williams.html - acessado em: 04/02/2020. 

Tradução nossa para: “a physically embodied human subject that is endlessly divisible and reducible to data 

representations via the modern technologies of control, like computer-based systems”.  
65 Ela cita o Centro de Operações do Rio (COR) como um de seus objetos de pesquisa.  

http://www.uta.edu/huma/agger/fastcapitalism/1_1/williams.html
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como comunicação, publicidade e geolocalização.  O conceito, no entanto, não se limita aos 

equipamentos utilizados no processo: 

Em linhas breves, trata-se de uma vigilância que tende a se tornar cada vez 

mais ubíqua e incorporada aos diversos dispositivos tecnológicos, serviços e 

ambientes que usamos ou frequentamos cotidianamente, mas que exerce de 

modo descentralizado, sem hierarquias estáveis e com uma diversidade de 

propósitos, funções e significações nos mais diferentes setores (BRUNO, 

2009, p. 140). 

 

 De acordo ainda com a autora, apesar dessa vigilância estar presente nos circuitos de 

diversão e sociabilidade, ela se justifica sobretudo pelo medo e pela promessa de segurança e 

proteção. Tal característica seria reforçada, ainda, pelo discurso jornalístico, que 

constantemente identificaria o seu público como “vítima potencial” para os crimes e outros 

problemas noticiados.  

No caso dos grupos de alerta, o que podemos notar é que eles são uma espécie de 

"clamor" de uma população amedrontada e estimulada pelas mídias, por mais segurança. É 

como se apenas as câmeras de segurança e o monitoramento já efetuado pelos órgãos públicos 

e privados não fosse o suficiente para acalmar esse sentimento. Então, por escolha própria, os 

membros desses grupos produzem ainda mais "material" para o monitoramento de seus locais 

de trânsito e moradia, na esperança de que esses dados surtam algum efeito "positivo" na vida 

cotidiana.   

 Sobre as câmeras de segurança nos espaços públicos, Bruno ressalta que elas asseguram 

a mobilidade dos cidadãos que têm livre acesso aos circuitos de consumo e civilidade, 

estendendo, sua segurança para além dos portões de seus prédios e condomínios fechados.  No 

entanto, por outro lado, essa mesma vigilância faria parte dos processos de gentrificação, já que 

a parcela da população vista como "ameaçadora" (mendigos, prostitutas, viciados) é deslocada 

para outras áreas menos visíveis da cidade.  

Entendendo os grupos de alerta como uma "amplificação" da lógica dessas câmeras de 

segurança e, depois da análise do conteúdo postado em um desses espaços, parece claro que o 

desejo de se proteger não é a única coisa que motiva a presença nesses grupos online. O desejo 

de excluir aqueles "malvistos", que não estão inseridos no mesmo circuito social também se faz 

presente e manifesta-se por meio do discurso de ódio e do preconceito direcionado aos camelôs, 

aos moradores em situação de rua, aos habitantes das favelas próximas etc.     

Outro ponto que deve ser destacado é que, enquanto as câmeras de vigilância em ruas e 

parques públicos são "dirigidas a todos e a qualquer um", as câmeras de celular que registaram 

as insatisfações postadas nos grupos de alerta passam pela mediação de quem as produz. Logo, 
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essas imagens carregam em si a interpretação do membro do grupo sobre o que é ameaçador, 

seus preconceitos e suas formas de encarar o cotidiano. Na mesma medida em que essas 

postagens falam sobre medos e irritações, elas também são capazes de dizer muito a respeito de 

quem as publica. Como afirma Bruno: 

(...) esse regime de visibilidade para todos convive com uma distinção bastante 

clara entre as massas móveis para quem vigilância rima com proteção e 

segurança e as massas cuja mobilidade deve ser contida e para quem a 

vigilância rima mais fortemente com suspeita e exclusão. (Ibidem, p. 148). 

 

3.4.2 – Vigilância e Espetáculo nas redes sociais 

 

 Sibila (2018), outra pesquisadora que trabalha o tema da vigilância no contexto atual, 

classifica como peculiar a relação que se estabeleceu hoje: “por um lado, a incitação ao 

espetáculo de si mesmo; por outro, os sonhos de controle total” (2018, p.210), que seguem 

como componentes “tortuosamente complementares” no mundo contemporâneo. Ao mesmo 

tempo em que os dados produzidos no ambiente digital são utilizados de diversas maneiras de 

forma a estabelecer um controle sobre a sociedade, esta é a todo tempo intimada a criar perfis 

atraentes aos olhares do outro, “conquistando likes e seguidores para dar espessura à própria 

existência” (ibidem, p.210). Ou seja, performar nas redes é necessário, já que só existe aquele 

(ou aquilo) que é visto.  De acordo com a pesquisadora, o indivíduo também já não se define 

por si só:  

(...) a verdade sobre quem é se é deixou de brotar da interioridade psicológica, 

ou seja, daquele âmago que pertencia zelosamente resguardado “dentro” de 

cada indivíduo e que constituiria a própria essência. Em vez disso, de modo 

crescente, cabe ao olhar alheio o poder de irradiar essa verdade, ao avaliar 

tudo – e tão somente – o que cada um é capaz de mostrar. (Ibidem, p. 212)  

 

 Nesse contexto, dois aspectos sobre a sociedade do espetáculo, descrita por Guy Debord 

já em 1967, parecem se encaixar nos fenômenos que assistimos hoje com a internet. Apesar de 

os estudos culturais não mais conceberem os receptores apenas como seres passivos diante dos 

produtos de mídia, como o autor indicava, suas ideias continuam importantes para a 

compreensão do mundo atual. Segundo Debord, “o espetáculo não é um conjunto de imagens, 

mas uma relação entre pessoas mediada por imagens" (DEBORD, 1997 [1967], p. 14). Não é 

simplesmente apenas uma difusão maciça de imagens, mas “uma Weltanschauung66 que se 

 
66 O termo pode ser traduzido como visão de mundo ou cosmovisão. Pode ser definido como um conjunto de 

valores, crenças, impressões, sentimentos e concepções de natureza intuitiva, anteriores à reflexão, a respeito da 

época ou do mundo em que se vive. Outro sentido possível é o de uma imagem do mundo imposta a um povo ou 

comunidade, isto é, uma ideologia. 
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tornou efetiva, materialmente traduzida. É uma visão de mundo que se objetivou” (ibidem). Ele 

diz ainda que “tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação” (ibidem, p.13).  

Assim, o espetáculo perpassa os modos de agir, de ver o mundo e as relações 

estabelecidas no cotidiano. No contexto das redes sociais na internet, o ato de postar imagens 

sobre os acontecimentos do dia-a-dia tornou-se imperativo não só para criar uma identidade, a 

partir do que se permite visualizar, como para pertencer a essa nova configuração de sociedade. 

Dentro dos grupos de alerta a perspectiva é a mesma. A necessidade de “alertar” aos demais 

para que os problemas postados não se repitam, como o nome indica, não pode ser apontada 

como única motivação para a participação nesses espaços. O conteúdo sobre violência, entre 

outros, é publicado para tornar-se reconhecidamente verdadeiro e relevante entre aquele grupo 

de pessoas. Ao passo que, quem posta, também pretende, com isso, criar uma imagem de si 

mesmo (trabalhador, morador comprometido, pessoa “do bem” etc.) e consolidar um “status” 

naquele território, onde recebe validação a todo tempo por meio das curtidas e comentários.  

É em troca dessa validação que os usuários da rede submetem suas vidas a uma 

possibilidade enorme de vigilância e, também, que apostam no sensacional, nas publicações 

que vão chocar e engajar mais pessoas. À exemplo do que muitos críticos já apontavam com 

relação às mídias tradicionais, os conteúdos sobre violência caem “como uma luva” para esse 

fim. Prova disso é que mesmo não sendo o mais postado, o tema é o mais percebido pelos 

participantes, conforme demonstramos com os dados da análise.   

 

3.5 – Espetacularização e banalização da violência na TV  

Para tratar sobre assuntos como cotidiano, medo, violência e comunicação, não 

podemos deixar de dedicar algumas linhas ao telejornalismo e à reflexão sobre o tipo de 

conteúdo que, todos os dias, chega à casa de milhões de brasileiros, e ajuda a moldar de certa 

forma suas visões e preocupações sobre o mundo. Apesar da difusão cada vez mais intensa de 

novas tecnologias, não há dúvidas de que a TV é, ainda hoje, um dos meios de comunicação de 

massa mais poderoso do qual dispomos. De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia 201667, 

que buscou conhecer os hábitos de consumo de mídia da população, a maioria dos entrevistados 

(63%) afirmou que a televisão é o principal meio utilizado para obter informações sobre o país, 

seguido pela internet, mencionada primeiro em 26% das respostas. Além disso, 77% dos 

entrevistados disseram assistir à TV todos os dias.  

 
67 Último levantamento feito pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 
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 Para os que trabalham no meio, diversos são os recursos disponíveis para tornar aquilo 

que é considerado notícia, de acordo com normas específicas, ainda mais atraente, 

independentemente de sua natureza: dos movimentos da câmera ao trabalho de edição, tudo é 

pensado como um “produto” que deve ser interessante para o telespectador. Parece, então, 

ingênuo acreditar que a TV apenas retrata a realidade, ao invés de transformar e ditar os “fatos” 

de acordo com seus interesses políticos e econômicos.  

Dessa forma, é possível refletir sobre a ideia de que “essa manipulação (exercida pela 

televisão) pode significar muitas coisas. Pode significar ocultação, espetacularização, 

banalização” (SOUZA, 2008, p. 120). A ocultação é inerente ao processo de escolha do que 

“vai ao ar”, já são selecionados alguns assuntos e imagens em detrimento de outros, que não 

chegam ao conhecimento do público e tornam-se insignificantes, o que é sempre motivado pelos 

interesses do veículo de comunicação enquanto empresa. Já o espetáculo é o que “vende” para 

a maior parte da população, o que mantém o telespectador atento ao conteúdo que se pretende 

destacar. Vale ressaltar que quanto mais pessoas assistindo, maior também é a difusão da 

influência da emissora. Como enfatiza Souza:  

Para agradar e emocionar, independentemente do assunto ser ou não guerra, 

vale investir e tentar mostrar o que dá “brilho”; chama atenção. Em busca da 

audiência e competitividade no mercado televisivo, é que a TV se esforça por 

nos brindar, todos os dias, com um bombardeio de imagens ‘chocantes’, 

‘violentas’, ‘fantásticas’, ‘bizarras’, ‘engraçadas’. Imagens fortes que têm por 

finalidade manter o telespectador ligado. (Ibidem, p. 121) 

 

Captar a atenção por meio desse “espetáculo” é, portanto, uma das principais 

preocupações dos profissionais envolvidos. Como já apontava o crítico de mídia George Trow, 

“maneira mais fácil de consegui-lo é com violência e perseguições” (TROW, 1999, p.22-2368, 

apud GITLIN, 2003, p.123). Ele atribui isso à uma característica hiperativa deste tipo de 

imagem, que “corre” nas telas e provoca a excitação do público. No entanto, isso também se 

deve à particularidade de proporcionar um “prazer estético de primeira ordem” (BENJAMIN, 

1987 [1936], p.189), como apontava Benjamin69. O autor recorria o escritor futurista Filippo 

Tommaso Marinetti, para argumentar que as imagens da guerra70 não eram “antiestéticas”, mas 

belas.   

Ainda mais relevante quando tratamos sobre as notícias de violência, é a banalização 

apontada por Souza (2008). Segundo o autor, “a banalização resultante da repetição e de outras 

 
68 TROW, George. My Pilgrim's Progress. Nova York: Pantheon, 1999. 
69 Assim como Debord, Benjamin enxergava a sociedade de um ponto de vista marxista em que o espetáculo e sua 

estética alienavam as massas, a fim de manter o modelo de dominação capitalista. Apesar desta pesquisa partir de 

uma outra perspectiva, os dois autores são considerados fundamentais para a abordagem dos temas propostos. 
70 Nesse caso, podem ser equiparadas às imagns de violência. 
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técnicas, permite que o conteúdo expresso em uma informação se desvaneça, deixe de motivar 

reações” (p. 124). Falando especificamente de grandes centros como São Paulo e Rio de 

Janeiro, ele afirma que “parece que as pessoas se acostumaram com isso. Aprenderam a 

‘conviver’ com a criminalidade” (ibidem). Sua justificativa para tal é a própria dinâmica 

televisiva ao apresentar essas cenas, que reserva pouco tempo para a reflexão, visto a grande 

quantidade de imagens violentas que, junto com outras centenas, invadem o lar dos 

espectadores. Estes, por sua vez, assistiriam a esse conteúdo por se sentirem seguros em suas 

casas e porque, inconscientemente pensariam: “ainda bem que não é comigo e com os meus 

familiares” (ibidem, p. 123). A banalização se converteria, então, nessa não ação frente aos 

problemas apresentados como espetáculo pela TV. Como Benjamim assegurou também sobre 

a guerra, essa seria: “a forma mais perfeita do art pour l’art” (1987 [1936], p. 196).  

 

3.6 – As imagens de violência nos grupos de alerta 

 A dinâmica da publicação dos casos de violência nos grupos de alerta, como o que 

analisamos é, de certa forma, semelhante. A manipulação ocorre de maneira descentralizada, já 

que são muitos postando para influenciar seus vizinhos e ganhar, com isso, alguma validação 

enquanto membro. A figura de “autoridade” dos moderadores e administradores limita por 

vezes os tipos de assunto e comentários, mas eles agem, em geral, orientados pelas normas pré-

estabelecidas da comunidade. Dessa forma, quem posta, em geral tem total autonomia sobre o 

conteúdo do que está divulgando. A ocultação, o espetáculo e a banalização também estão 

presentes, mas ganham novos contornos na rede.  

 Assim como na TV, a ocultação acontece no ato de escolher postar uma coisa e não 

outra; de apontar a câmera do celular para um problema determinado, enquanto tantos outros 

não ganham atenção. No entanto, diferentemente do que ocorre na televisão, não há espaço 

limitado para as “notícias”. Aquele que posta não tem que obedecer a uma grade de 

programação, que lhe dá apenas uma hora “no ar”, ou a um número de linhas pré-determinado 

na folha do jornal.  Logo, qualquer coisa, se formulada dentro das normas da comunidade, 

poderia virar assunto de discussão. Isso não quer dizer, contudo, que a ocultação aconteça de 

forma mais fraca nas publicações feitas nos grupos. Ela se dá de outras maneiras e varia de 

acordo com a opinião de cada pessoa que posta. 

 O espetáculo também se dá de forma diferenciada. Se as imagens da televisão contam 

com um grande aparato técnico de produção e vários profissionais envolvidos, pensando em 

ângulos, cortes de câmera e edição, as imagens produzidas nas redes sociais enfatizam os afetos. 

Os relatos são dados majoritariamente em primeira pessoa, com uma alta carga emotiva e de 
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subjetividade, o que faz com que o público se coloque no lugar do narrador. Essa identificação 

faz com que o outro acabe por compartilhar, de certa forma, as mesmas angústias, medos e 

descontentamentos expressados nos relatos. Tais sentimentos também são potencializados, no 

caso dos grupos de alerta, pelo fator da proximidade com os acontecimentos descritos. As 

imagens da violência já não são mais de localidades distantes, os tiros não são mais em países 

que ficam do outro lado do mundo, como constantemente são mostrados pela TV nas coberturas 

de guerras internacionais. Nesses espaços nas redes sociais, quem posta é o vizinho, o assalto 

pode ser na esquina de casa e quem está lendo a publicação pode ser a próxima vítima.  

 Outro ponto que devemos enfatizar é que as notícias exibidas na televisão contam com 

uma equipe de profissionais que faz a apuração dos fatos. Já nas publicações feitas nos grupos 

de alerta esse cuidado não é garantido pelas normas éticas que orientam (ou deveriam orientar) 

a prática jornalística. Logo, esses espaços nas redes sociais, em que o espetáculo se apoia na 

emoção, são potencialmente propensos a especulações e à difusão do que o dicionário de 

Oxford cunhou como "pós-verdade".  Eleita como a palavra do ano de 2016 pela universidade 

britânica, ela se refere a "circunstâncias em que fatos objetivos são menos influentes na 

formação da opinião pública que os apelos à emoção e às crenças pessoais”71 (“Word of the 

Year”, 2016).  

 Por fim, o aspecto da banalização também se faz presente nos grupos. De tanta 

divulgação sobre casos de violência ou outros problemas do bairro, as pessoas já não se chocam. 

Contudo, isso não significa que o medo não esteja presente. Pelo contrário, receber a todo tempo 

esse tipo de conteúdo acaba fazendo com o que os membros dos grupos acreditem que o bairro 

em que moram é mais violento e problemático do que é. O medo se espalha, então, de maneira 

rápida e faz multiplicar o apoio a ideias radicais72, que carregam consigo as consequências 

políticas que lhes são próprias. 

 

3.7 – Para além dos vizinhos: a opinião de órgãos públicos sobre os grupos de alerta 

Além das características já trabalhadas a respeito das publicações sobre violência urbana 

nos grupos de alerta do Facebook, um outro ponto merece a nossa atenção, que é o 

monitoramento desses espaços virtuais. De acordo com Firmino (2018), além da fiscalização 

realizada por Estado e Município, temos um cenário em que:  

 
71 Tradução nossa para: “[...] circumstances in which objective facts are less influential in 

shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief”. Disponível em: 

https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/. Acessado em: 12/02/2020. 
72 Como, por exemplo, discursos efusivamente favoráveis à diminuição da maioridade penal, à instituição da pena 

de morte, apoio a operações violentas nas favelas etc. 
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(...) tecnologias de vigilância e securitização e os sistemas invisíveis de 

controle têm fortalecido a presença de um outro ator como gestor e controlador 

do meio urbano, em especial dos espaços públicos. O setor privado e, em 

alguns casos, residentes agindo de maneira privada passam a atuar como ‘co-

operadores’ do sistema de controle de fixos e fluxos da cidade” (FIRMINO, 

2018, p. 77-78). 

 

 A partir dessa visão, que trata sobre o modelo de atuação que se verifica nos grupos de 

alerta no Facebook, torna-se relevante compreender de que forma essa “co-operação” é 

percebida por alguns órgãos públicos responsáveis pelo funcionamento das cidades. Tendo em 

vista os tipos de conteúdo mais frequente no grupo “COPACABANA ALERTA” e que a 

violência urbana é um dos assuntos centrais desta pesquisa, algumas questões (anexo 2) foram 

enviadas via e-mail para as polícias civil e militar do Estado do Rio de Janeiro e também para 

a Superintendência Regional da Zona Sul, que é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de 

Casa Civil do Rio de Janeiro, descrito como “instrumento que visa aproximar, cada vez mais, 

o poder público do cidadão, atuando de forma mais eficaz, direcionada e ágil”73. 

 Até a finalização deste material, a Polícia Civil não deu retorno com respostas para as 

questões apresentadas sobre o assunto. Na esfera da Polícia Militar, o major Raphael Batista 

afirma que as informações postadas nos grupos sempre chegam até o órgão, seja através da 

equipe de redes sociais ou dos setores de inteligência e que elas servem de alerta também para 

a corporação. Segundo o porta-voz, esses espaços favorecem a quebra do monopólio e uma 

circulação mais veloz de informações: “além de estabelecer um contato direto com os 

influenciadores digitais locais, possibilita que medidas saneadoras sejam tomadas com 

brevidade, entregando assim um serviço melhor”, declara. No entanto, Batista reconhece os 

pontos fracos desses grupos nas redes sociais e explica que sempre é feita uma "checagem dos 

fatos". Só após esse processo, eles encaminham suas unidades para os locais de onde partem as 

denúncias e, então, tomam "as medidas operacionais cabíveis". Para ele, "a checagem é 

fundamental devido à baixa credibilidade destes meios de comunicação", enfatiza. 

 Já o superintendente da Zona Sul do Rio de Janeiro74, Marcelo Maywald, destaca como 

ponto negativo dos grupos de alerta a utilização para assuntos que “fogem do interesse público 

e da comunidade local”. Contudo, para ele, esses espaços são importantes e verdadeiros aliados 

para o trabalho diário realizado pelo órgão, uma vez que ajudam a localizar demandas que o 

 
73 Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=7037942. Acessado em: 12/02/2020. 
74 A Superintendência Regional da Zona Sul é responsável pela administração dos bairros: Botafogo, Flamengo, 

Glória, Laranjeiras, Catete, Cosme Velho, Humaitá, Urca, Copacabana, Leme, Lagoa, Ipanema, Leblon, Jardim 

Botânico, Gávea, Vidigal, São Conrado, Santa Teresa e Rocinha.  

http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=7037942
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morador conhece “mais do que qualquer um”. O superintendente cita como principais pontos 

fortes:  

a possibilidade de ter canal de comunicação que permite a interação direta 

com a comunidade, a criação de um laço de confiança entre o poder público e 

os moradores, a agilidade no recebimento e encaminhamento da demanda para 

a solução do problema e retorno ao cidadão, captar um grande volume de 

demandas simultaneamente e diariamente para solucioná-las75.  

  

Sobre as postagens referentes à segurança pública, Maywald diz que, apesar de ser uma 

atribuição do Estado e não diretamente do Município, há comunicação entre a superintendência, 

os batalhões e as delegacias que atuam nas áreas. De acordo com ele, na esfera municipal, as 

ações de ordenamento urbano e acolhimento de pessoas em situação de rua76, que são realizadas 

com o apoio da Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos, em conjunto com as polícias, "colaboram decisivamente para diminuir os pequenos 

delitos e a sensação de insegurança nas ruas".  Dessa maneira, a partir das respostas obtidas, 

podemos concluir que há, de fato, um monitoramento desses espaços nas redes sociais e que 

eles são parte relevante no complexo aparelho de controle urbano, contribuindo para o 

agendamento de ações públicas e para a definição sociopolítica dos territórios da cidade.  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 MAYWALD, Marcelo. Entrevista concedida via e-mail a Juliana Dias Ferreira. Rio de Janeiro, 11 de fev. 

2020. A entrevista encontra-se no anexo 3. 
76 Vale destacar que Maywald incluiu ações referentes ao recolhimento de moradores em situação de rua em sua 

resposta, mas a pergunta referia-se apenas aos casos de segurança pública. Isso reforça a relação entre a 

insegurança e a presença dessas pessoas nos bairros em que ele atua enquanto superintendente, como foi destacado 

no capítulo 2.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desta dissertação, buscamos tratar sobre a produção do medo a partir das 

dinâmicas existentes dentro de grupos de bairro, criados no Facebook para a discussão dos 

problemas locais, sobretudo questões referentes à violência urbana. O ponto de partida foi a 

definição de redes sociais na internet e de comunidades virtuais (RECUERO, 2001) para que o 

objeto de pesquisa fosse entendido em sua completude. Trabalhamos características próprias 

desse espaço como a interatividade e a territorialidade, não mais atrelada a um espaço 

geográfico. Também incluímos a perspectiva acerca do cotidiano trazida por Certeau (1998 

[1980]) e por Maffesoli (2014), que reforçam a necessidade de olhar para a vida dos "homens 

ordinários" e de um "ideal comunitário", que tem sido cada vez mais favorecido pelo 

desenvolvimento de tecnologias voltadas para a comunicação, foi de fundamental importância.  

Conforme Maffesoli (2014) descreve, é em um espaço de "emoções repartidas", onde 

os afetos substituem a razão na maior parte do tempo e tornam-se o "substrato dos elos sociais" 

que se concentra este trabalho. No caso do objeto de pesquisa tratado, é a partir dessa vivência 

em grupo que os indivíduos não se entregam simplesmente à passividade e à disciplina, mas 

buscam articular "táticas"77 próprias de sobrevivência, segundo suas próprias "maneiras de 

fazer" (CERTEAU, 1998 [1980]). Trabalhar o conceito de midiatização também foi necessário, 

uma vez que as mídias desempenham uma função cada vez mais potente de construção da 

realidade social, moldando percepções, costumes e tendo influência direta sob decisões 

políticas que afetam a vida cotidiana como um todo. Logo, pensar sobre que tipos de verdades 

estão sendo produzidas através das narrativas sobre violência urbana, entre outras, presentes 

nos grupos de alerta, revelou-se urgente diante do conteúdo apresentado ao longo da pesquisa. 

Essa "torrente das mídias", descrita por Gitlin (2003) como uma das aceleradoras da 

vida contemporânea, que faz com que a sociedade tenha uma ânsia cada vez maior por novas 

imagens, também foi um ponto abordado. Na relação estabelecida, a partir do pensamento de 

Bondía (2002), essa velocidade prejudicaria a experiência, entendida como aquela que afeta e 

causa transformação.  No contexto das imagens e notícias de violência, que são as mais 

eficientes para fornecer adrenalina e romper com a inércia cotidiana, apesar de serem muito 

consumidas, já não seriam mais capazes de sensibilizar e trazer mudanças efetivas. Outro 

conceito abordado ainda no primeiro capítulo, que também nos ajuda a pensar na atividade 

desenvolvida pelos grupos de alerta, é o de jornalismo hiperlocal (LEMOS, 2009). Esse tipo de 

 
77  Algumas “táticas” são, justamente, a publicação dos casos de violência que buscam, entre outras coisas, alertar 

para situações recorrentes; pedidos de ajuda para a recuperação de objetos roubados etc.  
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jornalismo seria possibilitado pelas mídias pós-massivas, que descritas como "de diálogo e 

conversação", onde não há mais o controle do polo da emissão. Com as novas tecnologias de 

comunicação, torna-se possível, então, cruzar informações dadas pelos meios tradicionais e por 

blogs, Twitter, Facebook etc. de forma a obter informações "sob medida", mais precisas sobre 

o local onde se está ou sobre o tópico de interesse.     

Chega-se, então, ao objeto de pesquisa, o “COPACABANA ALERTA”, que é 

apresentado como um grupo de laço associativo e de capital social cognitivo, onde o objetivo 

não é aprofundar laços sociais, mas informar. Passamos pelas normas da comunidade em 

questão, criadas para permitir a cooperação entre os membros e minimizar os problemas no 

espaço, mesmo com elas sendo ignoradas em grande parte do tempo. Apresentamos finalmente, 

a visão que os participantes têm desses territórios online, obtida por meio de um questionário 

aplicado entre eles. Os dados e as contribuições recebidas através do formulário foram 

relevantes para um maior entendimento não só das dinâmicas do espaço em si, mas também do 

material trazido na parte da análise. 

 Enquanto o primeiro capítulo se ocupa do desenvolvimento de conceitos relevantes 

para a compreensão da sociedade atravessada pelas mídias, das características dos grupos de 

alerta e de como seus componentes os enxergam, o segundo capítulo se concentra no conteúdo 

em si, com a averiguação das narrativas sobre a violência urbana na comunidade referente à 

Copacabana. Partimos do conceito de medo e da definição trazida por autores que abordam o 

tema. Delumeau (2009[1978]) fala, entre outras coisas, sobre a capacidade de aumento do medo 

dentro de um grupo ou multidão, onde se exageram os excessos individuais.  Também é 

abordado o medo perante o novo e o diferente, tão presentes nos espaços online de alerta. A 

perspectiva de Bauman, segundo a qual a ação defensiva estimulada por esse sentimento pode 

acabar tornando o perigo mais próximo e mais tangível, é apreciada por se aproximar da 

hipótese levantada nesta pesquisa. Já os trabalhos de Glassner (2003) e Gerbner (1994) ajudam 

na compreensão do papel da imprensa na difusão dos medos, que constantemente "estão postos 

no lugar errado". 

Na sequência, ganha destaque uma breve explicação sobre de que maneira foram 

selecionadas as publicações no grande espectro de postagens dentro da comunidade em estudo. 

As categorias criadas para a análise de conteúdo e características do Facebook, como as 

“reações” e a existência dos chamados “filtros bolha”, que decidem o que vai ser ou não 

mostrado na “linha do tempo” dos usuários também são tópicos importantes no capítulo, já que 

essas especificidades podem alterar diretamente a experiência tida dentro da rede social.  É 

observado, na sequência, o conteúdo das publicações selecionadas sobre a violência urbana e 
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uma análise é feita a respeito das suas principais características. A questão dos moradores em 

situação de rua também ganha atenção por ser diretamente relacionada a sensação de 

insegurança pelos membros do grupo estudado.  

O terceiro capítulo aprofunda alguns pontos destacados durante a observação e aponta 

uma face pouco propositiva da comunidade no sentido de sanar problemas do bairro, sendo 

muito mais um espaço de “performances catárticas” (REZENDE, 2014) onde afetos como 

indignação, medo, raiva, agressividade se manifestam praticamente “sem filtros”, protegidos 

pelas fachadas criadas na vida online. O uso do termo “guerra” para se referir à violência urbana 

aparece, ainda, como uma herança do jornalismo tradicional, que reforça o sentimento de medo 

nesses espaços.   

O conceito de vigilância, que é a atividade primeira, supostamente desempenhada pelos 

grupos de alerta, dá continuidade ao terceiro capítulo.  O trabalho de Foucault é recuperado na 

problematização da sociedade disciplinar, na qual a vigilância, efetuada por instituições 

específicas, ocupava um lugar primordial de "docilizar corpos", para que pudessem ser 

submetidos ao sistema e se tornassem rentáveis. Mais tarde, Deleuze atualiza a teoria, já 

demonstrando que a nova sociedade "de controle", com suas inovações tecnológicas, já não 

mais necessitava de muros e instituições para cumprir tal papel. Mais recente, o conceito de 

"vigilância distribuída" (BRUNO, 2009) se aproxima do contexto atual, em que a vigilância é 

incorporada a aparelhos, serviços e ambientes que fazem parte do nosso cotidiano. A partir do 

trabalho de Bruno sobre as câmeras de segurança em espaços públicos, entendemos os grupos 

de alerta como uma amplificação dessa lógica. Nessa dinâmica, trabalha-se com a ideia de que 

a promessa de segurança não inclui a parcela mais pobre e já excluída do circuito de civilidade 

e mobilidade, de forma que essas tecnologias estariam contribuindo para os processos de 

gentrificação.   

A Sociedade do espetáculo de Debord (1967) também nos ajuda a delinear os contornos 

desta sociedade hiperconectada, em que performar nas redes é necessário para "dar espessura à 

própria existência" (SIBILA, 2018). A violência mostra-se, nesse contexto, eficaz para atrair e 

engajar outros perfis, além de possibilitar a obtenção de uma validação pessoal através de 

curtidas e comentários feitos pelos demais. Assim como na TV que, como uma empresa, pensa 

seu conteúdo como um produto que deve se atrativo e estar de acordo com interesses políticos 

e econômicos próprios, e que se beneficia do espetáculo da violência para tal, nas redes sociais 

a realidade é semelhante. Nos grupos de alerta, que são o foco desta pesquisa, ocorre a 

banalização desse tipo de imagem, com relatos altamente emotivos, que chocam ainda mais 

pela proximidade entre os interlocutores. São, ainda, espaços extremamente propensos à 
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divulgação do que chamamos de "pós-verdades". O último capítulo apresenta, por fim, a visão 

de alguns representantes de órgão oficiais, que foi importante para se ter a real dimensão de 

alcance dos grupos de bairro e sua capacidade de também agendar ações do poder público em 

suas localidades de alcance. Os representantes entrevistados reconhecem a capacidade desses 

espaços no Facebook de possibilitar uma "política de proximidade" com os moradores, 

resolvendo problemas mais facilmente. No entanto, eles listam como principais problemas, 

justamente, a divulgação de assuntos que fogem ao interesse comum e a baixa credibilidade das 

informações publicadas, à exemplo do que já havia sido verificado na análise e no próprio 

questionário aplicado entre os membros dos coletivos. 

Ao fim de todo o percurso da dissertação evidencia-se que os grupos de alerta nas redes 

sociais são ferramentas, que podem ser usadas de maneira positiva, como um poderoso meio de 

comunicação regional, com a potência de reunir pessoas em torno de causas relevantes, de fazer 

agir o poder público e de influenciar pessoas, à exemplo dos meios de comunicação tradicionais. 

No entanto, a exposição de uma “realidade fragmentada” nesses espaços, que são marcados por 

narrativas emotivas, feitas por pessoas muito diversas entre si, que têm como único ponto em 

comum morarem no mesmo bairro, e onde há a sensação de impunidade, causada, entre outras 

coisas, pela separação entre “palavra e corpo”, revelou-se uma dinâmica muito perigosa.  

Acreditamos que hipótese inicial – de que o debate intenso sobre o medo amplificaria o 

sentimento e que o alerta constante, incentivado pelo grupo, poderia estar contribuindo para a 

intensificação da insegurança e da ansiedade entre seus membros – apesar de ter sido o ponto 

de partida que motivou todo o estudo, não pode ser totalmente confirmada, já que não temos 

como medir efetivamente os níveis de medo da população. Podemos afirmar, no entanto, que 

estar nesses grupos visualizando apenas fragmentos do cotidiano, geralmente muito negativos, 

cria uma versão distorcida da realidade no bairro em questão e impede que os problemas sejam 

encarados de forma macro, com uma avaliação profunda de todas as suas causas e com um 

plano concreto para a obtenção de resoluções a longo prazo. 

É importante que seja apontada, ainda, a necessidade de estudos que trabalhem melhor 

com a ideia de fragmentação do cotidiano nas redes sociais, cujos efeitos negativos não se 

restringem apenas ao contexto da violência urbana. Sobretudo, é preciso que se estabeleçam 

formas de promover uma reflexão mais profunda sobre as questões apontadas nessas 

comunidades online, que consigam ir além da simples repetição de narrativas a respeito de 

problemas cotidianos. 

Também se mostra cada vez mais fundamental o desenvolvimento de novas estratégias 

que orientem formas de educação dos indivíduos com relação ao uso de mídias digitais e a 
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comportamentos estabelecidos na vida online. Além disso, espera-se ter destacado a 

importância de um monitoramento mais efetivo das dinâmicas presentes nos grupos de alerta, 

uma vez que são espaços que recorrentemente incitam ódio, medo, preconceito contra uma 

porção já desfavorecida socialmente, entre outros sentimentos negativos em seus participantes.  

Por outro lado, um dos objetivos foi enfatizar um potencial positivo da força coletiva 

presente nesses espaços, de maneira que estudos futuros possam contribuir no sentido de 

orientar a confecção de políticas públicas sérias e bem estruturadas, que funcionem a partir das 

demandas oriundas da comunidade atendida, de forma que o foco seja, de fato, o atendimento 

à população e não o interesse em angariar eleitores para o próximo pleito.  

Poderiam ser mais aprofundados, ainda, investigações acerca do papel que a população 

desempenha numa nova configuração de sociedade em que predomina a “vigilância distribuída” 

(BRUNO, 2009). É relevante que haja uma tomada de consciência das engrenagens por trás das 

informações postadas, de como são utilizados os dados disponibilizados principalmente nas 

redes sociais e de que tipos de relações estão sendo criadas a partir desses processos. Se mostrou 

curiosa, também, a relação entre sentimentos negativos como medo, agressividade, ódio e as 

constantes invocações ao nome de “Deus”, entre outras manifestações religiosas, já que os dois 

tipos de conteúdo aparecem juntos e de maneira constante nas narrativas analisadas.  

 Em trabalhos futuros, gostaria de concentrar os esforços em analisar mais 

profundamente de que formas os grupos de alerta e outras comunidades online repetem padrões 

e certos tipos de discurso herdados das mídias tradicionais, mais destacadamente da televisão. 

Em contrapartida, também é importante observar como jornalistas de vários meios empregam 

o que é postado nesses territórios como fonte primária de informações e de imagens para 

compor suas manchetes diárias. Afinal, o que se estaria sendo criado com essa espécie de 

sistema retroalimentar de comunicação? Como o jornalismo tradicional poderia estar ajudando 

a reforçar os sentimentos e aspectos negativos evidenciados nesses grupos, a despeito do papel 

social que deveria exercer? Qual é a função ética dos profissionais da área diante da enxurrada 

de informações, imagens e “pós-verdades” que inundam a internet? Acredito que esta pesquisa 

tenha aberto muitas outras questões, além daquelas que se propôs a responder.  
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ANEXO 1 

Questionário sobre a participação em grupos de bairro no Facebook 

Esse questionário é parte de uma pesquisa de mestrado, desenvolvida dentro do Programa de 

Pós-graduação em Mídia e Cotidiano (PPGMC), da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

que tem como objetivo analisar as dinâmicas existentes dentro de grupos regionais criados no 

Facebook para o compartilhamento de alertas sobre episódios de violência pública, entre outros 

problemas urbanos. 
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ANEXO 2 

Respostas enviadas por e-mail pelo Major Raphael Batista, um dos porta-vozes da Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro 

 

1- A Polícia Militar faz algum tipo de monitoramento sobre os casos de violência 

(assaltos, arrastões...) postados nesses espaços? 

 

RB: Sempre que chega ao nosso conhecimento, seja através da nossa equipe de redes 

sociais ou através de nossos setores de inteligência realizamos a checagem dos fatos, 

daí encaminhamos para as unidades de onde partem as denúncias para as medidas 

operacionais cabíveis. [sic] 

 

2- De que forma a PMERJ vê esses grupos? Eles poderiam ser aliados para a 

melhoria da segurança? 

 

RB: A PMERJ acredita que esses grupos são úteis para aumentar a velocidade do fluxo 

de informação e quebrar o monopólio da circulação da mesma, porém, tem ciência de 

que a checagem é fundamental devido a baixa credibilidade destes meios de 

comunicação. [sic] 

 

3- De que forma as publicações nesses espaços podem ser utilizadas pelo órgão? 

(Seriam usadas para realocação de efetivo, por exemplo?) 

 

RB: As informações servem de alerta para a Corporação. Além de estabelecer um 

contato direto com os influenciadores digitais locais possibilita que medidas saneadoras 

sejam tomadas com brevidade, entregando assim um serviço melhor.  [sic]  
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ANEXO 3 

 

Respostas enviadas por Facebook pelo Marcelo Maywald, Superintendente da Zona Sul 

do Rio de Janeiro 

 

1- De que forma a subprefeitura faz o monitoramento desses grupos?  

 

MM: A Superintendência da Zona Sul é um órgão integrador da Prefeitura do Rio que 

tem uma equipe monitorando as redes sociais (grupos de bairros ou solicitações 

individuais) e está sempre atenta as demandas que surgem referentes aos bairros de sua 

zona de abrangência. Essas demandas surgem através de Facebook, e-mail, presencias, 

mídias ou por telefone. [sic] 

 

2- De que maneira vocês enxergam esses grupos? Seriam aliados para as ações da 

subprefeitura?  

 

MM: Os grupos de bairros são importantíssimos e aliados no trabalho diário da 

Superintendência da Zona Sul. É praticamente impossível estar 24hs em todos os pontos 

da Zona Sul ao mesmo tempo. Apesar de contar com agentes diariamente atuando nos 

diversos bairros da Zona Sul identificando pontos de desordem urbana, conservação, 

problemas no trânsito, entre outros transtornos, a interação com a população é 

fundamental. O morador, mais do que qualquer um, conhece a localidade em que reside 

e vive uma rotina diária ali repassando muitas vezes com riqueza de detalhes o fato para 

que o mesmo seja solucionado pelos órgãos competentes o mais rápido possível. [sic] 

 

3- Como a subprefeitura utiliza as informações que são postadas nesses espaços?  

 

MM: As demandas são identificadas. O ideal é com o máximo de detalhes como 

endereço exato, horário que ocorre o problema, etc). Essas solicitações são relacionadas 

e analisadas para se identificar para qual órgão Municipal ou Estadual deve ser 

encaminhada de forma imediata e passe a ser acompanhada pela Superintendência até a 

sua solução. Assim que constatarmos que a demanda foi resolvida pelos órgãos 

competentes (através do feedback destes órgãos ou constatação da própria 

Superintendência da Zona Sul) retornamos para o reclamante para informar sobre a 

solução executada. Em muitos casos a própria equipe da Superintendência da Zona Sul 

que está na rua pode resolver uma determinada demanda. [sic] 

 

4- No caso das postagens de denúncia de assaltos e arrastões, essas informações são 

repassadas às polícias para a ação nas localidades?  

 

MM: Apesar da questão da Segurança Pública não ser uma atribuição direta do 

Município, e sim da esfera Estadual, sempre realizamos com apoio da Guarda 

Municipal, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, e atuamos 

de forma  integrada com policiais militares e equipes do Programa Segurança Presente, 

ações de ordenamento urbano e acolhimento de pessoas em situação de rua. Estas ações 

colaboram decisivamente para diminuir os pequenos delitos e a sensação de insegurança 
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nas ruas. Temos canal direto com os órgãos de segurança e batalhões e delegacias da 

área para envio de demandas recebidas sobre este tema. [sic] 

 

5- Quais pontos você apontaria como positivos e negativos desses grupos? 

 

MM: Os pontos positivos são: a possibilidade de ter canal de comunicação que permite 

a interação direta com a comunidade, a criação de um laço de confiança entre o Poder 

Público e os moradores, agilidade no recebimento e encaminhamento da demanda para 

a solução do problema e retorno ao cidadão, captar um grande volume de demandas 

simultaneamente e diariamente para solucioná-las. Ponto negativo é quando uma pessoa 

utiliza este canal para assuntos que fogem do interesse público e da comunidade local. 

[sic] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


