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RESUMO 

 

 

ARAUJO, Francisco de Paula. Ocupar para garantir direitos?: o discurso telejornalístico no 

contexto da política de “pacificação” das favelas cariocas. 2020. 204 f. Tese (Doutorado em 

Comunicação) – Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói-RJ, 2020. 

 

Tem como objetivo analisar e discutir a apropriação que a mídia hegemônica em geral, e o 

telejornalístico em particular, faz dos direitos humanos fundamentais e da cidadania no contexto 

da política de “pacificação” das favelas cariocas. Discute conceitos e características 

apresentados por alguns autores acerca de temas ligados à televisão e ao telejornalismo, bem 

como a relação que se estabelece entre estas instâncias e o discurso acerca dos direitos humanos 

fundamentais, estes últimos analisados a partir da perspectiva da teoria crítica. Discorre sobre 

o histórico e a evolução da televisão no Brasil, destacando o seu caráter privado e as 

consequências que este modelo, identificado como intransitivo e antidemocrático, teve para um 

debate pouco equilibrado no contexto da política de “pacificação” das comunidades da cidade 

do Rio de Janeiro. Defende a ideia de que a ocorrência e a recorrência dos direitos humanos 

fundamentais e da cidadania na pauta dos telejornais brasileiros se deu como tentativa, pelos 

menos em parte, de se justificar o processo de intervenção das forças policiais, angariando, 

antes de tudo, apoio da opinião pública, inclusive dos moradores das comunidades afetadas. A 

conclusão a que se chega é que ao mesmo tempo em que as ações repressivas do aparato 

policial/militar continuavam sendo plenamente utilizadas no processo de “pacificação”, os 

telejornais procuravam estabelecer e fixar sentidos segundo os quais as ações em curso visavam 

a garantia dos direitos e o (r)estabelecimento da cidadania perdida.   

 

Palavras-chave: Telejornalismo. Pacificação. Unidades de Polícia Pacificadora. Direitos 

Humanos Fundamentais.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of our work is to analyze and discuss the appropriation that hegemonic media in 

general, and television news in particular, makes of fundamental human rights and citizenship 

in the context of the “pacification” policy of Rio's favelas. It discusses concepts and 

characteristics presented by selected authors on topics related to television and television news, 

as well as the relationship established between these bodies and the discourse on fundamental 

human rights, analyzed from the perspective of critical theory. It discusses the history and 

evolution of television in Brazil, highlighting its private character and the consequences that 

this model, identified as intransitive and anti-democratic, had for an unbalanced debate in the 

context of the policy of “pacification” of the communities in the city of Rio of January. We 

propose the idea that the occurrence and recurrence of fundamental human rights and 

citizenship on the agenda of Brazilian news programs was an attempt, at least in part, to justify 

the police forces' intervention process, raising, above all, support from public opinion, including 

residents of affected communities. The conclusion is that, at the same time that the repressive 

actions of the police / military apparatus continued to be fully used in the “pacification” process, 

the news programs sought to establish and fixate meanings according to which the actions were 

aimed at guaranteeing rights and the (r)establishment of lost citizenship. 

 

Keywords: Telejournalism. Pacification. Pacifying Police Units. Fundamental Human Rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Morro do Borel, uma favela situada em um trecho do Maciço da Tijuca, Zona Norte 

do Rio, surgiu a partir da ocupação realizada nos anos de 1920, quando da remoção da 

população que morava no Morro do Castelo, no Centro da cidade. Apesar de ser umas das 

comunidades mais antigas do Rio de Janeiro, esta se notabilizou para o restante do país (como 

um lugar violente, diga-se de passagem) em meados dos anos de 1990, quando foi ocupada, 

juntamente com outras favelas da cidade, pelas forças armadas.  

Acostumado a se informar essencialmente pela televisão, a imagem que eu tinha do 

Borel, berço da Unidos da Tijuca e da União dos Trabalhadores favelados, era a pior possível. 

E por ironia do destino, foi lá que eu fui morar no início de 1999 quando resolvi, a exemplo de 

muitos nordestinos, tentar a sorte na cidade grande. O Borel surgiu para mim como um 

emaranhado de casas dependuradas umas sobre as outras, de onde uma multidão de pessoas 

saia diariamente para fazer a cidade funcionar.   

Após alguns dias de frustrações na “cidade maravilhosa”, finalmente consegui o meu 

primeiro emprego: faxineiro de um prédio de condomínio ali mesmo próximo ao Borel. E 

quando recebi o cheque do meu primeiro salário, não pensei duas vezes: comprei um aparelho 

de televisão para a minha mãe, dona Maria Naiza. Ela morava em uma casa pobre que alagava 

todas as vezes que o “inverno” decidia ser rigoroso em Lago da Pedra, pequena cidade do 

interior do Maranhão.  

O velho aparelho, um Philco de 1986 com botão seletor para trocar de canais, nos serviu 

por muitos e muitos anos não só como principal instrumento de diversão e informação, mas 

também de socialização, pois era ali, em frente à máquina, que família e amigos costumavam 

se reunir para conversar, discutir, sorrir, chorar e tudo mais que este fantástico instrumento 

pudesse suscitar. Embora resistente, o velho Philco, após algumas idas e voltas da assistência 

técnica, havia sucumbido ao uso e ao tempo. Minha mãe até tentou comprar, em pelo menos 

outras duas ocasiões, outros aparelhos, mas o “armazém” veio recolhê-los após os atrasos em 

algumas prestações.  

Na dureza inclemente daquela pobreza, ou bem comíamos ou bem assistíamos tv. Por 

isso tão logo recebi a minha primeira remuneração (em março de 1999, ano em que cheguei por 

aqui, o piso salarial de um faxineiro era R$ 220,00, dos quais me sobravam cerca de R$ 195,00 

após os descontos) fui até uma loja, abri um crédito, comprei em “15 suaves prestações” um 

aparelho de tv 20 polegadas da CCE e o despachei pelos Correios. Minha mãe, extasiada, me 

ligou chorando de emoção. 
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Era irônico, pois minha mãe havia ficado sem televisão por um bom período, ao mesmo 

tempo em que eu havia conseguido, ainda em Lago da Pedra, em 1997, aos 17 anos de idade, o 

melhor emprego da minha vida toda: repórter e apresentador numa emissora local, a TV Verdes 

Lagos, afiliada da Band. Neste trabalho eu fiquei por quase dois anos, donde minha saída 

resultaria no meu embarque rumo à cidade maravilhosa, depois de amargar desemprego e 

desalento por quase quatro meses.  

Ou seja, minha vinda ao Rio foi ao mesmo tempo uma busca pelo ânimo abalado, mas 

principalmente uma tentativa de sobrevivência após ter, até aquele momento, trabalhado em 

algo que realmente me dava prazer e me satisfazia. Em outros termos, minha vinda ao Rio foi 

um resultado direto das minhas necessidades subsistências e da minha relação com a televisão.  

A propósito, foi muito curioso porque o Rio de Janeiro, no qual cheguei no sábado de 

carnaval de 1999, me dava a sensação de estar dentro da tv. Natural, pois esta cidade fora forjada 

em nós exatamente pela televisão, especialmente a Rede Globo, que já na nossa infância 

dominava o nosso imaginário com o seu Cristo Redentor de braços abertos para a cidade, suas 

praias, especialmente Copacabana, suas favelas com suas “guerras” e chacinas, a Igreja da 

Candelária, a Central do Brasil etc.  

Em 2018, ou seja, quase vinte anos após minha chegada ao Rio, o poder da televisão é 

colocado em jogo, quando pela primeira vez na história do país após o processo de 

redemocratização, os dois candidatos finalistas do pleito, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, 

dispunham de tempos ínfimos na propaganda eleitoral gratuita no rádio e na tv.  

Este fato levou a especulação de que isso significaria o fim da hegemonia da televisão, 

que “perde espeço para as mídias sociais”, no que se refere não só à divulgação de informações 

e a promoção de educação e de entretenimento, mas da capacidade de mobilização das massas 

que por muito tempo tiveram neste um dos principais (se não o principal) instrumento de 

socialização.  

Os prognósticos até podem se confirmar, mas não sem considerar que o próprio conceito 

de televisão parece estar em processo de revisão. Há de se considerar, por exemplo, que a 

televisão não é mais apenas aquela que proporciona a chegada de uma programação aos lares 

por meio do espectro eletromagnético, mas também por meio do próprio sinal de internet que, 

ao invés de enfraquecer a televisão, pode fortalecê-la.  

Aliás, dizer que “programação da tv chegas aos lares” não mais descreve com precisão 

a realidade atual, pois esta também chega hoje ao transporte público, aos elevadores, aos 

ambientes de trabalho, às aeronaves em pleno voo, aos estádios de futebol, aos bares e 
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restaurantes e, principalmente, a televisão chega à palma da mão das pessoas, não só pelas 

ondas eletromagnéticas, mas também por serviço de streaming.  

Ao contrário do que acontecia há alguns anos, as pessoas não precisam mais se 

programar para assistir aos seus programas preferidos. Muito da programação das emissoras 

está hoje disponível no YouTube, Vimeo ou mesmo nos serviços de streaming, para os quais 

muitas empresas do ramo têm aderido (caso da Rede Globo que inaugurou não faz muito tempo 

o Globo Play com o objetivo de disputar de perto com as grandes plataformas).  

Hoje ao invés de comandar o tempo das pessoas, estas é que determinam não só o que 

será assistido, mas quando e onde isso irá acontecer. O que resta saber, portanto, é se isso 

significa de fato um ganho de autonomia real por parte dos “telespectadores”. Ao que parece, 

está se inaugurando no Brasil um novo tempo no campo da pesquisa sobre a televisão e sua 

inserção sociocultural nas camadas populares, aspecto que este trabalho não pretende e nem 

tem condições de elucidar.     

Há muito tenho pensado na relação que a mídia em geral, e a mídia televisiva em 

particular, tem estabelecido ou pode vir a estabelecer com os direitos humanos fundamentais. 

Uma das primeiras coisas que, neste sentido, me veio à mente foi uma conexão de âmbito 

político-jurídico, onde meu foco recaiu sobre a necessidade de se enxergar a comunicação como 

um destes direitos. Para tanto, eu precisava entender o seu caráter hegemônico e, a partir de um 

movimento contra hegemônico, sua possibilidade de democratização.  

Não é que este projeto tenha sido abandonado. Mas o máximo que consegui, enquanto 

estudante e pesquisador, foi produzir algumas poucas reflexões, dentre as quais o meu trabalho 

de conclusão de curso (TCC), quando da minha formação em Direito na Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ) nos idos de 2013.    

Antes disso, em 2008, eu havia me esforçado por entender o caráter cultural da televisão, 

sua inserção nas camadas populares do Brasil e sua capacidade de (re)apropriação da linguagem 

literária. Embora bastante incipiente (neste tempo eu cursava Biblioteconomia da Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO), esta experiência me serviu, especialmente, 

para entender o grau de complexidade deste instrumento que, mesmo hoje, tem um excepcional 

poder de penetração nas camadas mais pobres e isoladas deste país de dimensões continentais 

que é o Brasil.  

Ainda muito influenciado pela Escola Frankfurt (ADORNO; HORKHEIMER, 1985), 

pensava a televisão como um poderoso instrumento de alienação e manipulação, uma via de 

mão única, onde existia pouca capacidade de resistência por parte do seu público. Só mais tarde, 

enquanto ensaiava um projeto para o mestrado (o que se dava concomitantemente ao meu curso 
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de Direito), é que comecei a perceber de forma mais clara, porém de forma ainda muito imatura, 

o caminho que eu iria seguir: o discurso televisivo, especialmente no telejornalismo.  

Projeto aprovado no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação 

Humana na UERJ (PPFH), passei a desenvolver a partir de 2010, sob a orientação do professor 

Emir Sader, uma pesquisa acerca da representação televisiva dos direitos humanos no Brasil, 

sendo esta minha primeira experiência com o que eu acreditava ser a análise do discurso. 

Embora eu perceba, hoje, que o que fiz foi muito mais uma análise de conteúdo do que de 

discurso, isso não me parece ter comprometido o conhecimento adquirido a partir desta 

experiência, além de ter reforçado em mim o desejo de continuar trilhando este caminho. 

Com a chegada ao doutorado, surge a oportunidade de trabalhar com a análise do 

discurso como recurso teórico-metodológico, sobretudo em função da inestimável orientação 

do professor Kleber Mendonça. Foi ele, por exemplo, que me apresentou autores com Orlandi, 

Pêcheux, Bakhtin etc. A pesquisa desenvolvida no doutorado, como se verá, me permitiu 

compreender que o arranjo do discurso é muito mais sutil e sofisticado que sua aparência parece 

supor/propor.  

Mais do que revelar/desvelar o que estaria escondido/oculto, a análise do discurso me 

permitiu perceber que é fundamental observar antes a forma como se dá no processo de 

organização do discurso e, principalmente, o estabelecimento de sentidos, seja pela via verbal 

(palavras, enunciados e orações), seja pela via não-verbal (imagens, símbolos etc.), bem como 

observar como o aparato audiovisual lida com isso. E é nesse contexto que se insere a 

(re)configuração da cidade do Rio de Janeiro não só física, mas simbolicamente a partir do 

processo de “pacificação” das favelas.  

A partir de 2008 se inaugurou no estado do Rio de Janeiro um modelo de intervenção 

policial-militar – que perdura até os dias atuais – em que as forças de segurança pública ocupam 

de forma permanente alguns territórios até então dominados pelo tráfico e/ou pelas milícias1. A 

efetivação desta política se deu por meio das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), até 

recentemente presentes em 38 localidades no estado, agora passando por processo de desmonte, 

o que se tem atribuído à grave crise política e financeira na qual o país e o estado estão imensos. 

Desde a implementação das primeiras UPPs, poucas vozes dissonantes vindas da grande 

mídia foram ouvidas. Em geral, estes veículos se pautaram pelos informes oficiais, 

desconsiderando quase por completo outras abordagens, outras narrativas e outros discursos, 

                                                             
1 As milícias, segundo Vera Malaguti Batsita (A NOVA DEMOCRACIA, 2013), são uma “economia popular” 

que também cresceu no vácuo das políticas de ocupação das favelas cariocas que vem se desenhando desde o fim 

da Ditadura Civil-Militar brasileira.  
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num aparente processo de retroalimentação. Na verdade o que se viu e o que se ouviu, uma vez 

mais, foi a “criação de consensos” e de “evidências discursivas” que passaram a justificar a 

medida, fazendo com que a grande mídia se portasse como um agente estatal, fazendo imperar 

um ponto de vista eminentemente oficial.  

Esse expediente discursivo adotado pelos veículos da mídia hegemônica parece 

evidenciar que o poder repressor do estado não era (e ainda não é) suficiente para garantir uma 

empreitada como a que se pretendia. Mais do que força, era preciso persuasão, mais do que 

repressão, era preciso motivação e mais do que coação, era preciso convencimento. Nisso, a 

mídia não só era, como continua sendo muito importante.  

Evidentemente, não se quer com isso descartar a utilização da violência como operador 

discursivo que legitima as intervenções do poder público nestes espaços, como propõe o 

professor Kleber Mendonça, mas problematizar e ampliar o escopo de análise de um tema tão 

complexo como o da “pacificação”, que se mostrou capaz de acionar mecanismos variados para 

a sua aceitação.  

Nesse sentido, cabe indagar: Qual a ocorrência e a recorrência dos direitos humanos 

fundamentais e da cidadania na retórica midiática, especialmente nas reportagens do 

telejornalismo brasileiro, no contexto do processo de “pacificação” das favelas cariocas? Essa 

ocorrência e/ou recorrência se daria em função de eventual relevância do tema para o interesse 

público? De que forma esse tema é suscitado pelas notícias e quais as intenções, tensões e as 

distensões que resultam deste tipo de abordagem? Quais os atores envolvidos, as “vozes 

autorizadas” e, principalmente, as “vozes silenciadas” neste processo? Antes disso, o que é 

mesmo que motiva este modelo de política de segurança? 

Com efeito, o objetivo deste trabalho é analisar e discutir a apropriação que a mídia 

hegemônica, em especial o telejornalístico, faz dos direitos humanos fundamentais e da 

cidadania no contexto da política de “pacificação” das comunidades cariocas, buscando, de 

forma específica: 1) identificar reportagens do noticiário televisivo nacional e regional cujo 

tema gire em torno da referida política de “pacificação”; 2) determinar o contexto geográfico e 

temporal nos e/ou sobre os quais as reportagens foram produzidas; 3) verificar os principais 

atores e as vozes envolvidas no conteúdo destas reportagens, tais como políticos, moradores, 

policiais, jornalistas;  4) analisar nas notícias a incidência do discurso sobre os direitos humanos 

fundamentais no processo de “pacificação”; 5) organizar um histórico sobre o crescimento da 

cobertura da mídia hegemônica sobre este tema neste contexto etc. 

Foram analisados os conteúdos de diversos telejornais de alcance nacional e regional, 

como o Jornal Nacional, Jornal Hoje, Hora 1 e Bom Dia Brasil, da Rede Globo de Televisão, e 
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o Jornal da Record, Acontece RJ, Cidade Alerta, da Rede Record de Televisão, Jornal da Band 

e Brasil Urgente, da Band, Jornal do SBT, entre outros, o que se justifica pelo fato destes terem 

participado ativamente da cobertura dos eventos objeto desta pesquisa.  

O corpus da pesquisa se compõe de cerca de 50 reportagens, entrevistas e editoriais 

exibidos por estes telejornais ao longo dos 10 anos que engloba o recorte temporal da pesquisa. 

Obviamente, estes 50 vídeos não foram analisados individualmente ao longo desta tese, uma 

vez que o que se buscava era verificar padrões e regularidades na cobertura (chamados por 

Orlani de “formação discursiva”), onde algumas matérias foram analisadas de forma ilustrativa 

para entender/demonstrar de que forma se dão esses padrões e regularidades.  

Um destes padrões verificados, por exemplo, diz respeito ao tempo verbal utilizado 

pelos repórteres na cobertura do processo de “pacificação”, na qual estes profissionais se 

referiam às comunidades como “antes dominadas por traficantes”, “até então subjugada por 

bandidos” etc., estabelecendo, por meio do discurso, um marco temporal bastante preciso no 

que se refere ao “fim” da dominação dos criminosos nesta ou naquela localidade que estava 

naquele momento recebendo uma UPP.   

Vele destacar que, ao contrário do que acontecia antigamente, hoje existe uma maior 

facilidade no acesso aos conteúdos telejornalísticos, cujos acervos estão disponíveis em certa 

medida na internet. A propósito, no final deste trabalho trazemos uma lista das reportagens 

estudadas, com as respectivas informações técnicas como data de exibição, telejornal nos quais 

foram mostradas, nome dos repórteres, tempo de duração e links de acesso. Lembro que a maior 

parte do material pesquisado foi baixado e encontra-se disponível para eventuais novas 

consultas. 

Embora tenham sido utilizados diversos descritores de buscar, tais como cidadania, 

direito humano/direitos humanos; direito fundamental/direitos fundamentais; direito humano 

fundamental/direitos humanos fundamentais, a pesquisa propriamente dita não se satisfez com 

resultados nos quais estas expressões estavam presentes. Isso porque muitas reportagens faziam 

referência aos direitos, mas não de forma direta como, por exemplo, no caso das matérias que 

tratavam das escolas fechadas, numa referência indireta ao direito à educação que estava sendo 

cerceado.  

As expressões relativas aos direitos foram, durante a busca, combinadas com as 

seguintes expressões: pacificação; Unidades de Polícia Pacificadora; UPP/UPPs, favelas, 

comunidades etc. O recorte temporal se deu a partir de 2008, ano que marca o início do processo 

de pacificação, até 2018, tendo como recorte espacial a cidade o Rio de Janeiro e algumas das 

favelas “pacificadas”. 
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No que se refere à questão territorial/espacial, aderimos às proposições de Doreen 

Massey (2008): 1) reconhecendo o espaço como o produto de interrelações, como sendo 

constituído através de relações; 2) compreendendo o espaço como esfera da possibilidade de 

existência da multiplicidade, no sentido da pluralidade contemporânea, como esfera na qual 

distintas trajetórias coexistem, comportando a heterogeneidade como regra e 3) reconhecendo 

o espaço como estando sempre em construção, como sendo um produto de “relações-entre”, 

relações que estão, necessariamente, embutidas de práticas materiais que devem ser efetivadas, 

sempre no processo de fazer-se.  

Na tentativa de fazer uma caracterização sociocultural contemporânea das favelas 

cariocas, especialmente aquelas ocupadas por UPPs, enfrentamos dificuldades na obtenção de 

dados atuais. Isso porque a principal fonte nesse sentido é o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) que realizou o seu censo demográfico em 2010, determinando uma distância 

importante para que as análises a que nos propomos a fazer se dessem de forma mais precisas. 

Uma das formas encontradas por nós para contornar tal problema foi utilizar dados de pesquisas 

(acadêmicas, de ONGs ou corporativas), mesmo que mais pontuais.   

Sobre a utilização da análise do discurso como suporte teórico-metodológico, 

procuramos não perder de vista os ensinamentos de Orlandi (2004), que diz que, para o analista 

do discurso, o objeto é o discurso a partir de um contexto dado. Nessa perspectiva, o objeto do 

trabalho que se segue é o discurso do telejornalismo sobre os direitos fundamentais e da 

cidadania no contexto da política de “pacificação” das comunidades da cidade do Rio de 

Janeiro, tendo como recorte temporal o período que vai de 2008 a 2018.  

Nossa intensão não é de forma alguma fazer uma análise estrutural dos “textos” dos 

telejornais em seus pontos de deriva e de fechamento, mas buscar mostrar a relação da nossa 

posição com os gestos de interpretação do sujeito, descrevendo montagens discursivas, além de 

apontar momentos de interpretação enquanto atos que surgem como tomada de posição 

reconhecidas enquanto tais (ORLANIDI, 2004). 

A ideia é lançar mão da análise do discurso enquanto referencial teórico-metodológico, 

como já disse, concebendo a linguagem como “mediação necessária” entre o homem e a 

realidade natural e social, além de buscar compreender a língua fazendo sentido, ou seja, no seu 

trabalho simbólico constitutivo do homem e de sua história (ORLANDI, 2009).  

É preciso lembrar que o analista do discurso não trabalha com a língua enquanto um 

sistema abstrato, mas, nos dizeres de Orlandi (2009, p. 16), “com a língua no mundo, com 

maneiras de significar, com homens falando, considerando a produção de sentidos enquanto 



19 
 

parte de suas vidas, seja enquanto sujeitos, seja enquanto membros de uma determinada forma 

de sociedade”, relacionando a linguagem à sua exterioridade.   

De forma complementar, nos valemos de Gramsci (2001) com sua teoria ampliada do 

Estado segundo a qual o Estado se constitui a partir da conjugação da sociedade política, que 

atua primordialmente por meio da coerção, e a sociedade civil, que age por meio do 

convencimento. Como um dos pensadores marxistas mais destacados, Gramsci pensa as 

ideologias como sendo passíveis de difusão a partir de um conjunto de organizações 

constitutivas da sociedade civil (mídia, igrejas, escolas, sindicatos etc.), no qual os meios de 

comunicação de massa surgiriam como um dos seus principais instrumentos.  

Embora reconheçamos o papel central da mídia na criação de consensos em torno de, 

entre outras coisas, o processo de reformas liberais e privatizantes, pautas ligadas aos costumes, 

bem como o de combate à violência pelas vias repressivas, o desafio central do ponto de vista 

metodológico neste trabalho pareceu desde o início ser o de não cair na armadilha de pensar os 

conteúdos veiculados pelos veículos de comunicação no contexto da “pacificação” como algo 

que pudesse ser desvelado/revelado, erroneamente concebendo a ideologia como “ocultação” 

(ORLANDI, 1992).  

Assim como propõe Orlandi (1992), se não nos prendermos aos conteúdos, tentando 

“descobrir os ‘verdadeiros’ sentidos do discurso que estariam escondidos”, podemos procurar 

entender o modo como os textos produzem sentidos, percebendo a ideologia como o processo 

de produção de um imaginário. Diferentemente da análise de conteúdo (que procura extrair 

sentidos do texto, respondendo a questão: “o que esse texto quis dizer?”), a análise do discurso 

considera que a linguagem não é transparente, o que a desobriga a atravessar o texto para 

encontrar um sentido do outro lado (ORLANDI, 2009).   

Nesse sentido, não é possível pensar a produção dos discursos sem levar em 

consideração o contexto histórico-social no qual estes foram produzidos. Assim, a teoria 

ampliada do Estado de Gramsci (2001) se mostra como importante instrumental teórico-

metodológico, uma vez que ela nos permite compreender o conjunto de organizações por meio 

do qual se elabora e se difunde ideologias, sendo os meios de comunicação de massa um dos 

seus principais instrumentos.  

Embora não seja propriamente um analista do discurso, Gramsci tem o mérito de ter 

percebido que a relação destes “intelectuais” e o mundo da produção não é imediata, uma vez 

que esta relação se dá de forma “mediatizada” em diversos graus. Nesse sentido, entender a 

relação entre linguagem e ideologia é fundamental para o analista do discurso, uma vez que “a 
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materialidade específica da ideologia é o discurso e a materialidade específica do discurso é a 

língua” (ORLANIDI, 2009).  

Não por menos o discurso é o lugar em que se pode observar essa relação entre língua e 

ideologia, compreendendo como aquela produz sentidos por/para os sujeitos. Obviamente que 

a análise do discurso critica e cobra ao materialismo o aspecto simbólico que este tende a 

ignorar, mas ao mesmo tempo reconhece que esta (a análise do discurso) se constituiu nos anos 

de 1960 no espaço deixado pelo marxismo, bem como pela linguística e pela psicanálise, 

disciplinas que conjuntamente promovem uma ruptura com o século XIX.  

Como diz Orlandi (2009, p. 19) “a análise do discurso pressupõe o legado do 

materialismo histórico, isto é, o de que há um real da história de tal forma que o homem faz 

história mas esta também não lhe é transparente”. O discurso trabalha com a palavra (um 

fenômeno ideológico por excelência para Bakhtin [2006]), que isoladamente é neutra, mas que 

pode preencher qualquer espécie de função ideológica.  

A realidade da palavra, segundo Bakhtin (2006), resulta do consenso entre os indivíduos 

ao mesmo tempo em que é produzida pelos próprios meios do organismo individual sem 

nenhum recurso a uma aparelhagem qualquer ou a alguma outra espécie de material 

extracorporal, o que determinou o seu papel como “material semiótico da vida interior, da 

consciência (discurso interior)”.  

A consciência, explica Bakhtin (2006), não poderia se desenvolver se não dispusesse da 

palavra enquanto material flexível e veiculável pelo corpo. “A palavra é, por assim dizer, 

utilizável como signo interior”, podendo funcionar como signo sem expressão externa. “Por 

isso, o problema da consciência individual como problema da palavra interior, em geral 

constitui um dos problemas fundamentais da filosofia da linguagem” (BAKHTIN, 2006, p. 35). 

 

É preciso fazer uma análise profunda e aguda da palavra como signo social 

para compreender seu funcionamento como instrumento da consciência. É 
devido a esse papel excepcional de instrumento da consciência que a palavra 

funciona como elemento essencial que acompanha toda criação ideológica, 

seja ela qual for. A palavra acompanha e comenta todo ato ideológico. Os 
processos de compreensão de todos os fenômenos ideológicos (um quadro, 

uma peça musical, um ritual ou um comportamento humano) não podem 

operar sem a participação do discurso interior. Todas as manifestações da 

criação ideológica – todos os signos não-verbais – banham-se no discurso e 
não podem ser nem totalmente isoladas nem totalmente separada deles 

(BAKHTIN, 2006, p. 35-36).  

 

 Buscando entender a questão simbólica que perpassa a análise do discurso, nos 

apoiamos em Bakhtin (2006) procurando não perder de vista uma de suas regras metodológicas 
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fundamentais segundo a qual não se deve dissociar a comunicação e suas formas de sua base 

material (infraestrutura). Para Bakhtin (2006), o problema da relação recíproca entre 

infraestrutura (realidade ideológica) e as superestruturas (base econômica) pode ser esclarecido 

pelo estudo do material verbal, sendo a essência do problema saber como a realidade 

(infraestrutura) determina o signo, ou seja, “como o signo reflete e refrata a realidade em 

transformação”.   

Em síntese, no que se refere à metodologia, esta pesquisa procura não perder de vista 

sua orientação materialista, considerando que em grande medida a percepção dos direitos 

humanos fundamentais e da cidadania também passa pela forma como a mídia em relação a 

eles se coloca e deles se apropria, associada ao contexto espacial, temporal, cultural etc.2 nos 

quais estas abordagens estão inscritas, neste caso as favelas da cidade do Rio de Janeiro 

“pacificadas”, sem desconsiderar todas as relações já estabelecidas pelo público, os 

telespectadores, com todos estes temas.     

Tem-se como hipótese a ideia de que a ocorrência e a recorrência dos direitos humanos 

fundamentais e da cidadania na pauta dos telejornais brasileiros se deram como tentativa, pelos 

menos em parte, de se justificar o processo de intervenção das forças policiais, angariando, 

antes de tudo, apoio da opinião pública3, inclusive dos moradores das comunidades afetadas. 

Além de reprimir, o Estado também passa a se valer do expediente do convencimento para 

garantir o processo de “pacificação” das comunidades cariocas, expediente este que é aqui 

analisado enquanto ação, mas não enquanto resultado.  

Nesse sentido, a grande mídia assume papel fundamental, pois é através destes veículos 

que se busca criar um ambiente de convencimento no qual muitas vezes a própria comunidade 

acaba por “conclamar e aclamar a intervenção” policial/militar num movimento apresentado 

como sendo espontâneo. Disso se presume que os veículos da mídia hegemônica estariam 

atuando como locus de ambiência da persuasão, fazendo com que o Estado em geral, e a polícia 

em particular, retornem ao seu ethos4 de proteção, garantindo o direito de ir e vir, bem como a 

permanência da comunidade em segurança.     

                                                             
2 Bakhtin (2006, p. 70) explica que para observar o fenômeno da linguagem, é preciso situar os sujeitos no meio 
social. Para ele, “a unicidade do meio social e do contexto social imediato são condições absolutamente 
indispensáveis para que o complexo físico-psíquico-fisiológico [...] possa ser vinculado à língua, à fala, possa 
tornar-se um fato de linguagem”.  
3 Penso aqui “opinião pública” a partir da perspectiva de Pierre Bourdieu (A opinião pública não existe), quando 
este procura contestar alguns postulados das pesquisas de opinião, quais sejam os de que 1) todas as pessoas 
têm uma opinião; 2) todas as opiniões se equivalem, tendo o mesmo peso e 3) que há um consenso unânime em 
cada tipo de resposta nas pesquisas. 
4 Conforme Mangueneau (2004, p. 98), “a eficácia do ethos se deve ao fato de que ele envolve alguma forma a 
enunciação, sem estar explícito no enunciado”.  
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Com efeito, no contexto da política de “pacificação” das comunidades cariocas, o 

discurso, tanto do governo como da mídia hegemônica (se retroalimentando), parece revelar 

não apenas que os direitos humanos fundamentais e a cidadania fazem parte do repertório 

discursivo do telejornalismo brasileiro, mas também que há um enquadramento previamente 

determinado e induzido sobre o tema segundo o qual estes direitos serviriam para justificar a 

ocupação das referidas comunidades pelas forças policiais do Estado.  

Direitos estes, diga-se de passagem, nos quais nem sempre as comunidades se 

reconhecem, pois forjados que foram à sua revelia, como se verá a partir das contribuições da 

teoria crítica dos direitos humanos (Joaquim Herrera Flores), que adotamos em contraponto às 

gerações de direitos, bem como a gnose liminar/pensamento liminar (Walter Mignolo), que 

nos permitiu abrir espaço para o reconhecimento da diferença colonial, possibilitando a abertura 

de espaços para a emergência de vozes, línguas, culturas, significados, histórias antes excluídas, 

silenciadas ou nomeadas tão somente por suas carências. 

Além disso, neste processo de ocupação das favelas da cidade do Rio de Janeiro pelas 

forças policiais/militares, os direitos humanos fundamentais parecem estar relacionados 

fundamentalmente à normatividade, como algo que deve ser imposto não só aos que não se 

enquadram às normas (em seu sentido estrito), mas a todos aqueles que foram e continuam 

sendo excluídos do seu processo de construção. Daí a necessidade de se pensar criticamente os 

direitos humanos fundamentais, não se prendendo aos aspectos da normatividade, o que 

certamente limitaria a compreensão de objeto tão dinâmico e complexo.   

Assim, ao discutir o papel da grande mídia no processo de “pacificação” das 

comunidades cariocas, se expande o campo de entendimento ao se perceber como o Estado 

moderno desenvolve seu papel hegemônico não só pela força, mas pelo convencimento e pela 

exclusão, muitas vezes fingindo inclusão por meio da “presença” militarizada do Estado. Talvez 

o exemplo mais marcante deste aspecto seja a própria ideia de cidadania que tanto na retórica 

estatal, quanto na abordagem midiática, aparece como algo bastante limitado (cidadania 

passiva), centrada na institucionalidade estatal e na tutela de direitos pelo poder público 

(BELLO, 2012).  

Sobre eventual diferenciação entre os direitos humanos e os direitos fundamentais, é 

importante destacar que do ponto de vista do positivismo jurídico ela é importante, se não 

crucial, uma vez que isso muitas vezes refletirá a própria existência do aparato jurídico e a 

exigência dos direitos. Contudo, da perspectiva simbólica, que diz respeito ao objeto deste 

trabalho, mais vale uma abordagem sinonímica, pois por vezes será assim que os sujeitos irão 

observá-los no seu dia a dia. Dessa forma, em que pese existirem pontuais diferenças 
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conceituais, ao longo desse trabalho os direitos humanos, os direitos fundamentais e a cidadania 

serão utilizados como sinônimos.  

Além disso, o que se propõe aqui, enquanto perspectiva metodológica, é pensar os 

direitos humanos fundamentais e a cidadania para além das garantias estatais, considerando 

e/ou reconsiderando os novos atores sociais e os novos modos de existência que fogem ao 

enquadramento previamente estabelecido pelo Estado, e corroborado pela grande mídia em seus 

telejornais. Nossas premissas partem de uma concepção ampliada de cidadania, calcada na 

atuação política direta, na produção de novos sujeitos sociais e no reconhecimento de novos 

direitos (BELLO, 2012). 

No capítulo 1, “o papel da mídia no processo de “pacificação” das favelas cariocas”, 

buscamos de um lado entender como a supremacia do modelo privado e a intensa concentração 

não só da televisão, mas também de outros veículos de comunicação, nas mãos de poucas 

famílias e grupos econômicos contribuíram para redução na competividade e comprometimento 

do interesse público em detrimento dos particulares, especialmente no contexto de 

“pacificação”, e de outro procuramos compreender como os sentidos foram mobilizados para 

garantir o estabelecimento de consensos em torno das ações em curso, tendo a análise do 

discurso, enquanto suporte teórico-metodológico, papel fundamental na compreensão da 

engrenagem acionada pela mídia.   

No capítulo 2, “De que direitos humanos fundamentais falamos?”, temos como proposta 

pensar os direitos humanos fundamentais e a cidadania para além do arcabouço jurídico, 

ampliando sua análise para um campo mais político (material), dialogando com a análise do 

discurso, tendo em vista ser a mídia em geral, e o telejornalismo em particular, importantes 

articuladores deste tema. Nele buscamos pensar os direitos humanos fundamentais não das suas 

previsões jurídicas, mas de sua não realização, da sua ausência, situando-os na perspectiva dos 

excluídos, dos marginalizados, dos que são considerados subalternos, tentando resgatar formas 

alternativas de compreendê-los. 

Já no capítulo 3, “Urbanismo e ‘favelização’ na cidade do Rio de Janeiro”, procuramos 

pensar a favela a partir da sua configuração simbólica. Assim como Valladares (2005), mais do 

que pensar a favela, a ideia é pensar a maneira pela qual a favela passou a ser percebida e 

imaginada nos vários contextos históricos e políticos, especialmente no contexto da política de 

“pacificação”. A partir de uma abordagem mais sociológica, também discutimos o conturbado 

processo de construção da cidadania nestes espaços com especial atenção aos direitos básicos 

como os de moradia, emprego e educação, apresentando alguns dados sobre a configuração 

atual da favela na cidade do Rio de Janeiro em contraste com a imagem que a mídia lhe faz.  
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Por fim, no capítulo 4, “Ocupar para garantir direitos?”, nos propomos a pensar o 

processo de “pacificação” das favelas do Rio a partir do discurso telejornalístico dos direitos 

humanos fundamentais e, também, da cidadania. Além de analisar reportagens, também nos 

debruçamos sobre comentários de articulistas, editoriais e entrevistas veiculados nos principais 

telejornais do país, além de conteúdos exibidos na internet, mas que guardam características do 

telejornalismo. Além do recurso teórico-metodológico de análise do discurso, lançamos mão 

da semiótica, pois o simbólico interessa sobremaneira aos objetivos a que nos propomos. 

Ao longo dessa pesquisa foi possível resolver uma série de questões, ao mesmo tempo 

em que outras ficaram abertas. Essa é uma situação natural, uma vez que não foi (e nem seria) 

possível esgotar aqui um tema tão amplo e complexo como esse, o que enseja futuros estudos. 

Em outros termos, essa não foi e nem teria condições de ser uma pesquisa exaustiva, deixando 

em aberto um amplo campo de análises sobre os direitos e a cidadania no repertório midiático 

no contexto das favelas cariocas “pacificadas”. A propósito, introduzir o tema dos direitos e da 

cidadania no campo da comunicação se mostra premente, ainda mais quando situado em 

contextos histórico-espaciais específicos, conforme nos propusemos fazer aqui.    
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1 O PAPEL MÍDIA NO PROCESSO DE “PACIFICAÇÃO” DAS FAVELAS CAIOCAS 

 

A partir de uma pesquisa simples no Google Notícias é possível perceber como a 

intensificação da ocorrência da cobertura da mídia acerca das Unidades de Polícia Pacificadora 

se deu de forma crescente a partir de 2010. Enquanto naquele período o instrumento de busca 

recuperou 14 referências às UPPs, entre 2011 e 2018 a incidência se deu na casa das centenas 

de milhares. Isso parece comprovar como a política de “pacificação”, adotada pelo governo do 

estado do Rio na última década, se sedimentou de forma bastante eficaz no expediente 

jornalístico, com reflexos diretos no imaginário social e também nas pesquisas acadêmicas. 

Nesse período as emissoras de televisão e de rádio, bem como as redações de jornais, 

mobilizaram contingentes expressivos de profissionais para atuar na cobertura destes eventos. 

A participação da mídia nesse processo foi de tal maneira significativa que chegou a render um 

“Emmy Internacional”, prêmio considerado o Oscar da televisão mundial, ao Jornal Nacional 

em função da cobertura da ocupação da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão em novembro 

de 2010. “As imagens feitas pela Globo rodaram o mundo e se tornaram um símbolo da volta 

do poder público às áreas dominadas pelo crime” (MEMÓRIA GLOBO, c2020, grifo nosso). 

Esses e outros fatos comprovam o papel central assumido pela mídia em geral, e pelo 

telejornalismo em particular, nesse processo. No dia 25 de novembro de 2010, dia da ocupação 

da Vila Cruzeiro, por exemplo, a TV Globo “derrubou” sua programação nacional e decidiu 

continuar transmitindo as ações policiais/militares ao longo do dia dando contornos épicos ao 

fato. “[...] ao mesmo tempo que as pessoas em casa estavam vendo aquelas imagens inéditas, 

os bandidos fugindo lá pelo alto da Vila Cruzeiro, a gente aqui também estava narrando e 

acompanhando. Ninguém nunca tinha visto aquele tipo de imagem na televisão, em lugar 

nenhum”, lembrou a jornalista Ana Paula Araújo (MEMÓRIA GLOBO, c2020). 

O mesmo expediente se seguiu nos demais canais de televisão, como a TV Record, por 

exemplo, que também mobilizou um contingente significativos de jornalistas, equipamentos, 

veículos e até aeronaves para dar conta da cobertura. Assim como os profissionais da TV Globo, 

os dos demais canais apareciam nas imagens com coletes a prova de bala e até com capacetes, 

garantindo uma atmosfera ainda mais tensa. Não é demais registrar que após a morte do 

cinegrafista da TV Band, Gelson Domingos, durante uma operação policial na Favela Antares 

em 2008, muitos veículos mudaram o modelo de colete usado por seus profissionais para um 

mais resistente, mas que também garantia imagens mais impactantes ao telespectador.  

Falas e imagens serviram para estabelecer contornos, mas também para mobilizar 

sentidos não só durante a cobertura da ocupação da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão, 
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como durante todo o processo de “pacificação” das favelas do Rio. O processo de instalação 

das 38 Unidades de Polícia Pacificadora (37 na cidade do Rio e 1 na Baixada Fluminense) foi 

sempre precedidas de reportagens que davam garantia a uma das táticas adotas pela política de 

segurança em curso, que era a de avisar aos bandidos com antecedência de que aquela 

localidade seria tomada, evitando, assim, o confronte entre policiais e bandidos e, 

consequentemente, os tiroteios que poderiam resultar em vítimas. 

 

Repórter da Band aparece com colete camuflado e capacete durante reportagem no Complexo do Alemão em 2012. Imagem: 
reprodução / Brasil Urgente RS, março de 2012 

Mas essa cobertura não se limitou aos dias que antecediam à instalação dessa ou daquela 

Unidade. Ela se deu nos dias das ocupações de todas as comunidades “pacificadas”, ocasiões 

nas quais os repórteres costumavam estabelecer um marco temporal quase sempre se referindo 

à favela ocupada naquele momento como um lugar “até então dominada pela criminalidade”. 

Nos dias que se seguiam, a cobertura permanecia com maior ou menor frequência a depender 

de como o processo se desenrolaria, ou seja, de forma tranquila ou com a reação dos criminosos.  

Ao que parece, o interesse na cobertura destes eventos por parte da televisão se dava 

não somente em função da mobilização da audiência que estas poderiam garantir, mas 

principalmente porque era fundamental a criação de uma atmosfera de aceitação por parte do 

público a essa pauta da segurança pública, a qual estava ligada diretamente aos eventos que se 

seguiriam na cidade, notadamente os megaeventos (especialmente a Copa do Mundo de Futebol 

de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016), onde estes canais, como investidores diretos, tinham 

bastante interesse.   
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Segundo o Intervozes (2014), só com o que foi pago pelos patrocinadores, a TV Globo, 

por exemplo, embolsou cerca de R$ 1,44 bilhão na Copa de 2014, considerando que o preço de 

tabela por cota de patrocínio era, naquele período, de cerca de R$ 180 milhões. Nesse sentido, 

o fato de haver no Brasil a predominância histórica de um modelo privado na área de 

radiodifusão parece ter sido determinante para a forma como a cobertura do processo de 

estabelecimento da política de segurança pública em curso naquele momento no estado do Rio 

de Janeiro, antecedendo (e garantindo?) os eventos lucrativos, seria conduzida.  

Nesse sentido, o que buscamos nesse capítulo é 1) entender como essa supremacia do 

modelo privado e a intensa concentração não só da televisão, mas também de outros veículos 

de comunicação, nas mãos de poucas famílias e grupos econômicos contribuíram para redução 

na competividade e comprometimento do interesse público em detrimento dos particulares, 

especialmente no contexto de “pacificação” e 2) compreender como os sentidos foram 

mobilizados para garantir o estabelecimento de consensos em torno das ações em curso, tendo 

a análise do discurso, enquanto suporte teórico-metodológico, papel fundamental na 

compreensão da engrenagem acionada pela mídia.   

 

1.1 A hegemonia histórica do modelo privado da tv no Brasil 

 

 Como se sabe, o princípio da televisão se dá nas potências industrializadas da Europa, 

onde a Inglaterra desponta como a pioneira nas transmissões ao público, realizadas a partir de 

19365. Como consequência da industrialização tardia, a televisão se efetiva no Brasil somente 

a partir de 1950 por iniciativa do empresário das comunicações, Assis Chateaubriand, mentor 

intelectual e diretor por muitos anos dos Diários Associados – conglomerado de jornais, 

emissoras de rádio, além da famosa revista O Cruzeiro e da extinta TV Tupi.  

Chateaubriand levantou as informações necessárias, captou recurso junto ao 

empresariado e acabou por inaugurar a primeira iniciativa do gênero em toda a América Latina. 

Contudo, os seus esforços em torno da concretização desse novo sistema não se concentraram 

apenas na efetivação das emissoras, mas, sobretudo, na consecução de infraestrutura de 

recepção.  

Nesse sentido, foi necessário possibilitar a aquisição dos aparelhos de recepção por parte 

desse público consumidor. A marca Invictos foi a responsável pelo aparecimento dos primeiros 

                                                             
5  Sobre a introdução da tecnologia da radiodifusão na Grã-Bretanha, ver: WILLIAMS, Raymond. Televisão: 
tecnologia e forma cultural. São Paulo: Boitempo; Belo Horizonte, MG: Puc Minas, 2016.  
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aparelhos de tv a partir de 1951, competindo com marcas estrangeiras e alcançando desempenho 

satisfatório nas vendas, muito embora o “acesso à compra [fosse] restrito a uma minoria e a 

posse do aparelho [remetesse] ao estatus de seu proprietário” (BRETAS, 2008, p. 91). 

Sodré (1984) lembra que não foi por um acaso que em 1968 se daria o grande boom de 

vendas dos aparelhos de tv no país, o que ocorreu graças à instituição do crédito direto ao 

consumidor, resultando em um aumento na venda dos equipamentos na ordem de 48% em 

relação ao ano anterior, num total de 700 mil unidades. Este, segundo Sodré (1984), foi, em 

grande medida, o resultado da política de substituição das importações, capitaneada pelo 

governo de Juscelino Kubitschek, que começava a se consolidar naquele momento, bem como 

devido à expansão da demanda de bens de luxo, permitida pela concentração de renda nacional.    

À política de substituição das importações, ao incremento dos sistemas de crédito e à 

expansão da demanda de bens de luxo somou-se a expansão da industrialização, tendo como 

consequência o incremento na fabricação de aparelhos. Esta, por sua vez, teve como resultado 

a aceleração do processo de urbanização, tornando um país até então eminentemente rural em 

uma nação urbana, o que contribuiu para a elevação do grau de instrução e consequente 

abandono do sistema de comunicação oral predominante, o que se dava nos rincões do Brasil. 

Ao contrário do que ocorrera com a imprensa, o desenvolvimento da televisão não 

envolveu um único aspecto produtivo, mas diversos tipos de produção paralela que vão da 

fabricação de receptores e da organização de setores especializados até o crescimento da 

produção de bens duráveis de luxo (SODRÉ, 1984).   

Ao discorrer sobre a cultura e a questão geral do desenvolvimento no século XX, que 

impactou no desenvolvimento da mídia neste lado do mundo, Bolaño (2014) explica que na 

América Latina, a industrialização e o expansionismo econômico chegaram nas últimas décadas 

do século XIX, quando o capitalismo monopolista já estava totalmente arraigado nos países 

centrais.  

Segundo ele, durante a década de 1930, estratégias de industrialização baseadas na 

substituição de importações foram lançadas em países como o Brasil, o México e a Argentina. 

Mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitas das restrições externas que forçaram as 

economias latino-americanas a iniciar a industrialização por meio de programas de substituição 

de importações foram superadas e a maioria recuou para seu status anterior.  

Mas se os fatores econômicos tiveram grande importância na configuração estrutural da 

televisão no Brasil, foi mesmo um fator histórico-político que determinou os rumos da televisão 

brasileira: o golpe militar de 1964. As Organizações Globo (hoje Grupo Globo), em parceria 
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com o grupo americano Time-Life6, instauram um novo modelo de televisão amplamente 

apoiado pelo novo regime político. Esse empreendimento foi amparado pelo regime militar, 

que propiciou um campo adequado à formação de redes, por intermédio da infraestrutura de 

telecomunicações, fazendo com que a entrada em cena da Rede Globo derrubasse rapidamente 

a hegemonia das Emissoras Associadas (BRETAS, 2008). 

A propósito, ao discorrer sobre as interseções que se estabeleceram nos anos de 1950-

60 entre as instituições militares, políticas e gerais no campo da radiodifusão, Williams (2016) 

lembra que a partir dessa base houve uma pressão contínua para se penetrar em sociedades com 

sistemas de radiodifusão desenvolvidos, nas quais várias formas de controle governamental 

locais haviam impedido uma expansão normal.  

Essa pressão incluía, segundo Williams (2016), acordos com grupos locais, buscando a 

radiodifusão comercial e muitas vezes exigindo uma mudança da lei nacional. Não por acaso 

ocorrera nesta época o estabelecimento da Plano Nacional de Telecomunicações, iniciada em 

1962 com o Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei nº 4.117/1962), implantado a partir 

de 1967 com a criação da Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel), bem como o 

acordo com a família Marinho, proprietária da Globo. 

Neste mesmo sentido, Bolaño (2014) explica que nos anos do pós-guerra, com o mundo 

dividido em dois blocos de poder antagônicos, o desenvolvimento tornou-se uma questão 

fundamental. No caso da América Latina, segundo ele, o modelo cultural de imitação das elites 

tradicionais foi abruptamente abalado por uma Europa devastada e dividida.  

Além disso, explica, dentro da estrutura da Guerra Fria, a opção pelo estilo soviético 

adotada por Cuba despertou alarmes para os Estados Unidos e para a maioria das elites locais 

que se conscientizaram da necessidade urgente de estabelecer uma agenda focada em novas 

estratégias de desenvolvimento dependentes. “Neste momento, a indústria cultural dos Estados 

Unidos consolidou-se no mundo com ligações tanto ao seu estabelecimento militar quanto 

acadêmico” (BOLAÑO, 2014, tradução nossa).   

De volta ao Brasil, a consolidação de um modelo de televisão, tal como se conhece hoje, 

inclusive com as empresas dominantes do mercado, só ocorreria na década de 1980, quando o 

número de emissoras independentes ainda era muito pequeno, não chegando a uma dezena. A 

                                                             
6 Fernandes e Chagas (2015) explicam que o acordo preliminar entre a TV Globo e a Time-Life, chamado acordo 
principal, foi assinado em julho de 1962, 34 dias antes da aprovação do Código Brasileiro de Telecomunicações 
(CBT), Lei nº 4.117/1962, que regula até hoje as atividades de radiodifusão no país. O artigo 38 da referida lei 
impede a participação de estrangeiros nas empresas de radiodifusão, sendo que o artigo 160 da Constituição 
Federal de 1946, em vigor naquela época, impedia a participação de capital estrangeiro em empresas de 
comunicação, inclusive de radiodifusão. 
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hegemonia em termos de audiência colocava, já nessa época, de um lado a Rede Globo e de 

outro a já tradicional emissora paulista da família Saad, a Rede Bandeirantes, e as recém-

inauguradas TV Manchete, de Adolfo Bloch, e o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), de 

Silvio Santos, estes dois últimos gerados a partir do espólio da antiga TV Tupi.  

Em se tratando de sistema público/estatal de radiodifusão, a operacionalização ficava 

por conta da Rede Pública de Televisão com destaque para TV Cultura de São Paulo e para a 

TV Educativa (atual TV Brasil, que passa hoje por um intenso processo de desmonte 

comandado pelo governo Bolsonaro) do Rio de Janeiro que, historicamente, competem de 

forma desigual com canais hegemonicamente estabelecidos há muito tempo. 

Sobre isso, numa pesquisa realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Görgem 

(2009) constatou que existem no país 9.477 veículos ligados a 183 grupos nacionais e regionais. 

Deste total de veículos, 25,56% se relacionam com pelo menos uma das 54 redes de rádio e 

televisão existentes no país7. Ainda de acordo com a pesquisa, existem 34 redes nacionais de 

tv, com 1.512 veículos associados, e 20 redes de rádio (11 FM e 9 AM), com 910 emissoras. 

Do total, sete atuam apenas regionalmente, ou seja, no máximo em dois estados. Tanto 

no caso do rádio quanto da tv, o controle se dá de forma direta (cabeça-de-rede detém a 

propriedade) ou indireta (veículo pertence a um grupo afiliado), por meio de grupos regionais 

ou nacionais. Do total de 183 grupos de comunicação, 142 possuem abrangência regional 

(atuação em até dois estados), controlando diretamente 688 veículos, e 41 nacionais, com 551 

veículos. 

A pesquisa conclui que “em termos de veículos, ficou patente a desigualdade regional. 

Quase 50% dos 9.477 veículos estão localizados na região Sudeste, que atrai 61,5% da receita 

publicitária do meio TV, gera 56,8% do PIB brasileiro e possui mais da metade do Índice 

Potencial de Consumo (IPC) do país”. A pesquisa também destaca que “ao mesmo tempo, estes 

quatro estados têm a menor grau de dependência com as redes nacionais de rádio e TV. Apenas 

21% dos veículos relacionam-se com os conglomerados a partir da afiliação” (GÖRGEM, 

2009). 

Como é possível observar, uma das características centrais da radiodifusão em geral, e 

da televisão em particular no Brasil, é a grande concentração e centralização do aparato 

                                                             
7 E embora os dados não sejam recentes, eles permanecem bastante atuais, o que justifica a utilização destes 
nesta pesquisa. 
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comunicacional nas mãos de poucos grupos econômicos, bem como a redução na 

competividade e comprometimento do interesse público em detrimento dos particulares8.  

Esse modelo centrado na iniciativa privada e tendo a atividade de radiodifusão pública 

como uma atividade marginal, se estabeleceu no Brasil seguindo uma formula que se firmava 

no mundo (com exceção dos países comunista), onde o sistema de comunicação norte-

americano se tornava um modelo, especialmente a partir dos anos de 1950 (WILLIAMS, 2016). 

“No final do século XX, a importância das telecomunicações para a internalização do capital 

justificou um processo de desregulamentação dos serviços de telecomunicações que, por 

pressão internacional passou, tanto no Brasil como na Argentina, a ser de livre comercialização” 

(FERNANDES E CHAGAS, p. 91, p. 2015)9. 

Com a concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucas famílias e a 

propriedade cruzada no poder de alguns grupos econômicos, uma das reivindicações dos 

movimentos organizados no Brasil é que estes sejam proibidos, constituindo esta, inclusive, 

uma das propostas (PL 303) elencadas no relatório final da 1ª Conferência Nacional de 

Comunicação (CONFECOM) realizada em 2009 em Brasília.  

De acordo com essa proposta, nenhuma emissora de radiodifusão poderia ter mais de 

50% do total das verbas destinadas ao mercado publicitário público e/ou privado, aí se incluindo 

eventuais propriedades cruzadas ou participações cruzadas ou participações societárias, de 

modo a garantir a livre concorrência e a pluralidade das comunicações (CONFECOM, 2010). 

A despeito das críticas que têm sofrido por parte dos movimentos sociais, os detentores 

dos grandes veículos se mantêm resistentes às investidas. Tanto é assim que no final de 2010, 

quando o governo anunciou a intenção de criar uma agência reguladora para o setor de 

comunicação (a nova agência se chamaria Agência Nacional de Comunicação – ANC e 

funcionaria nos mesmos moldes das agências reguladoras atualmente existentes, como é o caso 

da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), por exemplo), os representantes do 

setor de telecomunicações se alvoroçaram, temendo que a proposta pudesse representar uma 

tentativa de cerceamento da liberdade de expressão por parte do governo. 

                                                             
8 Uma das consequências mais impactantes da concentração dos meios no mercado latino-americano, além dos 
60% do faturamento total pertencer aos quatro maiores conglomerados - Globo do Brasil; Televisa do México; 
Cisneros da Venezuela; e Clarín da Argentina -, reside no controle e na homogeneidade da produção, distribuição 
e difusão dos conteúdos (FERNANDES E CHAGAS, p. 93, 2015). 
9 Só que, ao contrário do Brasil, a sociedade civil argentina conseguiu articular-se em torno de uma legislação 
moderna e, após 26 anos de disputas, conseguiu aprovar a Lei de Meios, que até o presente momento tem sido 
objeto de disputa não só jurídica, como política, especialmente após a eleição do presidente Mauricio Macri, de 
perfil liberal e adversário de Cristina Kirchner, que foi a responsável por articular e aprovar a Lei em 2009, quando 
esta era a presidente da República.  
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Esta e outras propostas vinham ao encontro do Plano Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH3, 2010) que prevê, dentre suas Ações Programáticas, “a criação de marco legal 

regulamentando o art. 221 da Constituição, estabelecendo o respeito aos Direitos Humanos nos 

serviços de radiodifusão (rádio e televisão) concedidos, permitidos ou autorizados, como 

condição para sua outorga e renovação, prevendo penalidades administrativas como 

advertência, multa, suspensão da programação e cassação, de acordo com a gravidade das 

violações praticadas”. 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informação da Câmara dos 

Deputados (BRASIL, 2007) fez uma recomendação expressa para que fosse discutida uma 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que suprima o § 2º do artigo 223 da CF/1988, pois 

este “estabelece instrumento de proteção às emissoras de radiodifusão, ao assegurar que a não 

renovação da outorga depende da aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso 

Nacional, em votação nominal”, ressaltando que “nem mesmo as leis ordinárias demandam 

quórum qualificado e votação nominal para a aprovação”, representando este dispositivo da lei, 

ao julgamento da referida Comissão, um verdadeiro privilégio.  

Embora a televisão não seja um objeto central neste trabalho, é importante, para os 

objetivos aos quais nos propomos, conhecer a sua configuração histórica e a sua dinâmica de 

organização. É fundamental perceber, por exemplo, como a hegemonia do modelo privado e a 

profunda concentração destes veículos nas mãos de poucas famílias e/ou grupos econômicos 

vão determinar a forma como o telejornalismo vai se guiar em relação à determinadas pautas 

ou, mais ainda, como este vai pautar certas questões que, de interesse da coletividade, acabam 

por se transformar em demandas eminentemente privadas.  

Como destacado acima, no contexto dos megaeventos, que é o mesmo na 

implementação das UPPs, a TV Globo embolsou cerca de R$ 1,44 bilhão na Copa de 2014 

(INTERVOZES, 2014), o que parece comprovar o seu interesse direto na política de segurança 

do estado do Rio de Janeiro que estava em curso, algo que fora possível graças a predominância 

do modelo privado de financiamento da radiodifusão no Brasil. 

É importante lembrar que nossa pesquisa se debruça sobre o telejornalismo nacional 

sem ignorar, evidentemente, as abordagens locais. Ademais, seguindo sugestão de Mendonça 

(2018), procuro observar, além do alinhamento ideológico dos veículos de comunicação, as 

rotinas dos seus profissionais, a relação dos jornalistas com os seus patrões, os critérios de 

escolhas das notícias etc. Não só na abordagem sobre o papel dos telejornais na cobertura do 

processo de pacificação, mas na análise propriamente dita das reportagens essas questões 

ficaram mais claras.  
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1.1.1 Para que realmente serve a televisão? 

 

 A Constituição Federal de 1988 estabelece que a produção e a programação das 

emissoras de televisão, bem como as de rádio, deverão dar preferência a finalidades educativas, 

artísticas, culturais e informativas (artigo 220, inciso I). Ocorre, entretanto, que nem sempre 

estas finalidades se dão de forma independentes, pois é possível que ao informar, a televisão e 

o rádio promovam entretenimento e educação, do mesmo modo que ao entreter estes 

dispositivos garantam informação e educação e assim por diante. Não foi por um acaso que em 

2012, auge da política de “pacificação” das favelas cariocas, a TV Globo exibe a novela “Salve 

Jorge” totalmente ambientada num Complexo do Alemão “pacificado” e pitoresco. 

Esse é um debate importante na medida em que mesmo que a televisão perca espaço 

como principal fonte de informação do brasileiro, conforme mostrou uma pesquisa realizada 

recentemente pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 10 , ela deverá continuar sendo 

determinante na vida cotidiana de um país como o Brasil extremamente carente de instrumentos 

culturais (VALENTE, 2019), estabelecendo contornos e mobilizando sentidos.  

Nesse sentido, uma outra pesquisa realizada pelo IBGE mostra que em 2018, 32,2% da 

população morava em municípios sem museus, 30,9% sem teatro ou sala de espetáculo, 39,9% 

sem cinema, 18,8% sem rádio AM ou FM local e 14,8% sem provedor de internet (AGÊNCIA 

IBGE NOTÍCIAS, 2019). Essa mesma pesquisa realizada pelo IBGE mostra que em 2018 a 

posse de aparelhos de tv de qualquer tipo era quase universalizada, já que estava acessível a 

97,2% dos moradores em domicílios particulares permanentes brasileiros.  

Considerando as televisões de tela fina (LCD e LED, por exemplo), esta proporção era 

menor (74,2%), embora tenha mostrado aumento na comparação com 2016, quando era 

acessível a 65,5% da população. São 20,3 milhões de pessoas a mais com acesso a este bem, 

um acréscimo de 8,7 p.p. (AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS, 2019). Ou seja, em pouco tempo a 

população passa a ter um acesso maior a uma tecnologia de maior qualidade, valorizando as 

imagens que chegam por estes dispositivos. 

Esses dados parecem indicar que mesmo que haja uma mudança na cultura de aquisição 

da informação por parte dos brasileiros, a televisão pode continuar informando e, com isso, 

estabelecendo sentidos diversos, por meio de seus discursos, na sua programação que em tese 

                                                             
10 De acordo com essa pesquisa, 79% dos entrevistados disseram receber notícias sempre pela rede social. Em 
seguida aparecem a televisão (50%), a plataforma de vídeos Youtube (49%), o Facebook (44%), sites de notícias 
(38%), o Instagram (30%) e emissoras de rádio (22%). No caso da televisão, o percentual foi maior entre os mais 
velhos: 67% dos consultados com mais de 60 anos disseram se informar sempre por esse meio, contra 40% na 
faixa entre 16 a 29 anos. 
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teria apenas a finalidade de entreter. Ou seja, num país onde o acesso aos instrumentos culturais 

é realmente limitado, a televisão pode garantir sua hegemonia unilateral da informação, mesmo 

com o crescimento exponencial da internet. Em que pese haver uma aparente reconfiguração 

do papel da televisão, nos parece não ser prudente subestimar o seu poder de inserção nos 

rincões do Brasil. 

É importante lembrar que das sete eleições presidenciais realizadas após o processo de 

redemocratização, quatro delas viram o candidato que tinha o maior tempo de tv no primeiro 

turno se tornar o vencedor da disputa. Além dos quatro vencedores do pleito, cinco concorrentes 

derrotados também estiveram na lista do segundo turno, o que parece demonstrar a força da 

televisão no processo de articulação eleitoral no Brasil, quadro que passou a ser questionado 

quando se viu em 2018 que o presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, não só teve um 

tempo ínfimo na televisão, como fez das redes sociais seu principal instrumento de interlocução 

eleitoral.   

 Tendo se configurado hegemonicamente no Brasil a partir de um modelo privado, com 

uma intensa concentração nas mãos de poucas famílias e grupos econômicos nas últimas 

décadas, a televisão parece ter influenciado não apenas o comportamento da população no 

campo eleitoral, mas também no campo cultural, incidindo sobre costumes e comportamentos. 

Mas qual é de fato o papel da televisão hoje no Brasil? Para Dominique Wolton (2006, p. 155), 

a televisão “é fator de identidade cultural e de integração social”, constituindo, na visão do 

autor, um verdadeiro paradoxo, posto que se verificam no Brasil “grandes distâncias sociais 

entre os mais pobres, analfabetos e os mais ricos, geralmente voltados para os modelos 

ocidentais”.  

 Em sua obra “Elogio do grande público”, Wolton (2006) insiste na ideia de uma 

“integração nacional” proporcionada pelo modelo de televisão brasileira que, para ele, é um 

modelo exemplar de televisão, sobretudo em virtude de seu caráter “generalista”. Cabe destacar, 

no entanto, que a ideia de integração nacional custou caro ao Brasil quando o militares insistiam 

na ideia de “integrar para não entregar”, ocasião na qual o governo militar se esforçou em 

“mobilizar o sentimento nacionalista, neutralizando a esquerda nacionalista ao mesmo tempo 

em que permanecia basicamente cosmopolita no seu caráter, já que inclusive essa colonização 

da Amazônia implicaria numa maciça participação estrangeira” (VELHO, 1975, p. 213). 

 Servindo ou não para integrar, o fato é que os telejornais das emissoras hegemônicas se 

utilizam com frequência de um discurso homogeneizante no qual buscam eliminar, 

simbolicamente, as diferenças regionais inerentes a um país tão grande e diverso como o Brasil. 

Não por menos essas empresas realizam, por exemplo, oficinas e trabalhos fonoaudiológicos 
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nos quais buscam suprimir o sotaque de seus repórteres, para que todos passem a falar dentro 

de um mesmo padrão.   

 De volta à relação que se tem estabelecido entre o papel da tv no Brasil em confronto 

ao crescimento da inserção da internet, não podemos deixar de considerar uma pesquisa 

realizada no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, que mostra haver (pelo menos 

naquele momento), por parte do público, uma maior confiança nos instrumentos tradicionais de 

informação do que nas novas tecnologias. De acordo com essa pesquisa (UFJF, 2020)11 , 

programas jornalísticos de tv (61%) e jornais impressos (56%) se mostraram aos entrevistados 

mais confiáveis para se informar sobre a pandemia do novo coronavírus. O rádio (50%) e os 

sites (38%) de notícias apareceram em seguida como veículos de credibilidade. 

 Por outro lado, as redes sociais, como WhatsApp e Facebook, estavam em descrédito 

com a população em meio à crise provocada pela doença. A pesquisa constatou que somente 

12% das 1.558 pessoas consultadas apontaram as informações compartilhadas nas plataformas 

como confiáveis: 58% não acreditam no WhatsApp e 50%, no Facebook. Embora as chamadas 

“milícias digitais”, responsáveis por espalhar a maior parte do conteúdo de falsas notícias, 

estejam cada vez mais sofisticadas, cenários como o da pandemia do coronavírus parecem 

demonstrar que já existe algum receio com as informações que chegam por esses meios, 

reforçando a credibilidade e a confiança nos veículos tradicionais.  

 A consequência natural disso é que estes veículos tradicionais de comunicação retomam 

parte da confiança popular abala com a chegada das novas tecnologias, o que faz com que estes 

passem novamente a ocupar lugar central no debate de temas de interesse da sociedade como a 

violência nas grandes e médias cidades. Nesse sentido, a televisão, e por consequência o 

telejornalismo, acabam por se tornar importantes fontes de informação, o que lhe garante maior 

capacidade de articulação discursiva.  

 Como disse antes, a imbricação entre o modelo tradicional (que chega aos lares por meio 

do espectro eletromagnético) e as novas tecnologias tem obrigado a (re)modelação do conceito 

de televisão, o que impele os pesquisadores a levar em consideração estas mudanças sob o risco 

de não se conseguir alcançar o papel que este tradicional veículo de comunicação tem alcançado 

e pode vir alcançar (ou não) nos novos tempos da comunicação. O que se sabe ao certo é que 

                                                             
11 Por se tratar de uma pesquisa de um instituto privado, os dados não ficam disponíveis de forma gratuita. No 
entanto, a informação foi amplamente disseminada pela imprensa, sendo inclusive objeto de análise e de debate 
entre alguns pesquisadores das universidade, como é o caso da Universidade Federal de Juiz de Fora: 
https://www2.ufjf.br/noticias/2020/03/24/professores-analisam-pesquisa-datafolha-sobre-confianca-na-
imprensa-convencional/  

https://www2.ufjf.br/noticias/2020/03/24/professores-analisam-pesquisa-datafolha-sobre-confianca-na-imprensa-convencional/
https://www2.ufjf.br/noticias/2020/03/24/professores-analisam-pesquisa-datafolha-sobre-confianca-na-imprensa-convencional/


36 
 

esta ainda ocupa um lugar central no imaginário social, fazendo com que o seu discurso seja 

mais facilmente arregimentado, como parece sugerir a pesquisa citada acima. 

 

1.2 Múltiplos telejornais, discursos semelhantes 

 

 “O Jornal Nacional, da Rede Globo, um serviço de notícias integrando o Brasil novo, 

inaugura-se neste momento: imagem e som de todo o país”. Com esta frase Cid Moreira iniciava 

a transmissão daquele que viria a ser o carro-chefe do jornalismo da maior rede de televisão do 

país e uma das maiores do mundo.  

Para João Roberto Marinho, vice-presidente das Organizações Globo, presidente do 

Conselho Editorial do grupo e um dos três herdeiros do império (Roberto Irineu e José Roberto 

são os outros), “de certa maneira, o Jornal Nacional nasceu adulto”, posto que “ele é parte de 

uma tradição que começou bem antes de setembro de 1969”, data de inauguração do 

jornalístico. Para ele, as raízes do JN estão nos dois jornais criados por seu avô, Irineu Marinho: 

A Noite, nascido em 1911, e O Globo, datado de 1925.  

 Recém completados 50 anos no ar, o jornalístico se apresenta há décadas como o 

campeão em participação de audiência12, que é o percentual de pessoas ou de domicílios 

sintonizados no programa, considerando-se universo o total de domicílios da praça com 

televisão ligada ou o total da população da praça que assiste à televisão.  

O perfil dos telespectadores do JN mostra que em São Paulo, 75% dos telespectadores 

deste jornalístico são das classes ABC; no Rio de Janeiro, 69%; e no Distrito Federal, 70%. 

84% dos telespectadores do Rio de Janeiro têm 18 anos ou mais, conforme os dados oficiais da 

Direção Geral de Comercialização da emissora13. 

 O Jornal da Record, por seu turno, muito embora não tenha junto ao público o mesmo 

prestígio que o seu principal concorrente (o JN), também tem um papel significativo na 

configuração do telejornalismo no Brasil. Primeiro pelo aspecto histórico. Trata-se mesmo de 

um tradicional telenoticiário que remonta ao ano de 1972, quando foi ao ar pela primeira vez, 

substituindo o antigo Jornal da REI (Rede de Emissoras Associadas). Segundo por ser o carro-

chefe do jornalismo da segunda emissora do país em termos de audiência, que é a TV Record.  

                                                             
12 De acordo com pesquisa do Kantar Ibope Media disponível em: 
https://www.kantaribopemedia.com/conteudo/dados-rankings/audiencia-diaria-do-horario-nobre/   
13 Os dados completos estão disponíveis em: 
http://comercial.redeglobo.com.br/programacao_jornalismo/jnac5_ap.php 
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 Ambos os telejornais fizeram coberturas amplas dos acontecimentos mais relevantes 

(pelo menos da perspectiva jornalística hegemônica) dos últimos tempos no país e no mundo, 

como foi o caso da invasão da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão pelas chamadas forças 

de segurança do governo em novembro de 2010 e os atentados aos Estados Unidos em setembro 

de 2001.  

Além disso são noticiários de ampla penetração nos rincões do Brasil, onde somados 

abarcam grande parte da audiência nacional no horário nobre da televisão brasileira, o que lhes 

garante grande poder de influência no imaginário popular. No final do ano passado o Jornal da 

Record passou a ser exibido mais cedo, às 19h45, para tentar virar as sucessivas derrotas na 

audiência que vinha sofrendo para o SBT, que nesse mesmo horário exibe o seu jornalismo, o 

SBT Brasil. Tanto no horário que era exibido antes, como agora, o Jornal da Record não batia 

com o JN, o que permite que o público possa acompanhar ambos os telenoticiários.  

 Em sua pesquisa James Görgen (2009, p. 97) acentua que o conceito de Sistema Central 

de Mídia (SCM) pressupõe a adequação de um conglomerado de empresas de comunicação a 

três condições: 1) exercer o controle direto de uma rede de rádio ou de tevê; 2) manter relações 

políticas e econômicas com mais de dois grupos regionais afiliados em mais de metade das 

unidades da federação e 3) possuir vínculos com grupos que detêm propriedade de veículos, ao 

menos, no segmento de rádio, televisão e jornal ou revista.  

Juntam-se a estes, outras três condições: 1) a econômica, que leva em consideração a 

posição de mercado em termos de receita publicitária ou faturamento bruto; 2) a política, que 

considera o papel da organização como fonte primária de conteúdo para outros grupos a ela 

associados ou que compõem a periferia do sistema e relação com o ambiente político em nível 

federal ou estadual e 3) a simbólica, que observa o lugar de credibilidade ou preferência que os 

veículos do grupo ocupam no imaginário do público.  

 Tanto Record quanto Globo estão perfeitamente adequadas a essas exigências. As 

Organizações Globo contam com 383 (primeiro lugar neste item) veículos integrantes de seu 

conglomerado e a Igreja Universal do Reino de Deus, controladora do Grupo Record, conta 156 

veículos em seu conglomerado (quarto lugar neste item), conforme dados da pesquisa de 

Görgen (2009, p. 99).  

O objetivo aqui, claro, não é analisar os números referentes aos dois grupos, mas apenas 

destacar o seu poder de penetração na sociedade brasileira, sobretudo em observância à 

condição simbólica, que irá garantir a estes grupos um poder inigualável sobre a organização 

sócio-política e cultural do país.  
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 Não obstante o poder de penetração destes dois telejornais, programas de outras 

emissoras como, por exemplo, o Jornal da Band, o Jornal do SBT, o Repórter Brasil (da TV 

Brasil) se mostraram, ao logo dos anos que esta pesquisa abarca, como importes veículos no 

que se refere à cobertura do processo de “pacificação” das favelas do Rio14. Em todos estes 

veículos foi possível observar uma cobertura massiva dos eventos que envolveram e continua 

a envolver este tema. 

Com poucas variações, estes telejornais adotaram expediente semelhante: 1) intensa 

cobertura das ocupações, especialmente nas vésperas, no dia da instalação das UPPs e nos dias 

imediatamente posteriores às ações; 2) preferência por fontes oficiais, especialmente aquelas 

ligadas à polícia; 3) recorrência intensa à “especialistas” e pouca participação de membros das 

comunidades que, quando ouvidos, têm espaços mínimos de manifestação; 4) centralidade da 

retórica do combate à violência e garantia dos direitos etc.         

 No que se refere ao processo de ocupação das favelas cariocas visando a implementação 

das UPPs, o jornalismo destas emissoras tiveram atuação intensa com episódios de longas 

coberturas e mobilização de grandes equipes para cobrir in loco o que passaram 

abundantemente a chamar de “retomada dos territórios” que, segundo estes veículos, viviam 

sob o julgo de traficantes e/ou milicianos, ensejando uma consistente e imediata intervenção 

estatal pelas vias policiais. A cobertura in loco acabou por ser utilizado como uma “autorização” 

a estes programas para dizerem o que disseram com poucas margens para serem questionados15.   

É caso, por exemplo, da ocupação da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão em 2010 

no qual estas emissoras deram o “tom épico da operação”, num verdadeiro “triunfalismo 

exorbitante da Tropa da Mídia” (BATISTA, 2011). Dessa forma, seus discursos se fizeram 

ressoar nos diversos segmentos populares, estabelecendo sentidos sobre o processo que se 

desenhava.  

A atuação destas emissoras e de seus telejornais durante o processo de “pacificação” das 

favelas cariocas evidenciou a emergência de um “exercício de autoridade discursiva” na qual 

se buscava “permitir à instância telejornalística o desempenho de um ambíguo ‘quarto poder’ 

que, ao mesmo tempo em que se apresenta acima dos poderes instituídos, acaba efetivando um 

gesto das ações estatais” (MENDONÇA, 2018, p. 86) por meio de um bombardeio de 

                                                             
14 Embora reconheçamos os diferentes modelos de telejornais (“opinativo” e “polifônico”, para ficar em dois 
conceitos de Arlindo Machado [2000], não temos interesse em discutir essa questão, pois isso não parece 
determinantes para as questões que buscamos analisar). 
15 Para Arlindo Machado (2000, p. 105), a presença da televisão no local ao tempo dos acontecimentos tornou-
se essencial não apenas para autorizá-la como fonte confiável, “mas principalmente porque esta é uma condição 
sine qua non de seu processo significante”. 
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informações que buscavam, em grande medida, convencer a população das comunidades 

ocupadas que aquele era o melhor caminho.   

 

1.3 Para além da coerção, o convencimento 

 

O modelo no qual as Unidades de Polícia Pacificadora se inspiraram não constituí 

novidade na política de segurança do estado do Rio de Janeiro, uma vez que ele guardaria 

poucas diferenças em relação ao Grupo de Policiamento em Áreas Especiais (GPAE), 

implantado em setembro de 2000 no Cantagalo/Pavão/Pavãozinho, que, por sua vez, teria se 

baseado na experiência do Projeto Mutirão da Paz, que em 1999 funcionou no “Pereirão”, uma 

favela localizada em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio.  

Todas estas experiências tiveram como fundamento os princípios do policiamento 

comunitário orientado para a administração dos problemas (MIRANDA, 2009). A novidade 

parece ter se dado na intensidade das ações que se espalharam por diversas favelas da cidade, 

embora bastante concentradas nos arredores da Zona Sul e de parte da Zona Norte, 

especialmente a Tijuca, locais de grande confluência de turistas que chegavam à cidade todos 

os anos, mas que se multiplicaram nos anos de realização dos megaeventos.  

Mas apesar da intensidade das ações verificadas com a implementação das UPPs, com 

o seu viés mais alinhado aos princípios do policiamento comunitário, o poder público local 

continuou se utilizado fortemente do aparato policial-repressivo no processo de “pacificação” 

das favelas cariocas, se valendo não só das polícias civil e militar, mas também do Exército, da 

Marinha e da Aeronáutica que, por vezes, participaram (e continuam participando) de cercos e 

ocupações a diversas comunidades16.  

E se não há dúvidas de que o processo de “pacificação” só foi possível graças à 

utilização de forte aparato repressivo, lançando mão do poder de coerção estatal, o trabalho de 

convencimento, desenvolvido pela grande mídia, parece ter sido fundamental para criar uma 

atmosfera de aceitação por parte da população em relação às ações em curso. As “falas” e 

“gestos” de apoio, recortados, diga-se de passagem, se multiplicaram nas reportagens sobre o 

processo de ocupação das diversas comunidades que estavam recebendo as Unidades de Polícia 

Pacificadora.  

                                                             
16 A utilização das Forças Armadas no combate à violência na cidade do Rio de Janeiro não é novidade. Rio-92 
(1992), Cimera (1999), operações Rio I e II (1994 e 1995, respectivamente) e a recente Intervenção Militar (2018) 
são apenas alguns exemplos da utilização das Forças Armadas como instrumento de repressão, tendo como alvos 
prioritários as favelas da cidade.  
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“Nós esperamos que a partir de então nós tenhamos dias de tranquilidade de paz, que é 

essa a finalidade da polícia” (Homem não identificado por legenda durante a ocupação do 

Complexo do Lins – Cidade Alerta, da TV Record, edição do dia 07/10/2013); “A expectativa 

é, assim, de dias melhores, assim mais calmos, as crianças ‘vai’ poder ficar brincando, não vai 

mais, assim, parando de ter aula como ‘tava’ antes. Mas espero que tudo venha para melhorar 

mesmo” (Mulher não identificada por legenda durante a ocupação da Vila Kennedy – Brasil 

Urgente Rio, edição do 14/03/2014).  

Não só em 2010, quando as forças de segurança do estado do Rio realizaram a maior 

operação policial já vista, ocupando a Vila Cruzeiro e o Complexo do Alemão, um conjunto de 

favelas localizadas na Zona Norte da cidade do Rio, mas em momentos anteriores e posteriores, 

a grande mídia deu ampla divulgação sobre as ações, produzindo “evidências discursivas” e 

“criando consensos” (MENDONÇA, 2012) acerca da necessidade daquele tipo de ação. 

Isso nos faz perceber o quanto a contribuição de Gramsci (2001), a partir de sua teoria 

ampliada do Estado, é importante para compreender esse processo. Para Gramsci (2001), o 

Estado, em sua concepção ampliada, consiste na conjugação da sociedade política, que atua 

primordialmente por meio da coerção, e a sociedade civil, que age por meio do convencimento, 

ganhando aliados para suas posições (COUTINHO, 1989).  

Na sociedade civil de Gramsci (2001), se destaca um conjunto de organizações por meio 

do qual se elabora e se difunde ideologias, sendo os meios de comunicação de massa um dos 

seus principais instrumentos, embora à sua época estes fossem constituídos primordialmente de 

veículos impressos. Nesse sentido, para que o Estado se efetive enquanto órgão de dominação 

de classe, o convencimento, para além da coerção, é fundamental para a manutenção do estado 

de coisas.  

Gramsci (2001) apoia-se em Marx e Engels (2001). Discorrendo a partir do contexto 

alemão de meados do século XIX, Marx e Engels (2001) concluem que o domínio do poder 

material determina o domínio do poder intelectual. É desta época a sentença segundo a qual “os 

pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os pensamentos 

dominantes”, ou seja, “a classe que é o poder material dominante numa determinada sociedade 

é também o poder espiritual dominante” (MARX E ENGELS, 2001, p. 48, grifos nossos).  

Marx e Engels (2001, p. 48) esclarecem que a classe que dispõe dos meios de produção 

material dispõe também dos meios de produção intelectual, “de tal modo que o pensamento 

daqueles aos quais são negados os meios de produção intelectual está também submetido à 

classe dominante”. Ainda de acordo com Marx e Engels (2001, p. 48), os pensamentos 

dominantes nada mais são do que a expressão ideal das relações materiais dominantes, sendo 
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estes as relações materiais dominantes consideradas sob forma de ideias, se afigurando como 

“a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante; em outras palavras, são 

as idéias de sua dominação”.   

 Ao discutir o papel do intelectual no processo histórico real de formação das diversas 

categorias intelectuais, Gramsci (2001) destaca que a relação destes (os intelectuais) e o mundo 

da produção não é imediata, a exemplo do que ocorre com os grupos sociais fundamentais. Isso 

porque, segundo ele, esta relação se dá de forma “mediatizada” em diversos graus, por todo o 

tecido social e pelo conjunto das superestruturas, do qual os intelectuais são precisamente os 

“funcionários”. Numa passagem longa, porém bastante elucidativa, Gramsci (2001, p. 20-21) 

esclarece que 

Seria possível medir a “organicidade” dos diversos estratos intelectuais, sua 
conexão mais ou menos estreita com um grupo social fundamental, fixando 

uma gradação das funções e das superestruturas de baixo para cima (da base 

estrutural para o alto). Por enquanto, podem-se fixar dois grandes “planos” 
superestruturais: o que pode ser chamado de “sociedade civil” (isto é, o 

conjunto de organismos designados vulgarmente como “privados”) e o da 

“sociedade política ou Estado”, planos que correspondem, respectivamente, à 
função de “hegemonia” que o grupo dominante exerce em toda a sociedade e 

àquela de “domínio direto” ou de comando, que se expressa no Estado e no 

governo “jurídico”. Estas funções são precisamente organizativas e 

conectivas. Os intelectuais são os “prepostos” do grupo dominante para o 
exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo político, 

isto é: 1) do consenso “espontâneo” dado pelas grandes massas da população 

à orientação impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, 
consenso que nasce “historicamente” do prestígio (e, portanto, da confiança) 

obtido pelo grupo dominante por causa de sua posição e de sua função no 

mundo da produção; 2) do aparelho de coerção estatal que assegura 
“legalmente” a disciplina dos grupos que não “consentem”, nem ativa nem 

passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade na previsão dos 

momentos de crise no comando e na direção, nos quais desaparece o consenso 

espontâneo. 

  

Conforme explica de modo bastante didático Carlos Nelson Coutinho (1989), um dos 

maiores estudiosos da obra do filosofo italiano, a teoria ampliada do Estado em Gramsci apoia-

se na descoberta dos “aparelhos privados de hegemonia”, o que teria levado o pensador italiano 

a distinguir duas esferas essenciais no interior das superestruturas: a sociedade política, também 

chamada por Gramsci de “Estado em sentido estrito”, e a sociedade civil, “conjunto de 

organismos designados vulgarmente como ‘privados’” (GRAMSCI, 2001, p. 20).  

A primeira seria “formada pelo conjunto dos mecanismos através dos quais a classe 

dominante detém o monopólio legal da repressão e da violência, e que se identifica com os 

aparelhos de coerção sob controle das burocracias executiva e policial-militar” (COUTINHO, 

1989) e a segunda constituída “pelo conjunto das organizações responsáveis pela elaboração 
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e/ou difusão das ideologias, compreendendo o sistema escolar, as Igrejas, os partidos políticos, 

os sindicatos, as organizações profissionais, a organização material da cultura”, como as 

revistas, os jornais, as editoras, os meios de comunicação de massa etc. 

De acordo com Carlos Nelson Coutinho (1989), sociedade política e sociedade civil se 

diferenciam 1) em relação a função que exercem na organização da vida social, na articulação 

e reprodução das relações de poder e 2) pela materialidade (social-institucional) própria, 

adquirida por esta última no decorrer no tempo. Em outros termos, a esfera ideológica ganha 

uma autonomia material (e não só funcional), fundando ontologicamente “a sociedade civil 

como uma esfera própria, dotada de legalidade própria, e que funciona como mediação 

necessária entre a estrutura econômica e o Estado-coerção” (COURINHO, 1989).  

Neste sentido, Coutinho (1989) explica que enquanto a sociedade política tem seus 

portadores materiais nos aparelhos repressivos de Estado (controladas pelas burocracias 

executiva e policial-militar), os portadores materiais da sociedade civil são o que Gramsci 

chama de “aparelhos privados de hegemonia”, ou seja, organismos socais coletivos voluntários 

e relativamente autônomos em face da sociedade política (COUTINHO, 1989).  

Coutinho (1989) destaca também o caso de ter sido Gramsci o responsável por registrar 

o fato novo de que a esfera ideológica, nas sociedades capitalistas avançadas, mais complexas, 

ganhou uma autonomia material (e não só funcional) em relação ao Estado em sentido estrito. 

Em outras palavras, explica ele, a necessidade de conquistar consenso ativo e organizado como 

base para dominação – uma necessidade gerada pela ampliação da socialização da política – 

criou e/ou renovou determinadas objetivações ou instituições sociais, que passaram a funcionar 

como portadores específicos (com estrutura e legalidades próprias) das relações sociais de 

hegemonia (COUTINHO, 1989).  

Essa independência material, assevera Coutinho, funda ontologicamente a sociedade 

civil como uma esfera própria, dotada de legalidade própria, e que funciona como mediação 

necessária entre estrutura econômica e o Estado-coerção. Assim, Gramsci aplicaria de forma 

concreta a ontologia materialista do ser social, que está na base da produção teórica de Marx, 

na esfera da práxis política (COUTINHO, 1989).    

Reforçando o entendimento do mestre Carlos Nelson Coutinho, Eduardo Granja 

Coutinho (2014) destaca que com a teoria ampliada do Estado, Gramsci desenvolve e amplia a 

concepção marxista clássica do Estado como “comitê executivo da burguesia”17. “Ele [Gramsci] 

                                                             
17 Para Marx (2001, p. 33), a sociedade civil compreende: 1) o conjunto das relações materiais dos indivíduos 
dentro de um estágio determinado pelo desenvolvimento das forças produtivas e 2) o conjunto da vida comercial 
e industrial de um estágio e ultrapassa, por isso mesmo, o Estado e a nação, embora deva, por outro lado, 
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percebe que com as revoluções liberais e o desenvolvimento das relações políticas, surge uma 

nova esfera de poder que transborda os limites do ‘Estado em sentido estrito’: a sociedade civil, 

responsável pelo conteúdo ético do Estado” (COUTINHO, 2014, p. 17).   

Isso porque é na sociedade civil, compreendida como o conjunto dos aparelhos privados 

de hegemonia (mídia, escola, Igreja, partidos, sindicatos, instituições culturais como museus, 

nomes de rua etc.), que se legitima ou se contesta a dominação. “É nessa esfera – o medium 

próprio da cultura – que atuam os intelectuais na construção e difusão da visão de mundo dos 

grupos que representam”, sendo “lá que as classes hegemônicas criam, junto à massa da 

população, o nível cultural e moral ‘que corresponde às necessidades de desenvolvimento das 

forças produtivas’” (COUTINHO, 2014, p. 17).   

Coutinho (2014) explica que nas “sociedades protocapitalistas” a revolução poderia se 

dar pela tomada do aparelho estatal, “pois não existia uma outra esfera de poder além do Estado 

em sentido estrito capaz de lhe dar sustentação em momentos de crise, assegurando o consenso 

do dominado”. Diferentemente acontece nas sociedades mais avançadas em que o Estado se 

apresenta como “uma trincheira avançada, por trás da qual se situava uma robusta cadeia de 

fortalezas e casamatas” (GRAMSCI apud COUTINHO, 2014, p. 17).  

“Hoje, ocupando um lugar de destaque na sociedade civil, a mídia é, seguramente, a 

mais importante daquelas fortificações que protegem o aparelho de Estado do impacto das 

crises político-econômicas”, garante Coutinho (2014, p. 18). Não por menos é muito comum 

no jogo político-partidário-eleitoral da sociedade burguesa os agentes políticos se lançarem a 

negociações com os dirigentes de diversos segmentos da sociedade civil, como os veículos da 

grande mídia18.  

E, conforme assevera Eduardo Coutinho (2014), a “potencialidade original” das 

reflexões de Gramsci sobre a comunicação está justamente no fato deste relacioná-la com a 

totalidade da vida social, “compreendendo-a [a comunicação] como cultura, práxis interativa, 

mediação entre sujeito e objeto”. Afinal, destaca Coutinho (2014), é pela interação semiótica, 

pela reelaboração e compartilhamento dos signos, que os sujeitos constroem suas identidades, 

organizam a sua visão de mundo, representando a realidade a partir de uma determinada 

perspectiva e de acordo com seus interesses, anseios e expectativas. “Pela comunicação, 

                                                             
afirmar-se no exterior como nacionalidade e organiza-se no interior como Estado. Para ele (2001, p. 34), “a 
sociedade civil enquanto tal só se desenvolve com a burguesia”.  
18 No Brasil talvez o capítulo mais ilustrativo desta relação tenha sido descrito pelo jornalista Mário Sergio Conti 
no livro “Notícias do planalto: a imprensa e Fernando Collor” (CONTI, 1999). 
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formam-se e transformam-se as ideologias que agem ética e politicamente na transformação da 

história” (COUTINHO, 2014, p. 15).  

Eduardo Coutinho (2014) explica que à época de Gramsci, os meios de informação, 

mesmo não tendo o mesmo peso que têm hoje na sociedade civil, já eram a parte mais 

considerável e dinâmica da estrutura ideológica dominante, ou seja, das organizações materiais 

voltadas para a construção da hegemonia. Naquele contexto, esclarece ele, entendia-se por 

meios de informação, fundamentalmente, a imprensa e o setor editorial em geral como as 

editoras, os jornais políticos, as revistas de todo tipo científicas, literárias, filológicas, de 

divulgação etc., os diversos periódicos e até os boletins paroquiais.  

Assim, segundo Gramsci, como meio privilegiado de que a burguesia dispõe para 

expressar sua vontade, defender seus interesses econômicos e preservar seu poder político, os 

jornais desempenhariam a função de “‘partidos’, ‘frações de partidos’ ou ‘funções de 

determinados partidos’” (COUTINHO, 2014, p. 21). Gramsci (2000) assevera que a parte mais 

considerável e mais dinâmica voltada para manter, defender e desenvolver a “frente” teórica ou 

ideológica é o setor editorial em geral, ou seja, a imprensa da sua época. Ele garante que “a 

imprensa é a parte mais dinâmica desta estrutura ideológica, mas não a única: tudo o que influi 

ou pode influir sobre a opinião pública, direta ou indiretamente, faz parte dessa estrutura” 

(GRAMISCI, 2000, p. 78). 

 Fazendo um paralelo com a realidade brasileira na contemporaneidade, Coutinho (2014) 

destaca a função de direção político-cultural de um jornal como a Folha de São Paulo: “Trata-

se de um intelectual coletivo que se ocupa da formulação e da elaboração sistemática da 

ideologia necessária à dominação do grande capital financeiro” (COUTINHO, 2014, p. 21). 

Para Coutinho, mais até mesmo do que os próprios partidos políticos, a Folha, o Estado de São 

Paulo, o Globo, a Veja, enfim, a mídia como partido, “modelou a opinião pública, criando o 

clima cultural indispensável, por exemplo, às reformas liberais e privatizantes do então governo 

de Fernando Henrique Cardoso” .  

Mas se a mídia é capaz de criar “clima cultural indispensável” às reformas liberais e 

privatizantes, ela também seria capaz de forjar um ambiente de consenso no que se refere ao 

processo de ocupação das comunidades cariocas pelas forças policiais/militares a partir da 

apropriação do discurso sobre os direitos humanos fundamentais e, também, da cidadania? 

Diversas reportagens exibidas pelos telejornais durante o processo de “pacificação” das 

comunidades da cidade do Rio de Janeiro nos dão pistas importantes sobre isso. Vejamos: 
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Durante a cabeça de uma reportagem para o programa Brasil Urgente, na qual se 

movimenta por uma viela da favela que dá para um descampado, o repórter Jackson Silva diz 

que 

Durante décadas os milhares de moradores do Complexo do Lins sofreram 

com a presença de traficantes [o repórter veste um colete a prova de balas, o 
que sugere que os perigos oferecidos pelo local em que se encontrava não 

estavam no passado como ele mesmo afirmara]. Muitas famílias dividiam o 

mesmo espaço com bandidos fortemente armados. As lajes [ele aponta para 
a cobertura de uma casa onde quatro policiais se posicionam], que eram 

usadas como ponto de observação dos criminosos, hoje são ocupadas por 

atiradores de elite da polícia civil [...]. Agora o futuro de quem vive aqui está 
nas mãos da polícia que entrou para ficar [sobre o trecho final da fala do 

repórter aparece a imagem de um policial que se agacha para pegar uma 

criança que brincava num balanço precário e colocá-la no colo, enquanto seu 

fuzil pende esquecido por alguns segundos sobre as suas costas] (SILVA, 
2013). 

  

De voltas aos estúdios, o apresentador da edição local do programa Brasil Urgente, da 

TV Band, Fábio Barretto, diz que “essa imagem [a do policial que pega a criança no colo] é 

realmente muito bonita, muito bacana, conforta a gente, você como cidadão, você olhar ali o 

policial carregando a criança no colo”, reforçando o discurso no plano verbal o que já havia se 

afirmado no plano não-verbal. Aliás, a imagem do policial que toma a criança no colo no 

memento em que o repórter afirma que “agora o futuro de quem vive aqui está nas mãos da 

polícia” é simbólica.  

Simbólica porque ela inverte o padrão histórico de atuação violenta da polícia na cidade 

do Rio de Janeiro (entre 2008 e 2018, ocorreram 8.664 mortes por intervenção de agente do 

Estado na Região Metropolitana do Rio, isso considerando apenas os números oficiais)19, 

“afirmando”, pela simbologia das imagens, que a população está nas mãos da polícia (quando 

a criança é tomada nos braços do policial), mas não pela morte, e sim pela vida que a infância 

representa no imaginário social.  

A propósito, “a noção de imaginário social é fundamental para o entendimento do 

universo de representações simbólicas que caracterizam os valores e crenças de uma 

determinada sociedade” (MORAES, 2009, p. 29), sendo este “composto por um conjunto de 

relações imagéticas que atuam como memória afetiva de uma cultura, um substrato ideológico 

mantido pela comunidade”, sendo que este “se traduz por ideologias, símbolos, alegorias, rituais 

e mitos, que plasmam visões de mundo” (MORAES, 2009, p. 30). 

                                                             
19 Em 2019 a taxa de mortes por intervenção de agentes policiais foi de 11 para 100 mil habitantes em todo o 
estado, o que coloca a polícia do Rio como a mais violenta do país, segundo o Instituto de Segurança Pública 
(ISP/RJ). Os dados estão disponíveis em: <https://www.ispvisualizacao.rj.gov.br:4434/index.html>. 
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A conformação do imaginário, segundo ele, depende da linguagem, evidenciada nos 

atos socais e derivada das formas de apropriação dos símbolos e da consciência e compreensão 

crítica da existência social, em todas as suas nuanças e complexidades, sendo que o modo de 

articulá-los determinará as direções interpretativas e as rotas ideológico-culturais que o discurso 

irá tomar e assumir (MORAES, 2009, p. 32). Em outros termos, “os sistemas simbólicos 

emergem para unificar o imaginário, estabelecendo as finalidades das instituições e as 

funcionalidades dos processos sociais” (MORAES, 2009, p. 32).  

Como são a linguagem e o discurso que determinam o imaginário social (e não o 

contrário), a imagem do menino tomado no colo do policial (uma espécie de Pietà ao contrário) 

se estabelece como o que seria um sentido genuinamente próprio do processo de “pacificação”, 

onde ao invés de matar (lógica histórica da polícia do Rio, repito), a polícia passa a garantir a 

vida. Obviamente que este não é um processo automático, pois sua eficácia política dependerá 

do grau de reconhecimento alcançado pela produção de imagens e representações no imaginário 

coletivo (MORAES, 2009).  

Não só a imagem do menino tomado no colo do policial, mas a do soldado que 

cumprimenta um outro menino com caloroso aperto de mão (visto na mesma reportagem), da 

tropa que sorri com moradores e organiza jogos, festas e outras atividades educativas e 

recreativas concorrem e disputam espaço na construção e consolidação desta forma ver o 

mundo, procurando estabelecer referencias que definem, para os integrantes de determinadas 

comunidades, formas de compreensão da realidade (MORAES, 2009).  

 

1.4 Ideologia e análise do discurso 

 

Para Perseu Abramo (2003, p. 23) “uma das principais características do jornalismo no 

Brasil, hoje, praticado pela maioria da grande imprensa, é a manipulação da informação”. 

Abramo aponta essa percepção num texto da década de 1980 (Significado político da 

manipulação da grande imprensa), destacando quatro “padrões de manipulação” gerais para 

toda imprensa e mais um específico para o telejornalismo.  

O primeiro, chamado por ele de “padrão de ocultação”, se refere à ausência e a presença 

dos fatos reais na produção da imprensa, não se tratando, segundo ela, de mera omissão diante 

do real ou mesmo de fruto de desconhecimento, mas sim “um deliberado silêncio militante 

sobre determinados fatos da realidade” (ABRAMO, 2003, p. 25-26), cujo padrão operaria nos 

atos preliminares da busca da informação, ou seja, “no ‘momento’ das decisões de planejamento 

da edição, da programação ou da matéria particular daquilo que na imprensa geralmente se 
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chama de pauta”, estando intimamente ligada àquilo que frequentemente se chama de “fato 

jornalístico”. 

A concepção predominante – mesmo quando não explicita – entre empresários 
e empregados de órgãos de comunicação sobre o tema é a de que existem fatos 

jornalísticos e fatos não jornalísticos e que, portanto, à imprensa cabe cobrir e 

expor os fatos jornalísticos e deixar de lado os não jornalísticos. 
Evidentemente, essa concepção acaba por funcionar, na prática, como uma 

racionalização a posteriori do padrão de ocultação na manipulação do real 

(ABRAMO, 2003, p. 26). 
 

Para Orlandi (1992), ao contrário, o processo ideológico não se liga à falta, mas ao 

excesso representando a saturação, o efeito de completude que, por sua vez, produz o efeito de 

evidência, sustentando-se sobre o já-dito, os sentidos institucionalizados, admitidos por todos 

como “natural”. A ideologia como o processo de produção de um imaginário se daria, para 

Orlandi (1992, p. 100), como a produção de uma interpretação particular que apareceria, no 

entanto, como a interpretação necessária, e que atribui sentidos fixos às palavras em contexto 

histórico dado, sendo isto a ideologia para o analista do discurso. 

Desta forma, “[...] estando os sujeitos condenados a significar, a interpretação é sempre 

regida por condições de produção específicas que, no entanto, aparecem como universais e 

eternas, daí resultando a impressão do sentido único e verdadeiro” (ORLANDI, 1992, p. 100). 

Como já disse, ao longo do processo de “pacificação” foi bastante recorrente as falas de apoio 

da população local à intervenção, muitas das quais quase uma repetição das abordagens oficiais. 

Assim, uma moradora, identificada como Mariute Cazote, dizia durante a ocupação do Morro 

São João se tratar de “um momento histórico, onde o governo retoma o seu poder”. 

O governo, que é o Estado no sentido estrito nos termos estabelecidos por Gramsci, 

“retoma o seu poder” pela via repressiva, mas o sentido da retomada do território se dá mesmo 

pelo discurso de tal maneira que muitos moradores destas comunidades passam a conclamar e 

aclamar as ações, onde muitas das falas são meras repetições das abordagens oficiais 

chanceladas de forma acrítica pela grande mídia. Não por menos os veículos repetiram à 

exaustão as expressões “retomada dos territórios” e “polícia de proximidade” em contraste com 

“reduto de criminosos” e “ausência de cidadania”.  

Ou seja, a mídia nem sempre oculta ou distorce os fatos, como supunham os teóricos da 

manipulação, mas permiti que estes venham a público privilegiando determinadas perspectivas. 

Com efeito, embora o tempo de fala dos moradores das favelas nos telejornais, no contexto da 

“pacificação”, seja bastante reduzida em comparação a dos especialistas, não é só isso que 

caracteriza o seu redirecionamento, mas sim o privilégio que a instância jornalística estabelece 
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a este ou aquele posicionamento, a este ou aquele enquadramento, a esta ou aquela imagem e 

assim por diante.  

Tudo isso nos leva a concluir que que a ideologia não é “x”, mas o mecanismo 
de produzir “x”. Pela ideologia há transposição de certas formas materiais em 

outras, isto é, simulação (e não ocultação) em que são construídas 

transparências para serem interpretadas por determinações históricas que 
aparecem, no entanto, como evidências empíricas. Dessa forma, podemos 

afirmar que ideologia não é ocultação20 mas interpretação de sentido em certa 

direção, direção esta determinada pela história (ORLANDI, 1992, p. 101). 

   

 Para Sodré (2006, p.28), não se trata de manipulação, pelo menos não nos termos que 

vinha sendo empregado por essa vertente teórica, posto que esta implicaria “pura linearidade 

ou instrumentalidade absoluta do médium e a hegemonia de uma consciência sobre a outra”, 

quando na verdade inexistiria este tipo de linearidade. Segundo ele, a mídia “já é uma nova 

forma de consciência coletiva, com um modo específico de produzir efeitos”, sobretudo em 

virtude de “sua nova configuração de plena realidade virtual”.  

 A propósito, Orlandi (2009) nega o aspecto linear não só da “manipulação”, mas rechaça 

a própria linearidade do “esquema elementar da comunicação” (emissor, receptor, código, 

referente e mensagem). Isso porque, segundo ela, “nem há essa linearidade dos elementos da 

comunicação, como se a mensagem resultasse de um processo assim sintetizado: alguém fala, 

refere alguma coisa, baseando-se em um código, e receptor capta a mensagem, decodificando-

a”. O que ocorre é que “a língua não é só um código entre outros, não há essa separação entre 

emissor e receptor, nem tão pouco eles atuam numa sequência em que primeiro um fala e depois 

o outro decodifica”, pois “eles estão realizando ao mesmo tempo o processo de significação e 

não estão separados de forma estanque” (ORLANDI, 2009, p. 21).    

Ao discorrer sobre a questão da “interpretação”, Orlandi (2004) assevera que embora a 

finalidade da análise do discurso não seja interpretar, mas compreender como um texto 

funciona, não há sentido sem interpretação. E é, segundo ela, a interpretação que trabalha o 

deslocamento sofrido pela ideologia, permitindo ao analista do discurso elaborar de um modo 

diferente sua noção, dando lhe um estatuto teórico e metodológico distinto do que lhe costumam 

dar as ciências sociais, justamente pelo fato de pressupor a linguagem na consideração da sua 

estrutura e do seu funcionamento.  

Em outros termos, essa forma de considerar a interpretação permite ao analista do 

discurso deslocar a noção de ideologia de uma formação sociológica para uma formação 

                                                             
20  Entendemos que o mais adequado seria dizer que “ideologia não é ‘necessariamente’ ocultação”, pois a 
exclusão de perspectivas e vozes são bastante recorrentes no noticiário, conforme têm demonstrado diversas 
pesquisas.  
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discursiva (ORLANDI, 2004). Ela explica que diante de qualquer objeto simbólico somos 

instados a interpretar, em geral questionando “o que ‘x’ quer dizer?”, gerando a ilusão de 

conteúdo.  

Consta, entretanto, que “quando se pergunta pelo sentido o sujeito sempre nos faz um 

relato, nos conta uma ‘história’: é a construção discursiva do referente (do ‘x’)” (ORLANDI, 

2004, p. 22), sendo que é a partir daí que se produz a “ilusão referencial”, ou seja, a redução do 

sentido a um conteúdo, a seu efeito de evidência, residindo ai o princípio ideológico. 

  

O sujeito, em uma palavra, é a interpretação. É por aí que o sujeito é afetado 

pela ideologia, pelo efeito de literalidade, pela ilusão de conteúdo, pela 
construção da evidência do sentido, pela impressão do sentido-lá. A ideologia 

se caracteriza assim pela fixação (estabelecimento) de um conteúdo, pela 

impressão do sentido literal (é “x”), pelo apagamento tanto da materialidade 

lingüística quanto histórica. Fruto do trabalho de interpretação. 
Na medida em que a Análise do Discurso trabalha o efeito ideológico, ela 

teoriza o fato da interpretação. Ela se constitui, de certa maneira, como uma 

anti-hermenêutica, na medida em que não procura uma chave para o sentido, 
ao contrário, questiona (ORLANDI, 2004, p. 22).   

 

Em “Marxismo e Filosofia da Linguagem”, Bakhtin (2006, p. 34) coloca a palavra, que 

para ele é um “fenômeno ideológico por excelência”, em primeiro plano no estudo das 

ideologias, pois é nela, na palavra, que melhor se revelam as formas básicas e ideológicas gerais 

da comunicação semiótica.  

Assevera Bakhtin (2006, p. 34) que a ideologia não deriva da consciência (que não pode 

se desenvolver se não dispuser de um material flexível, veiculável pelo corpo), uma vez que 

esta adquire forma e existência nos signos criados por um grupo organizado no curso de suas 

relações sociais/materiais, sendo os signos “o alimento da consciência individual, a matéria de 

seu desenvolvimento, onde se reflete suas lógicas e suas leis”.  

 

A lógica da consciência é a lógica da comunicação ideológica, da interação 
semiótica de um grupo social. Se privarmos a consciência de seu conteúdo 

semiótico e ideológico, não sobra nada. A imagem, a palavra, o gesto 

significante, etc. constituem seu único abrigo. Fora desse material, há apenas 

o simples ato fisiológico, não esclarecido pela consciência, desprovido do 
sentido que os signos lhe conferem (BAKHTIN, 2006, p. 34). 

 

 De volta à discussão sobre a análise do discurso, Celi Regina Jardim Pinto (2006, p. 79) 

explica que a “análise do discurso não é a análise de conteúdo; [mas sim] uma teoria dos 

sentidos, das significações”, asseverando que “em uma sociedade como a nossa, uma grande 
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parte dos discursos se expressa na escrita, mas também há importantes discursos visuais” 

(PINTO, 2006, p. 80).  

Segundo a autora, “para a teoria do discurso, a verdade é uma construção discursiva, 

afirmação que não pode ser confundida com a simplista ideia de que a verdade não existe”. O 

discurso existe porque ele seria uma tentativa de dar sentido ao real, uma tentativa de fixar 

sentidos (PINTO, 2006, p. 80). 

Em relação às diferentes formas de discurso, Pinto (2006, p. 80) destaca três: o discurso 

científico, o discurso político propriamente dito e o discurso da mídia. O que nos interessa, é 

claro, é este último. Pinto (2006, p. 86) assevera que nas últimas décadas, a mídia, 

principalmente a eletrônica, tornou-se a principal fonte de informação sobre quase todos os 

temas, desde questões da atualidade, ou seja, os acontecimentos diários, até os temas da política, 

das ciências, das artes, sendo que poucos discursos escapam ao filtro desta, como, por exemplo, 

os religiosos que, ao buscarem reflexão e recolhimento, são enunciados através da tevê e do 

rádio.  

Pensando nisso a autora questiona: “qual é a importância desta presença para a teoria do 

discurso e seus analistas?”. Ela responde que a importância está em dois pontos principais. O 

primeiro diz respeito, segundo a autora, ao fato de que o discurso se transforma pela imposição 

das técnicas da mídia e o segundo se refere ao fato de que a mídia tem seu próprio discurso com 

suas ordens e suas formas de funcionamento. É o caso, por exemplo, da tv, que opera com 

imagens, estabelecendo e/ou fixando sentidos não só no plano verbal, mas também no plano 

não-verbal através das imagens que exibe.  

Segundo ela, o discurso da mídia contemporânea está calcado em duas características 

básicas, quais sejam a da busca da verdade e a da objetividade. “Na busca da verdade está muito 

próximo do discurso científico, isto é, da investigação. Já em relação à objetividade, esta não é 

reivindicada através do apagamento do sujeito, mas, ao contrário, através da presença dos 

sujeitos com posições opostas” (PINTO, 2006, p. 86).  

Ela explica que enquanto na Europa existem grupos de comunicação com tendências 

ideológicas bastante definidas, como são os casos dos jornais franceses Le Figaro, identificado 

como um jornal de direita, e o Liberation, apontado como um jornal de esquerda, no Brasil se 

adota o modelo norte-americano, da escola de jornalismo do EUA, onde impera a bandeira da 

objetividade. Neste sentido, vale a observação da autora segundo a qual “o problema do 

discurso jornalístico não é não ter lado, mas é se apresentar como não tendo” (PINTO, 2006, p. 

88). 
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Não obstante fatores que indiquem a perduração do que Foucault chamou de sociedade 

disciplinar, o que vige na fase monopolista do capitalismo é uma forma de controle baseado na 

sugestão e/ou fascinação. Isso quer dizer que a lógica operada na pós-modernidade pelos 

grandes centros de poder se desloca da prática repressiva e adentra uma configuração pautada 

pelo convencimento, como bem alertou Gramsci.  

Guattari (1990, p. 31) já havia alertado para o fato de que o capitalismo pós-industrial, 

o qual ele prefere qualificar como Capitalismo Mundial Integrado (CMI), tende, cada vez mais, 

a descentrar seus focos de poder das estruturas de produção de bens e de serviços para estruturas 

produtoras de signos, de sintaxe e de subjetividade, por intermédio, especialmente, do controle 

que exerce sobre a mídia, a publicidade, as sondagens etc.  

O que Guattari (2005, p. 33) irá propor é a ideia de uma subjetividade de natureza 

industrial, maquínica, ou seja, essencialmente fabricada, modelada, recebida, consumida. Para 

o pensador francês, as produções semióticas dos mass mídia, da informática, da telemática, da 

robótica etc., não devem ser tomadas fora da subjetividade psicológica, posto que estas “operam 

no núcleo da subjetividade humana, não só no seio de suas memórias e da sua inteligência, mas 

também da sua sensibilidade, dos seus afetos, dos seus fantasmas inconscientes” (GAUTTARI, 

2000, p. 14).  

A consideração dessas dimensões maquínicas de subjetivação levou Guattari a insistir 

na “heterogeneidade dos componentes que concorrem para a produção de subjetividade”, já que 

é possível encontrar, aí, além “dos componentes semiológicos significantes que se manifestam 

através da família, da educação, do meio ambiente, da religião, da arte, do esporte”, e das 

“dimensões semiológicas a-significantes”, os “elementos fabricados pela indústria da mídia”.  

Guattari (2000, p. 16) nota a utilização desenfreada do aparato midiático em favor do 

interesse de uns poucos, caracterizando a “mass-midiatização embrutecedora, à qual são 

condenados hoje em dia milhares de indivíduos”. Situação, a propósito, que talvez possa ser 

superada, de acordo com Guattari, por meio da conjugação das “evoluções tecnológicas” com 

“as experimentações sociais desses novos domínios”, nos fazendo entrar em uma “era pós-

mídia, caracterizada por uma reapropriação e uma re-singularização da utilização da mídia”.  

Compartilhamos aqui da visão de Guattari (1992) para quem os fatores subjetivos 

sempre ocuparam um lugar importante ao longo da história, estando, contudo, na iminência de 

desempenharem um papel preponderante, a partir do momento em que foram assumidos pelos 

mass mídia de alcance mundial. Muito embora Guattari (2005) prefira falar sempre em 

subjetivação, em produção de subjetividade, ao invés de ideologia, entendemos que nossa opção 

pela expressão ideologia não inviabiliza a discussão que pretendemos empreender.  
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Isso porque, como bem atesta Kellner (2001, p. 79), “reduzir ideologia a interesses de 

classe deixa claro que a única dominação importante na sociedade é a de classe, ou a econômica, 

ao passo que”, explica ele, “a opressão de sexo, sexualidade e raça também são de fundamental 

importância e, na verdade [...] está inextricavelmente imbricada na opressão econômica e de 

classe” 21. O filósofo norte-americano explica que  

 

Um movimento mais recente nos estudos culturais, influenciado por algumas 
observações de última hora de Foucault e por alguns argumentos de Deleuze 

e Guatarri, rejeitaram o conceito de ideologia pura e simplesmente, alegando 

ser ele redutor, economicista e menos importante que o esquema de 
dominação e controle (KELLNER, 2001, p 81).  

 

Para Kellner (2001, p. 81), “a atitude de simplesmente jogar fora o conceito de crítica 

da ideologia é uma mutilação teórica”. Além disso, explica Kellner, “a ideologia participa da 

reprodução e do funcionamento precisamente das instituições, dos discursos e das práticas que 

Foucault e outros querem analisar”. Kellner (2001, p. 81) propõe que “em vez de jogar fora o 

conceito de ideologia, é preciso reconstruí-lo e expandir a crítica da ideologia que traça suas 

funções e seus efeitos na vida social”.  

Talvez no fundo Guattari (2005) tivesse consciência disso, pois este observa que “a 

produção de subjetividade encontra-se, e com um peso cada vez maior, no seio daquilo que 

Marx chama de infra-estrutura produtiva”, ou seja, na base material das relações de produção 

entre o homem e a natureza e entre o homem e o homem. Portanto, os conceitos por vezes não 

se negam, mas se complementam, o que reforça nosso apoio teórico na perspectiva de Guattarri, 

mas sem abrir mão do método histórico-dialético no desenvolvimento dessa pesquisa.  

Em Antropológica do Espelho, Muniz Sodré (2006) procura mostrar que a mídia 

(“meios” e “hipermeios) implica uma nova qualificação da vida, um bios virtual 22 , cuja 

especificidade, em face das formas de vida tradicionais, consiste na criação de uma eticidade 

(costume, conduta, cognição, sensorialidade) estetizante e vicária, uma espécie de “terceira” 

                                                             
21 Acerca do tema é importante a leitura de Scales of Justice: reimagining political space in a globalizing word de 

Nancy Fraser. A renomada professora de Ciência Política da Faculdade de Pós-Graduação da New School for 

Social Research, procura, neste trabalho, rever sua visão anterior do "what" (que) de justiça, apresentando uma 
terceira dimensão (representação) juntamente com as dimensões política econômica (redistribuição) e cultura 

(reconhecimento) que ela havia desenvolvido anteriormente. Existe, de acordo com Frase, um confronto regular 

entre os apelos da classe inclinada para redistribuição econômica e as demandas de grupos minoritários por 

“reconhecimento”. Um exemplo seria a das reivindicações feministas por justiça de gênero, que muitas vezes se 

chocam com as demandas por supostas formas tradicionais de justiça religiosas ou comunitárias. O resultado seria, 

na opinião de Frase, uma heterogeneidade radical do discurso de justiça, o que representaria um desafio importante 

para a ideia do equilíbrio moral. Nesse sentido a autora indaga: “onde está a balança da justiça em que os pedidos 

heterogêneos podem ser pesados de forma imparcial?”. 
22 Sodré (2006) explica que Aristóteles distingue três gêneros de existência (bios) na Polis: 1) bios theoretikos 

(vida contemplativa); 2) bios politikos (vida política); 3) bios apolaustikos (vida prazerosa, vida do corpo). 
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natureza.  

Sodré (2006, p. 25) esclarece que “cada bios é, assim, um gênero qualificativo, um 

âmbito onde se desenrola a existência humana, determinado por Aristóteles a partir do Bem (to 

agathon) e da felicidade (eudaimonia) aspirados pela comunidade”. O quarto bios seria, 

portanto, uma nova forma de existência humana implicada com o uso crescente das ferramentas 

tecnológicas, cuja capacidade de produzir subjetividades é cada vez mais evidente. Sodré é 

taxativo ao afirmar que  

 

[...] a sociedade contemporânea (dita “pós-industrial”) rege-se pela 

midiatização, quer dizer, pela tendência à “virtualização” ou telerrealização 
das relações humanas, presente na articulação do múltiplo funcionamento 

institucional e de determinadas pautas individuais de conduta com as 

tecnologias da comunicação.  

 

 Kellner (2001, p. 9), por seu turno, observa que “há uma cultura veiculada pela mídia 

cujas imagens, sons e espetáculos ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo 

de lazer, modelando opiniões políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o material com 

que as pessoas forjam sua identidade”. Por tratar-se de um autor de leitura frankfurtina 23, 

Kellner tece sua tese com base na ideia de uma cultura da mídia, cujo embasamento se encontra 

no modelo de produção de massa, onde o que impera, segundo o autor, é uma lógica meramente 

comercial.  

Vale ressaltar, no entanto, que Kellner (2001, p. 47) rechaça qualquer tipo de 

reducionismo na capacidade dos indivíduos de se posicionarem frente aos produtos midiáticos. 

Por isso mesmo que ele, ao mesmo tempo em que ressalta a importância desta Escola de 

pensamento, também destaca seus pontos fracos. Para Kellner (2001, p. 47), uma das grandes 

contribuições da Escola de Frankfurt foi evidenciar a inadequação dos métodos quantitativos 

para estabelecer relações qualitativas e produzir métodos de análise das complexas relações 

entre textos, públicos e contextos, bem como do relacionamento entre indústria da mídia, o 

Estado e as economias capitalistas.   

Por outro lado, destaca Kellner (2001), os frankfurtianos, notadamente Horkheimer e 

Adorno, na formulação da teoria da indústria cultural, “evitaram a política concreta e em geral 

                                                             
23 O Instituto para a Pesquisa Social na Universidade de Frankfurt, ou simplesmente Escola de Frankfurt, criado 

em 1924 tinha como objetivo promover o debate de temas pouco discutidos no âmbito acadêmico, sobretudo, 

aqueles de caráter marxista. Como bem pondera Kellner (2001, p. 45) “embora parcial e unilateral, a abordagem 

da Escola de Frankfurt fornece instrumental para criticar as formas ideológicas e aviltadas da cultura da mídia e 

indica os modos como ela reforça as ideologias que legitimam as formas de opressão. [...] a crítica à ideologia é 

um componente fundamental dos estudos culturais, e a Escola de Frankfurt contribuiu de maneira inestimável para 

inaugurar críticas sistemáticas e consistentes da ideologia na indústria cultural”.  
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situaram a resistência nos indivíduos críticos, como eles mesmos, e não em grupos, movimentos 

ou práticas sociais oposicionistas”. Kellner (2001) também procura tecer observações sobre os 

estudos culturais britânicos24, cujo grande feito foi promover um projeto de abordagem da 

cultura a partir de perspectivas críticas e multidisciplinares.  

Em A cultura da mídia, Kellner (2001) se vale em grande medida da abordagem dos 

frankfurtianos, situando o aspecto ideológico do discurso midiático, como algo importante a ser 

considerado nos estudos sobre recepção. Seu estudo se desenvolve a partir da análise de 

fenômenos midiáticos americanos, sejam eles do cinema, da tevê ou mesmo da música, 

procurando dissecar o discurso hegemônico destes onde parece ser menos evidente.  

“Dentro da tradição da pesquisa de recepção nos estudos culturais, tem-se apelado para 

a distinção entre leituras dominantes, acomodadoras e contestadoras [...]”, esclarece Kellner 

(2001). Segundo ele, “nas leituras ‘dominantes’, o público apropria-se dos textos que 

reproduzem os interesses da cultura dominante, adotando suas intenções ideológicas”. Kellner 

(2001) usa como exemplo o filme Duro de Matar (Die Hard, 1988), em que o público sente 

prazer com o restabelecimento do poder masculino, da lei, da ordem e da estabilidade social, 

como no fim do filme, depois que o herói e os representantes da autoridade eliminam os 

terroristas que haviam dominado um prédio onde funcionava a sede de uma empresa.   

Por outro lado, destaca Kellner, “uma leitura contestadora, ao contrário, louva a 

resistência e essa leitura de apropriação do texto por parte do público”. Ele exemplifica que 

durante a exibição repetida do mesmo filme num abrigo para sem-tetos se observa a resistência 

à leitura dominante: “seus moradores aplaudiram a destruição da polícia e das autoridades nas 

cenas em que os vilões dominam o prédio”. 

Portanto, pensar o discurso dos telejornais a partir da perspectiva da análise do discurso 

nos permite perceber como este aparato opera a questão ideológica (que se caracteriza pelo 

apagamento tanto da materialidade linguística quanto histórica) estabelecendo (ou tentando 

estabelecer) sentidos à linguagem que não é fixa e nem imutável como tentam fazer crer estes 

órgãos, exatamente porque ao estarem no mundo, as pessoas (sujeitos falantes) podem delas (a 

língua e a linguagem) se utilizar da forma que melhor lhes convier.   

E antes que entremos na análise propriamente dita dos conteúdos dos telejornais, é 

importante situarmos o leitor de que direitos humanos estamos falando, de modo que fique claro 

                                                             
24 “Os estudos culturais britânicos situam a cultura no âmbito de uma teoria da produção e reprodução social, 

especificando os modos como as formas culturais serviram para aumentar a dominação social ou para possibilitar 

a resistência e a luta contra a dominação” (KELLNER, 2001, p. 48).  
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que a abordagem a que nos propomos a fazer vai além da abordagem puramente jurídica. Isso 

porque os direitos humanos fundamentais, como se verá, não diz respeito tão somente aos 

instrumentos normativos, mas às lutas travadas por pessoas de todo o mundo, dentre as quais 

os favelados, em busca de dignidade humana.   
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2 DE QUE DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS FALAMOS? 

 

Conforme restou demonstrado em outra ocasião (ARAÚJO, 2012), os direitos humanos 

fundamentais fazem parte do repertório discursivo do telejornalismo brasileiro. Em pesquisa 

realizada em 2012, que resultaria em dissertação de mestrado no Programa de Pós-graduação 

em Políticas Públicas e Formação Humana PPFH), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), revelou-se que os direitos humanos assumem para a mídia, não só a brasileira, um 

caráter dúplice: ora afirmando estes direitos como instrumento de emancipação política, ora os 

utilizando como um pretexto para a postura imperialista dos países hegemonicamente 

estabelecidos. 

Uma análise preliminar nos levou a acreditar que ao se falar de direitos humanos 

fundamentais, estávamos nos referindo a um instrumental jurídico baseado em tratados, 

convenções e outros instrumentos do gênero. Inúmeras reportagens exibidas pelos telejornais 

brasileiros em função dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

comemorados em 2018, sugerem que a abordagem da mídia sobre o tema segue a mesma linha 

de raciocínio25, o que se mostra infrutífera da perspectiva da teoria crítica dos direitos, a qual 

assumimos neste trabalho de pesquisa.    

No decorrer desta pesquisa ficou claro que o arcabouço jurídico se mostrou insuficiente 

para compreender algo tão complexo como os direitos humanos fundamentais e a cidadania, 

ainda mais quando aplicado ao contexto da política de “pacificação” das favelas da cidade do 

Rio de Janeiro. Como sugere José Murilo de Carvalho (2001, p. 67), ao discorrer sobre o 

processo de construção da cidadania no país, “uma interpretação mais correta da vida política 

de países como o Brasil exige levar em conta outras modalidades de participação, menos 

formalizadas, externas aos mecanismos legais de representação”.  

Neste capítulo, temos como proposta pensar os direitos humanos fundamentais e a 

cidadania para além deste arcabouço jurídico, ampliando sua análise para um campo mais 

político (material), dialogando com a análise do discurso, tendo em vista ser a mídia em geral, 

e o telejornalismo em particular, importantes articuladores deste tema. Buscamos pensar aqui 

os direitos humanos fundamentais não das suas previsões jurídicas, mas de sua não realização, 

da sua ausência, situando-os na perspectiva dos excluídos, dos marginalizados, dos que são 

                                                             
25 Ver aqui: <https://globoplay.globo.com/v/7223822/>; aqui: <https://globoplay.globo.com/v/7222576/>; 
aqui: <https://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/16580497/declaracao-universal-dos-direitos-
humanos-faz-70-anos>.  
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considerados subalternos, tentando resgatar formas alternativas de compreendê-los 

(MIGNOLO, 2003).  

Para isso, lançamos mão da teoria crítica do direito para quem os direitos humanos não 

se confundem necessariamente com as normas internacionais, defendendo que falar de direitos 

humanos significa falar da abertura de processos de luta pela dignidade humana (HERRERA 

FLORES, 2009). E se falamos da teoria das gerações ou dimensões dos direitos, falamos 

exclusivamente com o objetivo de utilizá-la como recurso didático/comparativo. Pensamos aqui 

os direitos humanos fundamentais para além da perspectiva jurídico-midiática, laçando mão, 

ainda, de uma perspectiva epistemológica para além da dicotomia impressa pelos veículos de 

comunicação hegemonicamente estabelecidos.    

   

2.1 As gerações ou dimensões dos direitos 

 

Em seu clássico A era dos direitos, Norberto Bobbio (1992), um defensor da democracia 

social-liberal e do positivismo jurídico, acentua que do ponto de vista teórico sempre defendeu 

e continua a defender, “agora fortalecido por novos argumentos”, a “historicidade dos direitos 

do homem”, posto que, nascidos em certas circunstâncias, são caracterizados por lutas em 

defesa de novas liberdades contra velhos poderes.  

Dessa percepção nasceu o entendimento de que os direitos se protraem no tempo, se 

adaptando as necessidades da sociedade de sua época, se configurando em gerações ou 

dimensões de direitos. Bobbio (1992) entende que “os direitos não nascem todos de uma vez”. 

Ao contrário, “nascem quando devem nascer”. Ou ainda, “nascem quando o aumento do poder 

do homem sobre o homem [...] cria novas ameaças à liberdade do indivíduo, ou permite novos 

remédios para as suas indigências”. 

A título de exemplo, Bobbio (1992) cita os chamados direitos de terceira geração (direito 

a um meio ambiente não poluído, por exemplo) que não poderiam ter sido sequer imaginados 

quando foram propostos os de segunda geração, do mesmo modo que estes últimos (por 

exemplo, direito à instrução ou à assistência) não eram sequer concebidos quando foram 

promulgadas as primeiras declarações setecentistas.   

Para a teoria das gerações dos direitos, da qual Bobbio é um dos principais expoentes, 

os direitos humanos de primeira geração, por exemplo, implicam o dever de abstenção, 

sobretudo do Estado, estando entre os direitos dessa categoria, a liberdade de expressão, a 

presunção de inocência, a inviolabilidade de domicílio, a proteção à vida privada, a liberdade 
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de locomoção, os direitos da pessoa privada de liberdade, o devido processo legal etc. 

(SARMENTO, 200?, p. 3).  

Os direitos de primeira geração remontariam aos séculos XVII, XVIII e XIX, 

representados por importantes documentos, tais como a Magna Carta de 1215, que deixou 

implícito pela primeira vez, na história política medieval, que o rei achava-se naturalmente 

vinculado pelas próprias leis que editava (COMPARATO, 2004, p. 77); a Paz de Westfália de 

1648, série de tratados que encerrou a Guerra dos Trinta Anos e também reconheceu 

oficialmente as Províncias Unidas e a Confederação Suíça. 

A primeira geração de direitos remonta ainda ao Habeas Corpus Act de 1679, 

reconhecida como a “matriz de todas [as liberdades] que vieram a ser criadas posteriormente, 

para a proteção de outras liberdades fundamentais” (COMPARATO, 2004, p. 86) e o Bill of 

Rights de 1689, que “pôs fim, pela primeira vez, desde o seu surgimento na Europa 

renascentista, ao regime de monarquia absoluta, no qual todo poder emana do rei e em seu nome 

é exercido” (COMPARATO, 2004, p. 90). 

  Em que pese o fato destes institutos legais estarem relacionados aos direitos humanos 

de primeira geração, teria sido a Revolução Francesa de 1789, com a proclamação da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (DDHC), o marco de nascimento desses 

direitos. Neste sentido, Bobbio (1992, p. 87) destaca as palavras de Hegel para quem “com a 

Revolução, iniciara-se uma nova época da história”, “como se então tivesse finalmente ocorrido 

a verdadeira conciliação do divino com o mundo”, “chamando-a de uma ‘esplêndida aurora’, 

pelo que ‘todos os seres pensantes celebraram em uníssono essa época’”.  

Não obstante o fato do termo Revolução (Revolution, em latim) significar “volta às 

origens” ou “restauração dos antigos costumes e liberdades”, este passou a ser usado, a partir 

de então, “para indicar uma renovação completa das estruturas sociopolíticas, a instauração ex 

novo não apenas de um governo ou de um regime político, mas toda a sociedade, no conjunto 

das relações de poder que compõem sua estrutura” (COMPARATO, 2004, p 125).  

 Em consequência disso, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão consagraria 

as liberdades públicas e os direitos políticos. Para Bobbio (1992, p 93), o núcleo doutrinário da 

Declaração estaria contido nos três artigos iniciais26. O primeiro se refere à “condição natural 

dos indivíduos” que precede a formação da sociedade civil; o segundo, à finalidade da 

sociedade política, que vem depois (se não cronologicamente, pelo menos axiologicamente) do 

                                                             
26 “Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos [...]; art. 2º. A finalidade de toda associação política 

é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem [...]; art. 3º. O princípio de toda a soberania 

reside, essencialmente, na nação”. 
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estado de natureza; o terceiro, ao princípio de legitimidade do poder que caberia à nação 

(BOBBIO, 1992).       

Mais recentemente importantes tratados irão citar e reafirmar os direitos humanos de 

primeira geração. São eles: Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto de São José 

da Costa Rica, de 1969, pertencente ao sistema regional da Organização dos Estados 

Americanos (os artigos 3º ao 25 tratam da proteção ao indivíduo) e o Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos (PIDCP), de 1966, pertencente ao sistema global da Organização das 

Nações Unidas. Em relação à Convenção Americana de Direitos Humanos, Comparato (2004, 

p. 362) destaca que “aprovada na Conferência de São José da Costa Rica em 22 de novembro 

de 1969”, ela reproduz a maior parte das declarações do PIDCP.  

Em relação aos direitos humanos fundamentais de segunda geração, dentre os textos 

precursores dos direitos sociais, econômicos e culturais, destacam-se a Constituição Francesa 

de 1848, a Constituição Mexicana de 1917, a Declaração Russa dos Direitos do Povo 

Trabalhador e Explorado (1918) e o Tratado de Versailles, de 1919. Mas foi a Constituição 

alemã de 1919, mais conhecida como Constituição de Weimar, que primeiro os sistematizou, 

criando um catálogo de direitos que exerceu forte influência sobre os países democráticos 

(SARMENTO, 200?, p. 3). 

Votada no rescaldo da derrota na primeira guerra mundial (1914-1917), acentua 

Comparato (2004, 185), a Constituição de Weimar “ressentiu-se desde o início, em sua 

aplicação, dos tumultos e incertezas inerentes ao momento histórico em que foi concebida”, 

não deixando, por isso, de apresentar “ambiguidades e imprecisões”, especialmente em relação 

à designação do novo Estado, “que se quis reconstruir sobre as ruínas do antigo”.  

Após divergências que colocavam de um lado o partido socialista majoritário alemão 

(MSPD) e de outro, grupos de esquerda mais radicais, especialmente o grupo Spartacus, 

proclamou-se a República, formando-se um governo provisório sob a denominação de 

Conselho dos Delegados do Povo. As primeiras medidas do Conselho foram o “estabelecimento 

da jornada de trabalho de oito horas e a atribuição do direito de voto às mulheres”, ao que se 

seguiu o surgimento de várias medidas de assistência social aos setores mais carentes da 

população (COMPARATO, 2004, p. 187). 

Em 6 de fevereiro de 1919, as eleições para a assembleia constituinte impuseram uma 

derrota aos socialistas que só conquistaram 185 das 414 cadeiras. Redigido por Hugo Preuss 

(discípulo de Otto v. Gierke, teórico do antigo comunitarismo germânico), o projeto da 

Constituição “se estruturava contraditoriamente, procurando conciliar ideias pré-medievais 
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com exigências socialistas ou liberais-capitalistas da civilização industrial” (COMPARATO, 

2004, p. 188).  

Para Comparato (2004, p. 189), a Constituição de Weimar tinha uma estrutura 

claramente dualista, posto que a primeira parte tinha por objeto a organização do Estado, 

enquanto a segunda parte apresentava a declaração dos direitos e deveres fundamentais, 

acrescentando às clássicas liberdades individuais (típicas da primeira geração de direitos) os 

novos direitos de conteúdo social.  

Comparato (2004, p. 188) destaca que “apesar das fraquezas e ambigüidades 

assinaladas, e malgrado a sua breve vigência [1933], a Constituição de Weimar exerceu decisiva 

influência sobre a evolução das instituições políticas em todo o ocidente”. Foi, por exemplo, 

“pelo conjunto das disposições sobre educação pública e o direito trabalhista que a Constituição 

de Weimar organizou as bases da democracia social”.  

Nela se atribuiu ao Estado o dever fundamental de educação escolar, determinando a 

duração de oito anos para o ensino fundamental e educação complementar até os dezoito anos 

de idade do educando, além de prever a concessão de subsídios públicos aos pais de alunos 

considerados aptos a cursar o ensino médio e o superior (art. 146). Em relação aos direitos 

trabalhistas e previdenciários, estes “são elevados ao nível constitucional de direitos 

fundamentais”, também estabelecendo limites à liberdade de mercado, a qual deveria procurar 

preservar um “nível de existência adequado à dignidade humana (art. 151)” (COMPARATO, 

2004, p. 191).  

O processo de institucionalização da democracia social, iniciado pelas Constituições de 

Weimar de 1919 e Mexicana de 1917 seria, de acordo com Comparato (2004, p. 189), finalizado 

com os dois grandes Pactos internacionais de direitos humanos, votados pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas em 1966, quais sejam o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

(PIDCP) e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), 

ambos do sistema global.  

Em relação a estes Pactos, Comparato (2004, p. 276) esclarece que a elaboração de dois 

e não apenas um tratado segundo o modelo da DUDH de 1948 se deve a um compromisso 

diplomático. Isso porque “as potências ocidentais insistiam no reconhecimento, tão-só, das 

liberdades individuais clássicas, protetoras da pessoa humana contra os abusos e interferências 

dos órgãos estatais na vida privada”. Os países do bloco comunista e os jovens países africanos, 

por seu turno, “preferiram pôr em destaque os direitos sociais e econômicos, que têm por objeto 

políticas públicas de apoio aos grupos ou classes desfavorecidas”.   
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No sistema regional (da Organização dos Estados Americanos), existe um documento 

ligado à proteção aos direitos humanos de segunda geração: é o Protocolo Adicional à 

Convenção Americana de Direitos Humanos sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(Protocolo de São Salvador), de 1988, no qual os Estados “comprometem‑se a adotar as 

medidas necessárias, tanto de ordem interna como por meio da cooperação entre os Estados, 

especialmente econômica e técnica, até o máximo dos recursos disponíveis e levando em conta 

seu grau de desenvolvimento”, de modo a alcançar, “progressivamente e de acordo com a 

legislação interna, a plena efetividade dos direitos reconhecidos neste Protocolo”.  

Os chamados direitos humanos fundamentais de terceira geração, consolidados com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) assinada pela ONU (Organização das 

Nações Unidas) em 1948, se caracterizam pela proteção aos direitos à paz, ao meio ambiente, 

à comunicação etc. Redigida sob o impacto das atrocidades cometidas durante a 2ª Guerra 

Mundial e aprovado por unanimidade, o DUDH não expressava as convicções de todos os 

membros das Nações Unidas (COMPARATO, 2004, p. 223), vez que importantes nações se 

abstiveram na votação27.  

Apesar disso, Comparato (2004, p. 225) reconhece que “a Declaração Universal de 1948 

representa a culminância de um processo ético que, iniciado com a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, levou ao reconhecimento da igualdade essencial 

de todo ser humano em dignidade de pessoa”. Veja-se, por exemplo, o artigo I em que são 

proclamados os três princípios axiológicos dos direitos humanos, quais sejam a liberdade, a 

igualdade e fraternidade, remontando a tríade histórica da Revolução Francesa 

(COMPARATO, 2004, p. 225).  

Comparato (2004, p. 226) esclarece que na DUDH, o princípio da liberdade compreende 

tanto a dimensão política, quanto a individual, “reconhecendo-se, com isso, que ambas essas 

dimensões da liberdade são complementares e interdependentes” (COMPARATO, 2004, p. 

227). Daí os direitos humanos de primeira geração (vistos anteriormente) consagrarem a 

liberdade como pressuposto para o exercício dos direitos civis e políticos.  

 Em relação ao princípio da solidariedade, o qual se encontra na base dos direitos 

econômicos e sociais, a DUDH o afirma nos artigos que vão do XXII ao XXVI. São eles: 1) 

direito à seguridade social (arts. XXII e XXV); 2) direito ao trabalho e à proteção contra o 

desemprego (art. XXIII, 1); 3) direito ligados ao contrato de trabalho: remuneração igual por 

                                                             
27 União Soviética, Ucrânia, Rússia Branca, Tchecoslováquia, Polônia e Iugoslávia (comunistas), além de Arábia 

Saudita e África do Sul.  
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trabalho igual (art. XXIII, 2), salário mínimo (art. XXIII, 3), repouso e o lazer, limitação horária 

de jornada de trabalho e férias remuneradas (art. XXIV); 4) direito à livre sindicalização (art. 

XXIII, 4); 5) direito à educação, como ensino elementar obrigatório e gratuito etc. (XXVI).  

 Um tratado que se relaciona com essa terceira geração é o Estatuto de Roma, de 1998, 

que criou o Tribunal Penal Internacional, cujo objetivo é coibir crimes contra a humanidade. 

Comparato (2004, p. 445) explica que “a idéia de se criar uma instância judiciária revestida 

dessa eminente função surgiu logo após o término da Primeira Guerra Mundial”, mas a 

Assembleia Geral da Sociedade das Nações (organização que antecedeu a ONU) “não a 

acolheu, considerando a ideia prematura no estado então existente das relações internacionais”. 

Reformulada a proposta em 1947, “a Assembléia Geral das Nações Unidas, reunida em 

Paris, aceitou a idéia em 9 de dezembro de 1948, exatamente na véspera da aprovação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos”. Com o advento da Guerra Fria, no entanto, os 

trabalhos ficam suspensos até 1989, quando são retomados. Após inúmeros desdobramentos, o 

Estatuto é afinal aprovado por 120 Estados em 17 de julho de 1998, tendo o Brasil como um 

dos signatários originais, aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 

nº 112, de 2002. 

 Por fim, os direitos de quarta geração consagrariam o direito à democracia, o direito à 

informação e o direito ao pluralismo (BONAVIDES, 2005, p. 572), deles dependendo “a 

concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima universalização, para 

qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência”. A exemplo dos 

direitos humanos de terceira geração, os de quarta também seriam em grande medida uma 

resposta às atrocidades cometidas durante a segunda grande guerra.  

Por conta disso também estão ligados à questão do biodireito. Em relação a isso, 

Comparato (2004, p. 228) explica que “se o genoma humano constitui um patrimônio da 

humanidade, como afirma a Declaração Universal sobre Genoma Humano e os Direitos 

Humanos, aprovada pela UNESCO em 1997”, ninguém poderia reivindicar direitos de 

propriedade intelectual sobre sequências do genoma humano, “como se tem procurado fazer 

desde 1991, seguindo o mais vulgar espírito capitalista”.  

 Faz se necessário esclarecer que parte da doutrina estende as gerações de direitos 

humanos até a seis. No entanto, esta visão ainda não está consolidada, o que nos exime da 

necessidade de avançar mais na análise destes aspectos. Ademais, o que nós buscamos aqui foi 

traçar um panorama histórico dos direitos humanos fundamentais no mundo, mais em função 

do seu aspecto didático, do que um alinhamento com a teoria das gerações dos direitos, cujo 

aspecto metodológico de análise temos discordância, como se verá adiante.  
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Nessa esteira, passo a apresentar um rápido panorama dos direitos humanos 

fundamentais no Brasil a partir da perspectiva das gerações de direitos antes de entrar na crítica 

a essa abordagem.   

 

2.2 Os direitos humanos fundamentais no Brasil 

 

 O movimento de direitos humanos surge no Brasil final dos anos de 1960, consolidando-

se nos anos de 1970. Estes seriam o resultado da luta contra a repressão política, o protesto 

contra o arbítrio da ditadura civil-militar (1964 a 1985) e a tentativa de se fazer restabelecer no 

país um Estado de Direito (CATÃO, 2005).  

Catão (2005) explica que entidades representativas da sociedade civil, como a Comissão 

de Justiça e Paz, as Comissões de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil e a 

Associação de Imprensa, juntamente com Organizações Não Governamentais internacionais, a 

exemplo da Anistia Internacional, Conselho Mundial de Igrejas e Comissão Internacional dos 

Juristas, começaram a desenvolver ações e fazer campanhas em favor das vítimas de violações 

dos direitos humanos. Com o tempo essas lutas se consolidariam, fazendo com que tenhamos 

hoje uma série de organizações dedicadas a defesa destes direitos. 

 Tanto no sistema global da Organização das Nações Unidas, quanto no sistema regional 

da Organização dos Estados Americanos, já se encontram ratificados atualmente no Brasil 

praticamente todos os tratados internacionais significativos sobre direitos humanos (GOMES E 

MAZZUOLI, 2005, p. 2), o que teria garantido ao Brasil, no plano governamental, passar de 

violador contundente dos direitos humanos durante a ditadura civil-militar a um pretenso 

garantidor destes.  

No sistema global se destacam, por exemplo: o Pacto Internacional sobre Direitos Civis 

e Políticos (1966)28  e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(1966)29, já citados anteriormente; a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Racial (1965)30; a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação Contra a Mulher (1979) 31 ; a Convenção Contra a Tortura e Outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984)32; a Convenção sobre os 

                                                             
28 Promulgado pelo decreto nº 592, de 6 de julho 1992.  
29 Promulgado pelo decreto nº 591, de 6 de julho 1992.  
30 Promulgado pelo decreto nº 4.738, de 12 de junho de 2003.  
31 Promulgado pelo decreto nº 4.377, de 13 de setembro de 2002.  
32 Promulgado pelo decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991.  
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Direitos da Criança (1989)33 e ainda o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional34 

(1998), também já citado.  

 No sistema regional se destacam, a título de exemplo, os seguintes tratados: a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969)35; o Protocolo Adicional à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(1988)36; o Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos Referente à Abolição 

da Pena de Morte (1990)37 ; a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura 

(1985)38; a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher (1994)39; a Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (1994)40 

e a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra 

as Pessoas Portadoras de Deficiência (1999)41. 

 A ratificação destes instrumentos por parte do Brasil fez com que o país se 

comprometesse a apresentar relatórios regulares relativos aos tratados e convenções das quais 

faz parte e, aceitar a tutela, supervisão e o monitoramento internacional sobre a situação dos 

direitos humanos por aqui (CATÃO, 2005).   

Ainda em relação a esses tratados de direitos humanos, a jurisprudência pacificou, após 

longa discussão doutrinária, o entendimento de que prevalece em nosso ordenamento jurídico 

o status de supralegalidade destes, ou seja, “os tratados sobre direitos humanos não poderiam 

afrontar a supremacia da Constituição, mas teriam lugar especial reservado no ordenamento 

jurídico” (BRASIL, 2006).  

Como se sabe, no topo da pirâmide jurídica brasileira42 encontra-se a Constituição de 

1998, cuja função é embasar todo ordenamento jurídico nacional. Entretanto, e para além do 

fato dos tratados internacionais sobre direitos humanos gozarem do status de norma supralegal, 

ao lado da Constituição Federal figura um outro dispositivo legal, qual seja o decreto nº 6.949 

de 2009 (que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007), 

                                                             
33 Promulgado pelo decreto nº 99.710, de 21 de novembro 1990. 
34 Promulgado pelo decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002. 
35 Promulgado pelo decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. 
36 Promulgado pelo decreto nº 678, 3.321, de 30 de dezembro de 1999. 
37 Promulgado pelo decreto nº 2.754, de 27 de agosto de 1998. 
38 Promulgado pelo decreto nº 98.386, de 9 de dezembro de 1989. 
39 Promulgado pelo decreto nº 1.973, de 1º de agosto de 1996. 
40 Promulgado pelo decreto nº 2.740, de 20 de agosto de 1998. 
41 Promulgado pelo decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. 
42 Representada geometricamente pela chamada “Pirâmide de Kelsen”, na qual as leis se apresentam de forma 

hierarquizadas, se subordinando a uma “lei maior” que, no caso do Brasil, é a Constituição.  
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que internalizou, ou seja, colocou dentro do nosso ordenamento jurídico um tratado de direitos 

humanos.  

Mas por que esse decreto se encontra no topo de nosso ordenamento jurídico ao lado da 

Constituição Federal de 1988 e não abaixo dela como os demais tratados de direitos humanos? 

Porque ele foi votado seguindo a determinação do §3º (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

45, de 2004) do artigo 5º da nossa Constituição, fazendo com que este tratado tenha status de 

Emenda Constitucional43.  

Isso faz com que se configure em nosso ordenamento o chamado “Bloco de 

Constitucionalidade”, no qual a soma de diplomas legais, considerados constitucionais, se 

igualam em importância à Constituição, mesmo tendo sido criados em momentos diferentes 

desta, como é o caso do já citado decreto nº 6.949 de 2009.  

Há de se ressaltar que embora o entendimento tenha sido pacificado pelo STF, alguns 

autores (CANÇADO TRINDADE, 2003; PIOVESAN, 1996) entendem que o Bloco de 

Constitucionalidade já existia em nosso ordenamento com o §2º do artigo 5º da CF, muito 

embora tenha prevalecido o primeiro entendimento, sobretudo tendo em vista o julgamento do 

Recurso Especial 466.343 que reconheceu que o Bloco de Constitucionalidade vem com o §3º 

do artigo 5º da nossa Constituição. 

O que se quer dizer com isso é que a regra é do reconhecimento dos tratados 

internacionais sobre direitos humanos com norma de caráter supralegal (abaixo da Constituição, 

mas acima das leis comuns), com exceção do decreto nº 6.949 de 2009 que, como visto, 

promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

colocando este decreto em pé de igualdade com a nossa Constituição.  

No que se refere à Constituição Federal de 1988, a primeira geração de direitos humanos 

estaria representada nesta pelo rol do artigo 5º (direitos individuais) assegurando, entre outras 

coisas, que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações (inciso I); que “ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (inciso II); que 

“ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante (inciso III); que 

“é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (inciso VI) etc.  

A segunda geração está elencada do artigo 6º ao 11 (direitos sociais): “Art. 6º São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

                                                             
43 Artigo 5º, § 3º, CF/1988: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, 

em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas constitucionais”. 
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a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”.  

E a terceira geração, por sua vez, aparece no artigo 225 (direitos difusos), que trata do 

direito ao meio ambiente: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”.  

  

2.3 Crítica à teoria das gerações de direitos humanos 

 

Boaventura de Sousa Santos (1997) esclarece que a primeira geração de direitos 

humanos (os direitos cívicos e políticos) foi concebida como uma luta da sociedade civil contra 

o Estado, considerado como o principal violador potencial dos direitos humanos e a segunda e 

terceira gerações (direitos econômicos e sociais e direitos culturais, da qualidade de vida etc.) 

foram concebidas como atuações do Estado, considerado agora como o principal garantidor dos 

direitos humanos.  

Na contramão desta afirmação, seguidos relatórios anuais de organizações 

internacionais  (Anistia Internacional, PNUD etc.) dão conta de uma “incapacidade” do Estado 

brasileiro de superar problemas advindos de sua atuação, pois, ao invés de garantir os direitos 

humanos, como deseja Souza Santos, o Estado brasileiro tem se mostrado há tempos o principal 

violador destes direitos. 

Esse descolamento entre o que preconizam tratados, convenções e leis de direitos 

humanos fundamentais e a realidade da maioria das pessoas no mundo, bem como a abordagem 

evolutiva destes direitos levou alguns teóricos a questionar esse modelo de análise, ainda que a 

teoria das gerações de direitos “seja uma boa medida pedagógica” (HERRERA FLORES, 

2009).  

Para Herrera Flores (2009), um dos principais expoentes da teoria crítica do direito, a 

teoria das gerações de direitos pressupõe uma visão exageradamente unilateral e evolutiva da 

história do conceito, podendo induzir alguém a pensar que assim como ocorreu com as 

tecnologias de última geração, a atual fase ou geração de direitos já superou as fases anteriores, 

o que não é verdade, uma vez que estamos falando de processos contínuos de luta.  

Essa ideia de que os direitos se desenvolvem a partir de gerações e/ou dimensões foi 

questionada sobretudo pela teoria crítica para quem 1) os direitos humanos não se confundem 

necessariamente com as normas internacionais que os regulam, uma vez que na verdade os 
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direitos humanos são o objeto que as normas internacionais de direitos humanos pretendem 

regular e 2) falar de direitos humanos significa falar da abertura de processos de luta pela 

dignidade humana, ou seja, mais do que direitos “propriamente ditos”, os direitos humanos  são 

processos, “o resultado sempre provisório das lutas que os seres humanos colocam em prática 

para ter acesso aos bens necessários para vida” (HERRERA FLORES, 2009, p. 28).  

 

Para a reflexão teórica dominante, os “direitos” são os direitos; quer dizer, os 
direitos humanos se satisfazem tendo direitos. Os direitos, então, não seriam 

mais que uma plataforma para se obter mais direitos. Nessa perspectiva 

tradicional, a ideia do “que” são os direitos se reduz à extensão e à 
generalização dos direitos. A ideia que inunda todo o discurso tradicional 

reside na seguinte formula: o conteúdo básico dos direitos é o “direito a ter 

direitos”. 
[...] 

Se estamos atentos, essa lógica nos faz pensar que temos os direitos mesmo 

antes de ter as capacidades e as condições adequadas para poder exercê-los. 

Desse modo, as pessoas que lutam por eles acabam desencantadas, pois, 
apesar de nos dizerem que temos direitos, a imensa maioria da população 

mundial não pode exercê-los por falta de condições materiais para isso 

(HERRERA FLORES, 2009, p. 28). 
 

Como diz Herrera Flores (2009, p. 21), “a nossa teoria crítica dos direitos humanos 

trabalha com a categoria de deveres autoimpostos nas lutas sociais pela dignidade, e não de 

direitos abstratos nem de deveres passivos que não são impostos a partir de fora das nossas lutas 

e compromissos”. Nessa perspectiva, os direitos humanos são “dinâmicas sociais que tendem a 

construir condições materiais e imateriais necessárias para conseguir determinados objetivos 

genéricos que estão fora do direito (os quais, se temos a suficiente correlação de forças 

parlamentares, veremos garantidos em normas jurídicas)” (HERRERA FLORES, 2009, p. 28). 

Para superar essa “visão essencialista e idealista” dos direitos humanos fundamentais, 

Herrera Flores (2009) propõe ao mesmo tempo quatro condições e cinco deveres básicos para 

uma teoria realista e crítica destes direitos.  

A primeira das quatro condições diz que é preciso assegurar uma visão realista do 

mundo em que vivemos e desejamos atuar, utilizando os meios que nos trazem os direitos 

humanos, buscando aprofundar o entendimento da realidade para poder orientar racionalmente 

a atividade humana. A ideia é ser consciente das dificuldades e dos obstáculos com que vamos 

nos deparar. A segunda condição diz que o pensamento crítico deve desempenhar um forte 

papel de conscientização que ajude a lutar contra o adversário e a reforçar os próprios objetivos 

e fins.  
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Herrera Flores (2009) também defende (e essa é a terceira condição) que o pensamento 

crítico surge em – a para – coletividades sociais determinadas, que dele necessitam para 

elaborarem uma visão alternativa do mundo e sentirem-se seguras ao lutar pela dignidade. 

Nesse sentido, defende que as normas jurídicas não existem por causalidade ou pela vontade 

abstrata de um legislador, uma vez que estas estabelecem, nas suas palavras, “uma forma 

precisa a partir da qual se poderá satisfazer ou obstaculizar o acesso aos bens exigíveis para se 

lutar plural e diferenciadamente pela dignidade” (HERRERA FLORES, 2009, p. 58).  

 

[...] uma teoria crítica do direito deve se sustentar, então, sobre dois pilares: o 

reforço das garantias formais reconhecidas juridicamente, mas, igualmente, o 
empoderamento dos grupos mais desfavorecidos ao lutar por novas formas, 

mais igualitárias e generalizadoras, de acesso aos bens protegidos pelo direito 

(HERRERA FLORES, 2009, p. 59). 

 

A quarta condição defende a construção de uma plataforma teórica crítica que seja 

consciente da complexidade grupal em que vivemos, o que nos obrigará, segundo Herrera 

Flores (2009), a aplicar nossa capacidade e sair o quanto pudermos do marco hegemônico de 

ideias e valores. “O distintivo do pensamento crítico é, então, com o perdão à redundância, sua 

função crítica, isto é, sua riqueza no rigor com que realiza essa tarefa de aumentar a nossa 

indignação e sua potencialidade de se expandir multilateralmente, tanto no que se refere às 

questões de justiça como as de exploração” (HERRERA FLORES, 2009, p. 60). 

Herrera Flores (2009) explica que para construir esse caminho sem imposições 

colonialistas e nem universalistas, tendo em vista sempre a necessidade de gerar espaços de luta 

pela dignidade, devemos articular essas quatro condições prévias com cinco deveres que nos 

induzam a práticas emancipatórias baseadas nas lutas pela dignidade.  

O primeiro destes deveres é o “reconhecimento” de que todos e todas devemos ter a 

possibilidade de reagir culturalmente (reação simbólica diante do mundo) frente ao entorno de 

relações no qual vivemos. Em segundo lugar, o “respeito” como forma de conceber o 

reconhecimento como condição necessária, mas não suficiente, na hora de pôr em prática as 

lutas pela dignidade. “Por meio do respeito aprendemos a distinguir quem tem posição de 

privilégio e quem tem a posição de subordinação no difícil mas iniludível encontro entre as 

diferentes percepções de mundo” (HERRERA FLORES, 2009, p. 61). 

O terceiro dos cinco deveres levantados por Herrera Flores (2009) se refere à 

“reciprocidade”, sendo esta a base para saber devolver o que tomamos de outros para construir 

os nossos privilégios, seja dos outros seres humanos, seja da mesma natureza da qual 

dependemos para a reprodução primária da vida.  
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Sobre a “responsabilidade”, o quarto dos cinco deveres, Herrera Flores (2009, p. 62) 

explica que se tivermos de ser recíprocos perante o dano cometido aos outros (por exemplo, por 

meio das políticas e das práticas coloniais), devemos, de um lado, “deduzir e assumir com toda 

a valentia possível [...] a nossa responsabilidade na subordinação dos outros” e, de outro, “a 

nossa responsabilidade de exigir responsabilidades aos que cometeram o saqueio e a destruição 

das condições de vida dos demais”.  

Por fim, a “redistribuição”, ou seja, o estabelecimento de regras jurídicas, fórmulas 

institucionais e ações políticas e econômicas concretas que possibilitem a todos satisfazer a 

necessidades vitais primárias, bem como a construção de uma dignidade humana. Dignidade 

humana essa “não submetida aos processos depredadores do sistema de impostos pelas 

necessidades de benefício imediato que caracterizam o modo de relações baseado no capital; 

sistema no qual uns têm nas suas mãos todo o controle dos recursos necessários para dignificar 

suas vidas, e outros não têm mais que aquilo que Pandora não deixou escapar dentre suas mãos: 

a esperança de um mundo melhor” (HERRERA FLORES, 2009, p. 61).  

A utilização da teoria crítica dos direitos no contexto das favelas “pacificadas”  da 

cidade do Rio de Janeiro é útil na medida em que ela nos permite perceber que evocar a garantia 

deste direitos pela via representativa tradicional não dá conta das necessidades dos moradores 

destas localidades que, em geral, estiveram/estão alijadas do processo de construção do 

arcabouço legal que afetará diretamente estas comunidades (participando muitas vezes apenas 

como eleitores) ao mesmo tempo em que a grande mídia garante que a cidadania destes lugares 

precisa ser resgatada pelo Estado.  

Nesse sentido, Herrera Flores (2009, p. 63) defende a construção de “uma nova cultura” 

que, entre outras coisas, terá como uma de suas características a “abertura política” responsável 

por criar as condições institucionais que aprofundem e radicalizem o conceito de democracia, 

“complementando os necessários procedimentos de garantia formal com sistemas de garantias 

sociais, econômicas e culturais nos quais a voz  e o voto sejam efetivados por meio da maior 

quantidade possível de participação e decisão de populares”.  

Assim, defende Herrera Flores (2009, p. 71), não haverá direitos humanos se não se 

potencializam políticas de desenvolvimento “controláveis pelos próprios afetados, inseridos no 

mesmo processo de respeito e consolidação dos direitos”.  

Nesse sentido, Herrera Flores (2009) diz que não se pode entender os direitos sem vê-

los como parte da luta de grupos sociais empenhados em promover a emancipação humana, 

uma vez que estes “não são conquistados apenas por meio das normas jurídicas que 

proporcionam seu reconhecimento, mas também [...] por meio de práticas sociais de ONGs, de 
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Associações, de Movimentos Sociais, de Sindicatos, de Partidos Políticos, de Iniciativas 

Cidadãs e de reivindicações de grupos, minoritários (indígenas) ou não (mulheres), que de um 

modo ou de outro restaram tradicionalmente marginalizados do processo de positivação e de 

reconhecimento institucional de suas expectativas” (HERRERA FLORES, 2009, p. 71). 

   

2.4 Os direitos humanos e os direitos fundamentais como sinônimos  

 

 Parte importante da doutrina corrobora com o entendimento de que os direitos 

fundamentais nada mais são que a afirmação dos direitos humanos em termos constitucionais 

em cada Estado (COMPARATO, 2004, p. 224). Ao contrário dos direitos humanos – que 

independem de estar ou não escritos – os direitos fundamentais precisam estar inscritos no 

ordenamento jurídico pátrio para terem seu valor reconhecido juridicamente. Esta seria, em 

termos gerais, a principal diferença conceitual entre os dois termos jurídicos.  

 Na contramão deste entendimento, Pedron e Reissinger (2011, p. 247) destacam que 

“afirmar que os direitos fundamentais são os direitos humanos que passaram por um processo 

de legislação, é, então, tomar os direitos humanos apenas no plano abstrato/ideal”. Isso porque 

estes estariam “despidos de qualquer normatividade, uma vez que os mesmos não teriam em si 

as exigências de comprimento (sanção), como toda norma jurídica”.  

Para Pedron e Reissinger (2011, p. 247) os direitos fundamentais seriam produtos de um 

processo de constitucionalização dos direitos humanos, entendidos estes últimos como 

elementos de discursos morais justificados ao longo da história. Os autores defendem que “os 

direitos fundamentais não podem ser tomados como verdades morais dadas previamente, mas 

como elementos em constante processo de (re)construção, haja vista que sua justificação e 

normatividade decorrem do fato de uma Constituição positiva, igualmente mutável”. 

 Posição semelhante é adotada por Ricardo Lobo Torres (apud PEDRON E 

REISSINGER, 2011, p. 244). O jurista trata como sinônimos os direitos fundamentais, 

humanos, civis, naturais, da liberdade e individuais, considerando-os como aqueles “direitos 

preexistentes ao ordenamento jurídico, inalienáveis, imprescritíveis e dotados de eficácia erga 

omnes44”, ou seja, que se aplica a todos os envolvidos.  

Como bem atesta Costa (2008, p. 93), a despeito do caráter internacional dos direitos 

humanos, este “não se limita ao Direito Internacional”. Isso porque “cada vez mais, a linguagem 

                                                             
44 Sobre a eficácia erga omnes, ver MIRANDA, Felipe Arady. A eficácia erga omnes das normas internacionais 

que tenham por objeto direitos humanos. In___FABRIZ, Daury Cesar et al. O tempo e os direitos humanos. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris; Vitória: Acesso, 2011. 
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dos direitos humanos é empregada como um discurso moral”, defendendo o “caráter universal 

e consensual de certos valores fundamentais”, baseado em “um nível mínimo de dignidade 

humana capaz de ser endossado por diferentes tradições que, se não concordassem nem ao 

menos neste ponto, viveriam em constante conflito”.  

 Não se trata aqui, é claro, de encarar os direitos humanos como sendo universais, 

sobretudo se levarmos em consideração toda a problemática apontada por Souza Santos (1997), 

mas sim de observarmos que nos dois casos o destinatário da proteção é a pessoa humana. 

Sendo assim, a premissa que passo a anunciar diz respeito à necessidade da superação da 

diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais, posto que os dois estejam 

intrinsecamente ligados à dignidade da pessoa humana e que sua diferenciação não passa muitas 

vezes de mero preciosismo jurídico. 

 É bem verdade que do ponto de vista positivo e, por consequência, da exigência dos 

direitos, essa diferenciação é importante, se não crucial, uma vez que se refletirá em sua própria 

aplicação em termos práticos. Contudo, da perspectiva simbólica, que diz respeito ao objeto 

deste trabalho, mais vale uma abordagem sinonímica, pois por vezes será assim que os sujeitos 

irão observá-los no seu dia a dia.     

 

2.5 Os direitos humanos fundamentais para além da abordagem jurídico-midiática 

  

Como eu disse anteriormente, encarar os direitos humanos fundamentais apenas da 

perspectiva jurídica (convenções, tratados, protocolos, constituições, leis etc.) se mostrou, no 

decorrer desta pesquisa, bastante reducionista. Nesse sentido, me pareceu pertinente pensar os 

direitos humanos fundamentais, no contexto da política de “pacificação” das favelas da cidade 

do Rio de Janeiro, para além da abordagem jurídico-midiática, buscando resgatar eventuais 

formas de conhecimento e “criatividade de saberes” que foram “subalternizados” ao longo do 

processo de colonização do planeta45 (MIGNOLO, 2003). 

Para além de desvendar de que forma a mídia enquadra os direitos humanos 

fundamentais neste contexto, parece fundamental compreender: 1) se os enquadramentos 

propostos/impostos se esforçam em entender a forma de organização das comunidades que 

                                                             
45 Vale a pena lembrar Marx e Engels (2001) para quem “o poder material determina o domínio do poder 
intelectual”, ou ainda, “os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os pensamentos 
dominantes”, ou seja, “a classe que é o poder material dominante numa determinada sociedade é também o 
poder espiritual dominante”. Em outros termos, Marx e Engels já haviam percebido que a dominação de classe 
não passa só pela dominação material, mas também pela simbólica, “subalternizando saberes” que não são de 
interesse da forma de exploração capitalista.  
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estão sofrendo ou por sofrer a intervenção; 2) quem são os sujeitos de direito nas comunidades 

ocupadas e se estes se reconhecem nestes direitos, inclusive participando de sua construção e 

3) se uma forma alternativa de abordagem por parte dos veículos de comunicação poderia 

minimizar esses efeitos.  

Além disso, parece fundamental pensar os direitos humanos fundamentais não do seu 

interior, da sua realização, mas da sua ausência, da sua não realização; pensá-los da perspectiva 

dos excluídos, dos marginalizados, dos que são considerados subalternos, mas, principalmente, 

pensa-los da perspectiva da luta de classes. Neste sentido, nos pareceu importante pensar os 

direitos humanos fundamentais de uma perspectiva epistemológica para além da dicotomia 

impressa pelos veículos de comunicação hegemonicamente estabelecidos sem, contudo, 

desprezar eventual dicotomia dos conceitos (pensamento liminar) (MIGNOLO, 2003).  

Com efeito, se mostra importante ampliar nossos enquadramentos atuais acerca da 

temática dos direitos humanos fundamentais, permitindo que eles sejam perpassados por novos 

vocabulários, determinando, pelo menos em parte, a nossa habilidade de consultar tanto o 

passado quanto o futuro para nossas práticas e críticas atuais (BUTLER, 2015), lembrando que 

no processo de “pacificação” das favelas cariocas, os favelados nem sempre, para não dizer 

quase nunca, tiveram suas opiniões consideradas.  

Como bem lembrou Enzo Bello (2012), em meio ao processo de recepção de teorias e 

institutos jurídicos estrangeiros nos últimos anos no Brasil, existem algumas tendências nocivas 

entre os autores brasileiros. A primeira seria a apreensão, majoritariamente, do conhecimento 

produzido na Europa e nos Estados Unidos da América, com sua posterior e automática 

transposição para o contexto brasileiro. A segunda seria a de se conferir pouca atenção as 

diversas contribuições inovadoras produzidas no ambiente latino-americano.  

Em que pese o fato de haver uma ampla discussão sobre o caráter universal ou 

multicultural dos direitos humanos fundamentais, o fato é que o conhecimento que se tem por 

aqui acerca do tema está muito ancorado à construção doutrinária eurocêntrica, ligada de um 

lado à tradição liberal e de outro às reivindicações socialistas e comunistas. A Europa não só 

foi precursora dos instrumentos normativos nesta seara, como continuou ao longo do século 

XX a desenvolver documentos, especialmente no pós-guerra, que iriam embasar o ordenamento 

jurídico de vários países ao redor do mundo, dentre os quais o Brasil46.  

Discutindo a cidadania e suas peculiaridades na América Latina, Bello (2012) lembra 

que apesar da região ter contado com as experiências dos povos aztecas, incas e maias no que 

                                                             
46 O Brasil é hoje signatário da maioria absoluta dos instrumentos internacionais de direitos humanos, seja no plano 

global, seja no plano regional. 
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se refere à organização político-social, qualquer legado dessa tradição foi desconsiderado pelo 

processo de colonização europeia, que dizimou os povos nativos, impondo e reproduzindo sua 

dinâmica social própria.  

Em sua obra Histórias locais/projetos globais, Mignolo (2003) lembra que os estudos 

acadêmicos jurídicos-teológicos da Escola de Salamanca, cujo objetivo era encontrar o lugar 

dos ameríndios na cadeia de existência e na ordem social de um estado colonial emergente, 

acabaram por culminar na enunciação dos “direitos dos povos”, antepassados dos “direitos do 

homem e do cidadão” (estes últimos resultantes da Revolução Francesa de 1789), mas que 

viriam a ser desprezados, do ponto de vista epistemológico, na configuração da ordem jurídica 

internacional. 

Alguns anos depois que os Estados Unidos da América do Norte conquistaram 
sua independência da Inglaterra, houve a Revolução Francesa, seguindo-se a 

Revolução Haitiana. No entanto, nesse momento de transição do sistema 

mundial moderno, a independência dos EUA e a Revolução Francesa 
tornaram-se os padrões de modernidade e modernização e estabeleceram os 

padrões econômicos, políticos e epistemológicos (MIGNOLO, 2003, p. 87).   

 

 De acordo com Mignolo (2003, p. 96), a enorme diferença entre o que ele chama de 

“dois momentos éticos no imaginário do sistema mundial moderno”, ou seja, direitos dos povos 

e direitos do homem e do cidadão, reside no fato de que neste último o conceito de homem e 

cidadão universalizou um tema regional e apagou a questão colonial.  

Segundo ele, foi precisamente nesta interseção, e devido ao apagamento do conflito 

colonial, que a Revolução Haitiana, realizada como uma implementação dos direitos do homem 

e do cidadão, foi impensável porque o século XVIII redefiniu o imaginário do sistema mundial 

colonial/moderno de uma maneira compatível com o então novo poder imperial: Holanda, Grã-

Bretanha e França. 

 No que se refere aos direitos humanos especificamente, Joaquín Herrera Flores (2009) 

destaca que não pode haver conhecimento crítico e, por isso, não caberá alguma função social 

à reflexão sobre estes direitos se não começarmos pela crítica do próprio conhecimento. 

Segundo Herrera Flores (2009), no processo de universalização dos direitos, tem predominado 

um tipo imperialista de conhecimento que parte de uma relação colonialista “entre nós e os 

outros”, onde se tenta impor uma “ordem fechada que reproduza dita situação de subordinação” 

(FLORES, 2009, p. 102).  

Para ele, essa versão imperialista-colonialista do conhecimento deve ser superada por 

um tipo de conhecimento “democrático-emancipador”, cujo objetivo, segundo ele, seja a de 

instalação de relações de solidariedade “entre nós e os outros”, e “que leve a construir relações 
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de reconhecimento em que os outros sejam considerados tão sujeitos do conhecimento quanto 

nós mesmos” (FLORES, 2009, p. 102).      

Discorrendo sobre “as globalizações”, Boaventura de Sousa Santos (1997) esclarece que 

aquilo que chamamos globalização é sempre a globalização bem-sucedida de determinado 

localismo. Por isso mesmo ele prefere situar os tópicos de sua investigação em termos de 

localização, em vez de globalização, mas explica que o motivo pelo qual prefere o último termo 

é basicamente porque o discurso científico hegemônico tende a privilegiar a história do mundo 

na versão dos vencedores.  

Como consequência, os direitos humanos, “que não são universais em sua aplicação”, 

tendem a ser formulados desta forma pela cultura ocidental que, além de imperialista, também 

é colonial.  

A marca ocidental, ou melhor, ocidental-liberal do discurso dominante dos 
direitos humanos pode ser facilmente identificado em muitos outros 

exemplos: na Declaração Universal de 1948, elaborada sem a participação da 

maioria dos povos do mundo; no reconhecimento exclusivo dos direitos 

individuais, com a única acepção do direito colectivo a autodeterminação, o 
qual, no entanto, foi restringido aos povos subjugados pelo colonialismo 

europeu; na prioridade concedida aos direitos cívicos e políticos sobre os 

direitos económicos, sociais e culturais e no reconhecimento do direito de 
propriedade como o primeiro e, durante muitos anos, o único direito 

económico (SANTOS, 1997, p. 20).  

   

 Neste sentido cabe indagar: seriam os direitos humanos fundamentais, tal qual os 

conhecemos hoje, ou seja, consagrados em instrumentos normativos e elaborados por atores 

globais estrategicamente interessados, um projeto local que atinge o status de projeto global? 

Além disso, tal como ocorre com a modernidade, na visão de Mignolo (2003), seriam os direitos 

humanos fundamentais uma face oculta do colonialismo? Se sim, isso justificaria o forte uso 

dos instrumentos da mídia hegemônica no processo de criação de consensos no contexto das 

ocupações, seja dos países do Oriente Médio e da África, seja das favelas cariocas?  

Conforme Mignolo (2003), o “imaginário do sistema mundo colonial/moderno” tornou 

os saberes e as histórias locais europeias em projetos globais, criando-se um imaginário 

dominante chamado por ele de “diferença colonial”. Num primeiro momento (século XVI) o 

julgamento da inteligência e civilização dos povos, realizado por missionários espanhóis, se 

dava de forma hierarquizada (quem sabia escrever dominava quem não sabia). Em um momento 

posterior (fim do século XVIII e início do século XIX) o critério de dominação é a história, pois 

“os povos sem história” situavam-se em um “tempo” anterior ao “presente”. 

 Corroborando o entendimento de Mignolo, Aníbal Quijano (2005) diz que os europeus 

geraram um nova perspectiva temporal da história, ressituando os povos colonizados, bem 
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como suas perspectivas históricas e culturais, no passado de uma trajetória histórica cuja 

culminação era a Europa, só que não na mesma linha de continuidade como os europeus, mas 

em outra categoria naturalmente diferente que considerava os povos colonizados raças 

inferiores e, por consequência, anteriores aos europeus.  

Quijano (2005) explica que de acordo com essa perspectiva, a modernidade e a 

racionalidade foram imaginadas como experiências e produtos exclusivamente europeus. Desse 

ponto de vista, assevera Quijanos (2005), as relações intersubjetivas e culturais entre a Europa 

Ocidental e o restante do mundo foram codificadas num “jogo de novas categorias”: Oriente-

Ocidente 47 , primitivo-civilizado, mágico/mítico-científico, irracional-racional, tradicional-

moderno.   

Essa perspectiva binária, dualista, de conhecimento, peculiar ao 
eurocentrismo, impôs-se como mundialmente hegemônica no mesmo fluxo da 

expansão do domínio colonial da Europa sobre o mundo. Não seria possível 

explicar de outro modo, satisfatoriamente em todo caso, a elaboração do 
eurocentrismo como perspectiva hegemônica de conhecimento, da versão 

eurocêntrica da modernidade e seus dois principais mitos fundacionais: um, a 

idéia-imagem da história da civilização humana como uma trajetória que parte 
de um estado de natureza e culmina na Europa. E dois, outorgar sentido às 

diferenças entre Europa e não-Europa como diferenças de natureza (racial) e 

não de história do poder. Ambos os mitos podem ser reconhecidos, 

inequivocamente, no fundamento do evolucionismo e do dualismo, dois dos 
elementos nucleares do eurocentrismo (QUIJANO, 2005, p. 122). 

 

Mignolo (2003, p. 23) explica que “no início do século 20, Max Weber transformou o 

discurso dos missionários sobre essa lacuna em celebração da conquista pelo Ocidente, do 

verdadeiro saber como valor universal” ao afirmar que “na civilização ocidental, e nela apenas, 

surgiram fenômenos culturais que [...] traçam uma linha de desenvolvimento dotada de valor e 

significado universal” (WEBER apud MIGNOLO, 2003, p. 23). Ao problematizar essas 

questões, Mignolo (2003) começa a resgatar formas de construção do conhecimento até então 

(propositalmente?) esquecidos pela cultural acadêmica ocidental.  

E antes mesmo de explicar sua concepção de pensamento liminar, o pensador argentino 

introduz o termo “gnose” que, segundo ele, evitaria o confronto, na epistemologia ocidental, 

entre epistemologia e hermenêutica, sendo esta o instrumento do domínio do sentido e da 

compreensão humana e aquela do conhecimento humano e da verdade. A gnose, para Mignolo 

(2003, p. 30), possibilita falar de um “conhecimento” para além das culturas acadêmicas.  

 As duas culturas – epistemologia e hermenêutica –, segundo Mignolo (2003), nasceram 

como uma reconversão do campo do conhecimento na segunda fase da modernidade, localizada 

                                                             
47 De acordo com Quijano (2005), o outro da Europa ou “Ocidente” foi apenas o “Oriente”, uma vez que os 
“índios” da América e os “negros” da África eram simplesmente considerados “primitivos”.  
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no Norte da Europa e desenvolvida nas três principais línguas do conhecimento a partir de 

então, ou seja, o inglês, o francês e o alemão. A gnose, explica Mignolo (2003, p. 31), “pertencia 

a esse campo semântico, embora tenha desaparecido da configuração ocidental do saber, depois 

que uma certa ideia de racionalidade começou a ser formada e diferenciada de formas de 

conhecimento consideradas duvidosas”.  

Horkheimer (1980) explica que no século XVII, ao invés de resolver as dificuldades nas 

quais o procedimento gnosiologico da astronomia tradicional havia se envolvido tentando 

superá-las por meio de construções lógicas, passou-se a adotar o sistema coperniciano. Este 

fato, segundo ele,  

[...] não se deve apenas às qualidades lógicas deste sistema, como sua 

simplicidade, por exemplo. Mesmo as vantagens que estas qualidades 

representam conduzem à base da práxis daquele período histórico. O modo 
pelo qual o sistema de Copérnico, que era pouco mencionado durante o século 

XVI, tornou-se um poder revolucionário, constitui uma parte do processo 

social, no qual o pensamento mecânico passa a ser dominante” 
(HORKHEIMER, 1980, p. 130). 

 

Mignolo (2003), utilizando a configuração anterior do campo do conhecimento na 

memória ocidental, passa a usar a palavra gnosiologia para indicar o discurso sobre a gnose, 

tomando esta no sentido de conhecimento geral. Ao contrastar a epistemologia com a gnose 

liminar, Mignolo (2003) destaca que enquanto aquela é uma conceitualização e reflexão sobre 

o conhecimento articulado em harmonia com a coesão das línguas nacionais e a formação do 

estado-nação, esta constrói-se em diálogo com a epistemologia a partir de saberes que foram 

subalternizados nos processos imperiais coloniais.  

Dessa forma, Mignolo (2003) busca abrir o espaço que a epistemologia “roubou” à 

gnosiologia, tomando como seu objetivo não Deus (o que se dava no seu sentido clássico), mas 

as incertezas da margem.  

Nossos objetivos não são a salvação, mas a descolonização e a transformação 

da rigidez de fronteiras epistêmicas e territoriais estabelecidas e controladas 

pela colonialidade do poder. 
Entretanto, como estou me concentrando em formas de conhecimento 

produzidos pelo colonialismo moderno na interseção com as modernidades 

coloniais, gnose/gnosiologia liminar e pensamento liminar serão usados, de 

forma intercambiável, para caracterizar uma gnosiologia poderosa e 
emergente, que, na perspectiva do subalterno, está absorvendo e deslocando 

formas hegemônicas de conhecimento (MIGNOLO, 2003, p. 35).    

   

 Com efeito, a gnose liminar/pensamento liminar em Mignolo (2003) nos permite abrir 

espaço para o reconhecimento da diferença colonial, possibilitando a abertura de espaços para 

a emergência de vozes, línguas, culturas, significados, histórias antes excluídas, silenciadas ou 

nomeadas tão somente por suas carências. Permite, ainda, “compensar a diferença colonial que 
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a tradução colonial (sempre unidirencional, como a globalização em nossos dias) tentava 

naturalizar como parte da ordem universal” (MIGNOLO, 2003, p. 23).  

 Quando se pensa o aproveitamento metodológico da abordagem de Mignolo (2003) no 

contexto das comunidades cariocas ocupadas pelas forças policiais e consequente cobertura da 

mídia, torna-se passível de consideração o fato de que os veículos de comunicação não levarem 

em consideração, por exemplo, as diferenças existentes entre as comunidades objeto da notícia, 

se valendo de uma abordagem homogeneizante, muito menos se os direitos humanos 

fundamentais, que teriam ensejado aquelas ocupações, são realmente almejados por aquelas 

pessoas ou mesmo se são, em alguma medida, resultado de sua ação/participação48.  

Conforme assevera Mignolo (2003, p. 10), “no passado a diferença colonial situava-se 

lá fora, distante do centro”, mas “hoje emerge em toda parte, nas periferias dos centros e nos 

centros da periferia”. Além disso, é importante pensar centros alternativos de enunciação dos 

direitos humanos fundamentais que não perpassem, necessariamente, por órgãos 

governamentais e nem pela grande imprensa, mas que considerem toda uma gama de 

experiências que, em geral, são desprezadas pelas formas hegemônicas de construção do 

conhecimento, como bem denuncia Mignolo (2003), configurando-se numa verdadeira 

democracia participativa.  

Sua preocupação, conforme ele mesmo destaca, é enfatizar a ideia de que “o discurso 

colonial e pós-colonial” não são apenas um novo campo de estudo ou uma mina de ouro para a 

extração de novas riquezas, mas condição para a possibilidade de se construírem novos “loci 

de enunciação” e para a reflexão de que o “conhecimento e compreensão” acadêmicos devem 

ser complementados pelo “aprender com” aqueles que vivem e refletem a partir de legados 

coloniais e pós-coloniais (MIGNOLO apud MIGNOLO, 2003).   

 Para além de pleitear um discurso “adequado” sobre os direitos humanos fundamentais, 

nos parece muito mais urgente compreender que existe a necessidade de vocabulários 

alternativos. Estes vocabulários alternativos não pressupõem a desqualificação de outros 

instrumentos de locução, mas sim a possibilidade de que novas interpretações sejam possíveis 

a partir da realidade que se impõe.  

Ao discutir o conceito de “colonialidade” (lado reverso e inevitável da “modernidade”), 

Mignolo (2003) destaca que este conceito implica a necessidade de construir micronarrativas 

                                                             
48 Não estamos nos referindo aqui ao modelo de democracia participativa que no Brasil é em grande medida 
apenas formal, muito menos falamos em uma “democracia das massas”, onde a vontade da maioria poderia 
resultar, inclusive, no subjulgamento de minorias. Estamos falando de uma participação ativa nos 
encaminhamentos, sejam eles pela via legislativa ou não, nas resoluções de conflito, nas possibilidades efetivas 
de escolha etc.  
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na perspectiva da colonialidade e que estas micronarrativas não são a contrapartida da história 

mundial ou universal, mas uma ruptura radical com tais projetos globais. “Não são (ou, pelo 

menos, não apenas) nem narrativas revisionistas, nem narrativas que pretendem contar uma 

verdade diferente, mas, sim, narrativas acionadas pela busca de uma lógica diferente” 

(MIGNOLO, 2003, p. 47).    

Sem tais micronarrativas, relatadas a partir de experiências históricas de 

múltiplas histórias locais (as histórias da modernidade/colonialidade), seria 

impossível escapar ao beco sem saída construído, com formas hegemônicas 
de conhecimento, pela epistemologia moderna e pela reconfiguração das 

ciências sociais e das humanidades após o século 18 (MIGNOLO, 2003, p. 

48).  

 

 No que se refere à necessidade de direitos, especialmente os humanos fundamentais, 

esta é uma realidade que se impõe no seio das comunidades populares, não só do Rio de Janeiro. 

Mas isso não quer dizer, de forma alguma, que esta necessidade precise de intermediários para 

ser enunciada. Assim sendo, não será uma moldura, seja da mídia, seja dos governos, que 

limitará o desejo e a luta das pessoas em torno dessa necessidade. 

  

2.6 Os direitos humanos fundamentais como discurso 

 

Como os direitos humanos fundamentais não são necessariamente direitos, mas também 

um discurso sobre determinados direitos (CUNHA, 2013), a mídia acaba por assumir um papel 

fundamental na articulação deste tema. Assim, Boaventura de Sousa Santos (1997) cita Richard 

Falks que escrevendo em 1981 sobre a manipulação da temática dos direitos humanos nos EUA 

pelos meios de comunicação de massa já havia denunciado a dualidade entre uma “política de 

invisibilidade” e uma “política de supervisibilidade”. 

Uma “política de invisibilidade”, adotada pela mídia americana, teria promovido, por 

exemplo, a ocultação total das notícias sobre o trágico genocídio do povo maubere em Timor 

Leste (que ceifou mais de 300 mil vidas), enquanto uma “política de supervisibilidade” 

promoveria com exuberância os atropelos pós-revolucionários dos direitos humanos no Irã e no 

Vietinã quando relatados pela imprensa nos EUA. 

Norberto Bobbio (1992) destaca que apesar das inúmeras tentativas de análise 

definitória, a linguagem dos direitos permanece bastante ambígua, pouco rigorosa e 

frequentemente usada de modo retórico, nada impedindo que se use o mesmo termo para indicar 

direitos apenas proclamados numa declaração, até mesmo solene, e direitos efetivamente 

protegidos num ordenamento. Entretanto, constata o pensador italiano, “a maior parte dos 
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direitos sociais, os chamados direitos de segunda geração, que são exibidos brilhantemente em 

todas as declarações nacionais e internacionais, permanece no papel” (BOBBIO, 1992, p. 9).  

Do mesmo modo, em relação aos direitos de terceira e de quarta geração, Bobbio (1992, 

p. 9) destaca que “a única coisa que até agora se pode dizer é que são expressão de inspirações 

ideais, às quais o nome de ‘direitos’ serve unicamente para atribuir um título de nobreza”.  

Para Bobbio (1992, p. 9), a linguagem dos direitos tem indubitavelmente uma grande 

função prática, que é, segundo ele, emprestar uma força particular às reivindicações dos 

movimentos que demandam para si e para os outros a satisfação de novos carecimentos 

materiais e morais, podendo se tornar um discurso enganador se obscurecer ou ocultar a 

diferença entre o direito reivindicado e o direito reconhecido e protegido (BOBBIO, 1992, p. 

10). 

Guerras como as do Vietnã, do Iraque e do Afeganistão (para ficar nas mais recentes) 

são citadas com frequência pelos pesquisadores da comunicação como exemplos nos quais os 

Estados Unidos se utilizaram da retórica da garantia dos direitos humanos fundamentais para 

justificar suas ocupações, ora ocultando fatos, ora os revelando, mas sempre fazendo isso de 

uma perspectiva bastante interessada, dando destaque ao seu ponto de vista.  

Em relação ao Vietnã, por exemplo, Douglas Kellner (2001, p. 95) esclarece que os 

Estados Unidos tentaram obter a vitória através da cultura da mídia, ou seja, no plano no 

discurso, uma vez que não a conquistou no plano da realidade. Segundo ele, “esse fenômeno 

[do Vietnã] mostra algumas das funções políticas da cultura veiculada pela mídia, entre as quais 

oferecer compensações para perdas irremediáveis ao mesmo tempo que dá garantias de que 

tudo vai bem na política americana”.  

De modo semelhante, Kelnner (2001, p. 254) destaca a Guerra do Golfo como “um 

construto da mídia”, amparada no discurso da garantia dos direitos aos povos pretensamente 

subjulgados. Como se sabe, numa sociedade apontada como exemplo de democracia, como os 

Estados Unidos, para se promover uma intervenção militar como a que foi promovida naquele 

país do oriente médio – com todas as suas consequências possíveis – se fazia necessário, no 

mínimo, um intenso trabalho de convencimento da opinião pública.  

Com efeito, o governo deveria lançar mão dos mais diversos recursos de 

convencimento, dentre os quais a mídia tinha especial importância (daí a grande contribuição 

do pensamento de Gramsci para os objetivos que nos propomos nessa pesquisa). Segundo 

Kellner (2001, p. 256), o governo americano começara – como reação à invasão do Kuwait pelo 

Iraque no início de agosto de 1990 – “a criar consenso para a intervenção armada e, depois, a 
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fazer propaganda da solução militar para a crise, no que a grande mídia agiu como cúmplice 

dócil”.  

Kellner (2001, p. 256) atesta que foram poucas as vozes contrárias ouvidas na grande 

mídia americana. Ao contrário. “As reportagens, os comentários e as discussões na TV 

privilegiaram sobremaneira a solução militar para a crise, servindo de veículo de propaganda 

para o aparato americano [...]”.  

São muitos os exemplos apontados por Kellner (2001) sobre a postura da mídia em 

relação ao problema que se apresentava. Uma é a reportagem do jornal Washingtn Post de 7 de 

agosto de 1990, em que se afirmava que em uma reunião ocorrida no dia anterior entre o 

encarregado de negócios norte-americano, Joseph Wilson, e o presidente iraquiano Sadam 

Hussein, este se mostrara extremamente beligerante.  

Essa informação, segundo Kellner (2001), seria contrariada por uma transcrição 

posterior da conversa em que Hussein mostrava interesse em negociar, afirmando de forma 

reiterada que não pretendia invadir a Arábia Saudita. “A reportagem [...] foi utilizada pelas 

redes de televisão [...], criando a ideia de que era impossível qualquer solução diplomática”, 

sendo este “o roteiro que legitimou o envio de tropas norte-americanas ao Golfo e forneceu a 

justificativa perfeita para a intervenção de Bush na região” (KELLNER, 2001, p. 258).  

No bojo das justificativas estava quase sempre o discurso de proteção aos direitos 

humanos fundamentais, posto que o presidente iraquiano era apontado como um ditador “tão 

odiado em seu país que sua derrota, mesmo por forças estrangeiras, [seria] aclamada como uma 

libertação por sua própria nação e por grande parte do mundo árabe”, como apontava um 

editorial de Jim Hoagland (apud KELLNER, 2001, p. 258-259), editor assistente do Washingtn 

Post intitulado “Obriguem Hussein a retirar-se”.  

Sendo assim, se impunha ao oriente um “verdadeiro” modelo de democracia – que se 

insistia ser desconhecido por estes –, em que os direitos humanos fundamentais eram 

observados e garantidos. Garantidos, obviamente, pelo Estados Unidos da América em 

conformidade com os seus reais interesses.  

No caso das UPPs, Vera Malaguti Batista (2011) destaca que este tipo de projeto, ou 

seja, de ocupação de territórios sob a justificativa da garantia da lei e da ordem, bem como dos 

direitos, não é nenhuma novidade, pois faz parte de um arsenal de intervenções urbanas 

previstas para regiões ocupadas militarmente no mundo a partir de tecnologias, programas e 

políticas norte-americanas que vão do Iraque à Palestina.  

Ela cita reportagem do Globo online, reproduzindo o WikiLeaks, em que o Cônsul dos 

EUA, em telegramas sigilosos, declara que as UPPs se inspiram nas táticas de contrainsurgência 
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aplicadas pelos americanos nas guerras do Iraque e do Afeganistão. “A abordagem do programa 

de pacificação é uma reminiscência do limpar, manter e construir, a doutrina americana de 

contrainsurgência”, teria dito o Cônsul (BATISTA, 2011, p. 113). 

Segundo Batista (2011, p. 108), “a pacificação e a ocupação de algumas favelas do Rio 

se deu em forma de guerra, com o apoio das Forças Armadas nacionais instituindo uma gestão 

policial e policialesca da vida cotidiana dos pobres que lá habitam”, o que teria resultado em 

verdadeiros massacres da população mais pobre que reside nas favelas, que além de serem 

vitimados pelos homicídios praticados pelos agentes de Estado, também foram vitimados pela 

ocultação de inúmeros cadáveres49. 

Comentando o conceito de “massacre” de Eugenio Raúl Zaffaroni, Batista (2011, p. 

108) diz que “apesar de copiarmos tanto dos Estados Unidos, não incorporamos o seu modelo 

de polícia comunitária, mas o paradigma borbônico de ocupação territorial militarizada do 

engenho colonialista.”  

Para ele [Zaffaroni], [a ocupação das favelas por militares] são ações suicidas, 

esgotadas na globalização, feitas para sociedades estratificadas e oligopólicas. 

É por isso que a saída do ciclo das ditaduras militares produziu o deslocamento 
do paradigma da segurança nacional para o da segurança urbana que tanta 

letalidade causou em nossas democracias. Isso é o que ele chama de massacres 

a conta-gotas, que produzem também a brutalização das nossas polícias que, 
com níveis baixíssimos de qualidade de vida, são atiradas à tarefa de 

massacrar seus próprios irmãos. O resultado são as prisões cheias de policiais, 

como é o caso emblemático do Trovão, policial civil incensado pela mídia no 

primeiro massacre do Alemão, em que aprecia fumando um charuto sobre 
corpos negros e ensanguentados num beco dessa favela, trajando roupas de 

guerra (BATISTA, 2011, p. 109). 

 

                                                             
49 Sobre esse tema, ver “LIMA, Tatiana da Silva. Onde estão os mortos? Silenciamento, discursos e sentidos 
midiáticos da pacificação do Complexo do Alemão. Dissertação (Mestrado em Mídia e Cotidiano) – Universidade 
Federal Fluminense, Instituto de Artes e Comunicação Social, 2015. 
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Chacina do Alemão, no Rio de Janeiro, em 2007. A 
imagem do policial civil “Trovão” estampou a capa 
de diversos jornais e revistas e circulou o mundo. 
Foto:  Severino Silva / Agência O Dia 

Capa do jornal O Globo, edição do dia 29 de junho de 
2007. Imagem: reprodução  

 

 

 Para Batista (2011, p. 110), “a paradigma bélico para a Segurança Pública é um artefato, 

uma construção política pela qual o capitalismo contemporâneo controla os excessos reais e 

imaginários dos contingentes humanos que não estão no fulcro do poder do capital vídeo-

financeiro”, sendo “esses pobres do mundo que inventam novos países para aportar, sobrevivem 

nas frestas do mercado com seus difíceis ganhos fáceis, enfim, à sua maneira, são os mais 

verdadeiros empreendedores de um mundo em ruínas”. 

 Ainda de acordo com Batista (2011, p. 112), “a pacificação e a ocupação abriram o 

caminho para as UPPs que se constituem em ocupações permanentes dessas áreas faveladas, 

instituindo uma cultura do Estado de polícia que foi arquitetada numa operação militar e 

publicitária”, se referindo ao filme “Tropa de Elite” que se mostrou uma verdadeira arma de 

propaganda ao modelo de segurança pública que se implementava no Rio naquele momento. 

“Território pacificado, pobres controlados, campo aberto para o projeto de gestão policial da 

vida”, diz a socióloga.  

 É obvio que esse processo não se construiu da noite para o dia. Ele remonta a uma longa 

tradição de criminalização da pobreza, época na qual os desvalidos também foram abandonados 



83 
 

à própria sorte, empurrados em direção às encostas dos morros da então capital da República, 

num tempo em que as políticas públicas de garantias sociais (dentre as quais as de moradia) 

eram quase inexistentes. Nesse cenário, forjou-se uma longa e árdua trajetória da cidadania que, 

a se julgar por alguns dos números que apresentamos abaixo, continua incompleta.  

 Como se verá, o trabalho de reforma urbana da cidade do Rio de Janeiro no início do 

século XX nos moldes europeus, constituiu um ótimo pretexto para se expulsar das regiões 

centrais da cidade os indesejados do progresso capitalista. A violência dessas ações se reflete 

até os dias atuais, quando se observa não só a precariedade infraestrutural de muitas 

comunidades, mas também no fato dessas populações ainda viverem privadas daqueles que 

seriam direitos básicos como saúde, educação, emprego etc.    
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3 URBANISMO E “FAVELIZAÇÃO” NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

“E a verdade é que, se alguns negros, às vezes famílias inteiras, tinham 
saído de casa às primeiras alvíssaras da liberdade, levando o seu baú de 

roupas, sem ainda saber que destino seguiriam, muitos tinham ficado com 

antigos senhores, presos a estes apenas pela afeição e não mais pelo 
cativeiro. […] Alguns voltaram da porta, como se a rua os intimidasse. 

Outros só voltaram depois de ter cantado e dançado nas praças apertadas 

de povo.” (Os Tambores de São Luís, de Josué Montello, Livraria José 
Olympio Editora, 3° edição, 1978, p. 445). 

 

Embora fragmento de uma obra ficcional, o trecho acima nos parece bastante ilustrativo 

do que foi o processo de “abolição” da escravatura no Brasil. Assinado pela Princesa Isabel no 

dia 13 de maio de 1888, a Lei Aurea garantia formalmente a liberdade aos escravos, mas parece 

ter sacramentado materialmente a escravidão por longos anos. Permitiu que as pessoas, 

dependentes financeiramente (e muitas vezes ligadas emocionalmente) aos seus ex-senhores, 

continuassem se sujeitando a estes como uma forma de sobrevivência.  

Aos mais destemidos, restou as agruras das ruas, com violência, prostituição, alcoolismo 

e outras formas de marginalização, enquanto outros acorria ao abrigo proporcionado pelas 

encostas dos morros da então capital da República. Situação, a propósito, acelerada tempos 

depois pelo processo de urbanização do Centro do Rio no início do século XX que desejava dar 

ares de modernidade à cidade, seja do ponto de vista estético, seja do ponto de vista sanitário.  

Com efeito, o objetivo deste capítulo não é necessariamente traçar um histórico sobre o 

processo de desenvolvimento das favelas na paisagem urbana da cidade do Rio de Janeiro, mas 

pensar sua configuração simbólica. Para tanto, discutimos o conturbado processo de construção 

da cidadania nestes espaços com especial atenção aos direitos básicos como os de moradia, 

emprego e educação, bem como situamos a configuração atual da favela na cidade do Rio de 

Janeiro nos dias atuais em contraste com a imagem que o telejornalismo lhe faz.  

Assim como Valladares (2005), mais do que pensar a favela, a ideia é pensar a maneira 

pela qual a favela passou a ser percebida e imaginada nos vários contextos históricos e políticos. 

Como diz a socióloga, uma das maiores especialistas sobre o tema no país, “este procedimento 

parte da idéia de que a categoria de favela utilizada hoje, tanto nas produções eruditas quanto 

nas representações da mídia, é o resultado mais ou menos cumulativo, mais ou menos 

contraditório, de representações sociais sucessivas, originárias das construções dos atores 

sociais que se mobilizaram em relação a esse objeto social e urbano”.   

 

3.1 As favelas da cidade do Rio de Janeiro hoje 



85 
 

 

 A cidade do Rio de Janeiro tem hoje 1.018 favelas em cujo número de habitantes chega 

a 1.434.975 (CIDADE DO RIO DE JANEIRO, c2017). Chamadas de “aglomerado 

subnormais”50 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), as favelas vivem um 

processo permanente de expansão. Se em 1960 os 335.063 moradores destes lugares 

representavam 10,26% do total da população da cidade, em 2000 as 1.092.476 pessoas 

residentes nas comunidades significavam 18,60%, hoje são 22% dos cerca de 6,32 milhões de 

toda a população da capital fluminense.  

As décadas de 1950 (7,06%) e 1960 (5,37%) registram as maiores taxas de crescimento 

anual das favelas, fato que se deu especialmente em função da aceleração do crescimento das 

grandes cidades brasileiras o que, por sua vez, decorre, em grande media, do aumento do fluxo 

migratório interno. Como lembra Valladares (2005), após a segunda guerra mundial, tanto no 

Brasil, quanto no conjunto da Amárica Latina, a retomada do crescimento econômico acelera o 

crescimento urbano e o fluxo dos migrantes rurais para as cidades, fator que também intensifica 

o crescimento das favelas, tornando mais aguda a questão da moradia para as classes populares. 

Gonçalves (2013), por sua vez, lembra que o acelerado processo de urbanização, 

verificado no Brasil durante todo o século XX, está ligado a uma intensa concentração de terras 

no campo, a extrema mecanização da atividade agrária, bem como a industrialização acelerada 

do país, o que contribuiu fortemente para o êxodo rural.  

Esse fenômeno teria sido ampliado pelos períodos cíclicos de secas no Nordeste, o que 

acarretou o boom demográfico das grandes cidades do Sul/Sudeste do país. A tabela abaixo, 

cujas informações foram compiladas por nós a partir dos dados do IBGE, mostra o crescimento 

da população residente em favelas no município do Rio de Janeiro entre 1950 e 2010:  

Ano População em favelas Taxa de crescimento 
Participação 

anual (%) 

Participação 
anual (%) na população 

total (%) 

1950 169.305 - - 

1960 335.063 7,06 10,26 

1970 565.135 5,37 13,30 

1980 628.170 1,06 12,30 

1991 876. 761 3,08 16,10 

2000 1.092.476 2,47 18,60 

2010 1.434.975  22,00 
 Fonte: IBGE, Censos Demográficos (1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010). 

                                                             
50 Segundo o IBGE, “aglomerado subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade 
alheia – públicos ou privados – para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um 
padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas restritas à ocupação. 
No Brasil, esses assentamentos irregulares são conhecidos por diversos nomes como favelas, invasões, grotas, 
baixadas, comunidades, vilas, ressacas, loteamentos irregulares, mocambos e palafitas, entre outros”. 
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Valéria Grace Costa (2011), que é geógrafa da Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, explica que entre 1991 e 2000 o crescimento da população total da 

cidade foi de 0,73% ao ano, maior do que o da década anterior, que foi de 0,67%. Deste 

crescimento, o da população em favelas correspondeu a 2,4% ao ano (ver na tabela acima), 

enquanto o do resto da cidade foi de apenas 0,38%. Isso quer dizer que as favelas cresceram 

naquele período seis vezes mais do que o “asfalto”, um acréscimo considerável na taxa de 

crescimento da população em favelas em relação à década de 1980 que correspondeu a 1,06% 

ao ano.  

Uma outra tendência observada foi a de proliferação de favelas em direção à periferia 

do município. Enquanto a AP (área de planejamento) 1, que representa o Centro e sua periferia, 

como São Cristóvão e Rio Comprido, surgiram 63 favelas entre 1991 e 2005, e na AP2, que 

envolve as regiões administrativas e bairros da Zona Norte, como Tijuca e Vila Isabel e de toda 

a Zona Sul, representada pelas regiões de Botafogo, Lagoa e Copacabana, foram 52 novas 

favelas nesse mesmo período, na AP3, que engloba os bairros da Zona Norte desde o Méier até 

a zona suburbana da Leopoldina, como Bonsucesso, Ramos e Penha, foram 311 novas favelas 

nesse meio tempo.  

Apesar de menor, o número de favelas também cresceu bastante na AP4, que 

compreende parte da Zona Oeste, representada pela Barra da Tijuca e por Jacarepaguá (150 

novas favelas) e na AP5, que inclui os demais bairros da Zona Oeste, como Campo Grande e 

Guaratiba (173 novas favelas) (COSTA, 2011).  

Os dados mais recentes do Censo Demográfico de 2010 mostram que foi na AP4 (Barra 

da Tijuca e Jacarepaguá) onde o número de favelados51 mais cresceu entre os anos de 2000 e 

2010. Foram 53% de novos favelados contra 28% de “não-favelados” nessa região nesse 

período, enquanto que na AP2 (Zona Sul) o crescimento foi de 15% das favelas contra um 

decréscimo de 1% de “não-favelados” e na AP3 (Zona Norte) o aumento foi de 11% nos 

favelados contra uma queda de 1% dos não favelados.  

Cavallier e Vial (2012) explicam que entre 2000 e 2010, a população do Rio, como um 

todo, passou de 5.857.994 para 6.320.446 habitantes (a estimativa atual da população da cidade 

do Rio é, segundo o IBGE, de 6.718,903), representando um crescimento de 8% nesse intervalo 

                                                             
51 Eu utilizo a expressão “favelados” exclusivamente para indicar o local de habitação dos moradores de favelas, 
ou seja, é uma indicação meramente geográfica. Essa é uma observação importante de ser feita, pois mesmo 
moradores de favelas muitas vezes encaram a expressão “favelados” de forma pejorativa, conforme se pode 
depreender de uma reportagem pesquisada neste trabalho (ROCHA; MENDONÇA, 2011) em que um morador, 
ao reclamar da ação truculenta da polícia, diz que “nem todo morador de favela é favelado”.   
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de tempo. Neste mesmo período as favelas se expandiram a uma taxa de 19%, ao mesmo tempo 

em que a população da “não‐favela” cresceu apenas 5%, o que demonstra um aumento 

substancial de moradores de favela por motivos variados, como o encarecimento dos bairros 

centrais da cidade, por exemplo.   

Ao que parece, esse crescimento exponencial no número de favelas e de favelados está 

ligado diretamente à ausência histórica de políticas públicas de habitação na cidade o que, desde 

o final do século XIX e início do XX, tem impelido uma grande parte da população a procurar 

as favelas para morar (GONÇALVES, 2013). Como se verá, uma política, bem como diferentes 

reformas urbanas que se sucederam no Rio de Janeiro após a proclamação da República, em 

1889, e no decorrer da primeira metade do século XX, tentou erradicar as habitações 

consideradas insalubres, o que acabou por provocar mudanças significativas na estrutura da 

cidade, “mas sem tomar a peito a questão da habitação” (GONÇALVES, 2013).   

Embora prevaleça em grande medida a ideia de que as favelas são locais de desocupados 

e/ou redutos de bandidos, onde se localizam as “classes perigosas”, é da favela que saem 

diariamente centenas de milhares de trabalhadores que irão sustentar as diversas atividades 

relegadas aos mais pobres como faxineiros, porteiros, auxiliares de serviços gerais, balconistas, 

atendentes, operários da construção civil, motoristas, cobradores, mecânicos, borracheiros, 

dentre muitas outras ocupações. Mas é também da favela que saem todos os dias professores, 

artistas, atletas, produtores, jornalistas, pesquisadores e um sem número de outros profissionais.  

Ao mesmo tempo muitos trabalhadores também movimentam a economia da cidade a 

partir do interior das favelas, pois nestes territórios as atividades econômicas, principalmente 

na área de produtos e serviços, são bastante intensas. Essa intensidade da economia local no 

interior das comunidade locais, com um quantitativo significativo de atividades e 

empreendimentos, pode estar ligado a um movimento que já se vinha verificando a partir da 

década de 1970 quando há uma mudança do “administrativismo urbano” para algum gênero de 

empreendedorismo, o que, segundo David Harvey (2005), tem a ver com as dificuldades 

enfrentadas pelas economias capitalistas a partir da recessão de 1973.  

Para Harvey (2005), não só nos Estados Unidos, contexto a partir do qual faz sua análise, 

mas em outros países do mundo, a desindustrialização, a disseminação do desemprego, a 

austeridade fiscal aos níveis tanto nacional quanto local, bem como uma tendência ascendente 

do neoconservadorismo e um apelo muito mais forte à racionalidade do mercado e à 

privatização, representam o pano de fundo para entender porque tantos governos urbanos, 

muitas vezes de crenças políticas diversas e dotados de poderes legais e políticos muito 

diferentes, adotaram todos uma direção muito parecida.  
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Ainda segundo Harvey (2005), com esse processo houve uma maior ênfase na ação local 

para enfrentar esses problemas, o que teria a ver com a capacidade declinante dos Estados-

nação de controlar o fluxo financeiro das empresas multinacionais, de modo que o investimento 

passou a assumir cada vez mais a forma de negociação entre o capital financeiro internacional 

e os poderes locais, que fazem o possível para maximizar a atividade do local como chamariz 

para o desenvolvimento capitalista. Em outros termos, o empreendedorismo passa a ser objeto 

de políticas públicas com vista a nova dinâmica econômico-financeira mundial.  

Conforme Rocha e Carvalho (2018), no contexto das favelas “pacificadas” o 

empreendedorismo e o consumo surgem como janelas de “acesso à cidadania” enquanto os 

“negócios sociais” vão ganhando cada vez mais força e investimentos nas áreas ocupadas. Ao 

mesmo tempo, as instituições públicas, através de seus programas de fomento ao 

microempreendedor, passam a atuar nessas áreas, investindo em práticas empreendedoras e na 

formalização dos pequenos comerciantes. Para as autoras, a escolha do Rio de Janeiro como 

cidade receptora de grandes eventos e participante dessa forma de gestão baseada no 

“empresariamento” e na consolidação da cidade-mercadoria se relaciona diretamente com a 

ação empreendida pelas UPPs.  

Considerando que a grande maioria das favelas da cidade do Rio de Janeiro permaneceu, 

mesmo à época dos tempos áureos da política de “pacificação”, sob o regime da “metáfora da 

guerra”, com o histórico modelo de presença precarizada das instituições estatais, aos mesmo 

tempo em que as comunidades ocupadas obedeciam a um regime militarizado, de controle e 

disciplina, pensar a relação estabelecida pelo viés da “inclusão produtiva” ao revés da garantia 

de direitos universais, tomando como central a prática empreendedora ofertada pelo mercado, 

em detrimento do trabalhador, ajuda a compreender e aprofundar o entendimento sobre a 

questão. 

Isso porque a lógica centrada nos editais e/ou nas premiações para desenvolver seus 

próprios projetos passou a ocupar o lugar do trabalho formal. Como consequência, o emprego 

passa a se desdobrar em formas variadas de “trabalho precário, intermitente, descontínuo, 

tornando inoperantes as diferenças entre formal e informal” (ROCHA E CARVALHO, 2018). 

Dessa forma, o incentivo ao empreendedorismo como parte da atuação estatal nos territórios 

“pacificados”, garantem as autoras (ROCHA E CARVALHO, 2018), “expressava a imbricação 

entre essa lógica mercadológica e uma compreensão individualista da representação dos 

interesses coletivos dos moradores de favelas ocupadas”.  

Portanto, sustentamos que há uma inflexão no “mercado de projetos sociais” 

[...] nas favelas, que tem na política das UPPs um elemento determinante. No 
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processo de “pacificação”, o mercado ganha um lugar privilegiado, ao mesmo 

tempo que representa um agenciamento central apoiado também pelo estado 
e por ONGs no sentido de capturar os moradores pela ideia do 

“empreendedorismo social” (ROCHA E CARVALHO, 2018, p. 917). 

 

Nesse sentido, uma reportagem do Bom Dia Brasil (GRAELL, 2019) mostrava 

recentemente o “imenso potencial de consumo em áreas específicas nas grandes cidades do 

Brasil”. Dizia a ancora Ana Paula Araújo que “são comunidades onde vivem famílias com renda 

mais baixa, mas que podem movimentar mais de R$ 170 bilhões por ano”. A pesquisa destacada 

pelo telejornal mostrava que as famílias que moram em cerca de 6.329 comunidades do país 

afora “tem potencial para consumir R$ 9,6 bilhões por mês”, sendo que “só na Rocinha, no Rio 

de Janeiro, a cifra passa de R$ 1 bilhão [...], a comunidade como o maior potencial de consumo 

entre os locais mapeados”52. 

Como mostraremos mais adiante, a ideia de que as UPPs abriam espaços para novas 

oportunidades no interior das favelas ocupadas se tornou bastante recorrente nas reportagens 

dos telejornais no período analisado. Nestas matérias se evocou com frequência a ideia de que 

a “pacificação” garantia, entre outras coisas, a segurança para que os turistas pudessem visitar 

sem receio estes locais, ocasiões nas quais poderiam, entre outras coisas, consumir a produção 

local, fomentando os empreendimentos que promoviam retorno financeiro não só para as 

agências de turismo localizadas no asfalto, mas também garantiam renda aos moradores desses 

lugares.  

Outro fator importante de se destacar em relação à favela é o que diz respeito ao caráter 

étnico racial dos seus moradores. Isso porque enquanto 55% da população brasileira se 

autodeclara negra, nas favelas esse número é de 67%. Esse fator se mostra sobremaneira 

relevante na medida em que será a condição de negro e de negra (além da condição de favelado, 

obviamente) que muitas vezes determinará a violência contra estas populações num país 

historicamente caracterizado como racista, sobretudo quando esta violência é perpetrada por 

agentes estatais.  

Para se ter uma ideia da diferença de acesso aos direitos por parte dessa população na 

cidade do Rio de Janeiro, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da população negra, 

em 2010, era de 0,746 (o que situa essa parcela da população de Rio de Janeiro na faixa de 

Desenvolvimento Humano Alto) ao mesmo tempo em que o IDHM da população branca era de 

                                                             
52  Nós tentamos acessar essa pesquisa realizada pela “Outdoor Social”, uma empresa social voltada para 
publicidade em comunidades, mas fomos informados que o acesso a mesma só poderia se dar por meio de 
pagamento, o que nos obrigou a desistir de consultar os dados em sua fonte primária.  
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0,848 (o que a situa na faixa de Desenvolvimento Humano Muito Alto) (ATLAS DO 

DESENVOLVIENTO HUMANO NO BRASIL, 2010).  

O Índice é determinado pelos seus componentes como educação, longevidade e renda. 

Ele mostra, por exemplo, que em bairros como o Complexo do Alemão e Maré a taxa de 

alfabetização de adultos é de 89,07% e 89,46%, respectivamente, abaixo de bairros como Gávea 

(98,08%) e Leblon (99,01). No conjunto dos “aglomerados subnormais”, a proporção de 

pessoas com dez anos ou mais de idade que haviam completado curso superior era de 1,3% em 

2010, enquanto no conjunto do município era de 16,5% no mesmo período (MUSEMESSI, 

2016).  

Para os jovens moradores de favelas, se lhes falta formação técnico-acadêmica, lhes 

sobra disposição para os estudos, conforme mostra uma pesquisa realizada pelo Instituto Data 

Favela em mais de 60 comunidades brasileiras no início de 2015 (INSTITUTO DATA 

FAVELA, 2015). De acordo com a pesquisa, 4 em cada 10 jovens de 19 a 24 anos queriam 

fazer faculdade, enquanto 62% dos jovens de 14 a 18 anos desejavam fazer um curso 

profissionalizante naquele ano. 

O problema é que mesmo que os números contrariem a mística, muitas favelas 

continuam a perecer de problemas crônicos como ausência de equipamentos culturais (o que 

obviamente não impede a favela de produzir cultura)53, precária infraestrutura de saneamento 

básico, bem como a escassez de serviços de saúde e educação que deem conta não só da 

extensão dos territórios, mas da dinâmica cotidiana destes lugares. São estes problemas que 

acabam por abrir espaço não só para o crescimento do crime organizado, como para os abusos 

de autoridades, que muitas vezes acabam por fazer determinadas regiões redutos de dominação.  

 Obviamente que meu objetivo aqui não é analisar de forma pormenorizada os números 

e os problemas concernentes à favela, até porque estes são extensos e complexos, cabendo, em 

grande medida, aos sociólogos destrinchá-los. O que interessa aqui é apenas demostrar que 

existem fatores, como o descompasso entre crescimento de muitas favelas e dos serviços 

prestados nestes lugares, que podem impactar na questão da violência e consequente 

intervenção policial/miliar.  

A ideia também é mostrar aqui que as questões socioculturais, plurais e diversas da 

favela nem sempre são acompanhadas pela pressa da instância jornalística que, por vezes, 

acaba, como se verá mais adiante, homogeneizando o discurso sobre essas comunidades e 

                                                             
53 Projetos como o “Guia Cultural de Favelas” mostra que existem hoje nestes lugares centenas de iniciativas na 
área cultural, a maioria absoluta realizadas a despeito de qualquer apoio governamental. Disponível em: 
<http://guiaculturaldefavelas.org.br/>.   
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sobres os seus habitantes. Essa dinâmica é muitas vezes acompanhada de perto pelo poder 

público que acaba por ir à favela com intuito de levar coisas e promover ações que supririam 

as demandas dos favelados “carentes de cidadania”.  

 

3.2 Escravidão, favelização e negação de direitos 

 

Como nos lembra José Murilo de Carvalho (2002), no processo de abolição da 

escravatura aos libertos não foram dadas nem escolas, nem terras, nem empregos e passada a 

euforia da libertação, muitos ex-escravos regressaram a suas fazendas, ou a fazendas vizinhas, 

para retomar o trabalho por baixo salário, o que mostra que essa “libertação” não trouxe consigo 

a igualdade efetiva.  

“A igualdade era afirmada nas leis, mas negada na prática” (CARVALHO, 2002) uma 

vez que ao invés de “incentivar a conversão gradual dos escravos libertos em mão de obra livre, 

o Estado, pelo contrário, estimulou a integração maciça de europeus54 para substituir a mão de 

obra escrava nas plantações de café, o que permitiu a formação, pouco tempo depois, do 

‘exército de reserva’ exigido pelo aparelho reprodutivo das cidades” (GONÇALVES, 2013).  

Na cidade do Rio de Janeiro, então capital da República, a ocupação de espaços 

desordenados e insalubres, como os cortiços (cuja população dobrou entre 1888 e 1890, 

chegando a atingir 100 mil pessoas, ou seja, quase 20% da população da cidade)55, foi a solução 

encontrada por muitas famílias que dispunham de parcos recursos, situando-se ali o germe da 

“favelição” da cidade 56 , o que ganharia corpo pouco tempo depois com uma série de 

acontecimentos, dentre as quais o retorno ao Rio de Janeiro dos soldados da Guerra de Canudos, 

a ausência de uma política habitacional e a urbanização nos moldes europeus são dos mais 

significativos. 

Duas longas plantas baixas disponíveis no acervo da Biblioteca de Obras Raras do 

Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) mostram de um lado 

o traçado original da região central da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX, com 

seu intenso casario, e de outro o espaço que seria aberto sobre este mesmo casario, densamente 

ocupado por famílias muito pobres, para a construção não só da Avenida Central (hoje Avenida 

Rio Branco), mas de uma série de edificações que objetivavam dar um ar de modernidade ao 

                                                             
54 Entre 1884 e 1920 entraram no Brasil cerca de 3 milhões de imigrantes, embora a maioria tenha se dirigido à 
São Paulo (CARVALHO, 2002). 
55 In__GONÇALVES, 2013.  
56 Embora a utilização das encostas de morros como local de moradia já se verificasse décadas antes. 
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centro, procurando assemelha-lo às grandes cidades da Europa da Belle Époque, especialmente 

a capital francesa, Paris, além de rivalizar com a cidade de Buenos Aires, na Argentina, onde 

as obras de construção da Avenida de Maio estavam sendo concluídas (GONÇALVES, 2013).  

Pelo projeto é possível observar que as obras de modernização colocaram abaixo mais 

de uma dezena de quarteirões onde ficavam centenas de moradias. A partir de sua abertura, a 

Avenida Central passou a abrigar uma série de modernas edificações, como a Biblioteca 

Nacional, o Teatro Municipal e o Museu Nacional de Belas Artes, todas imitações do estilo 

arquitetônico europeu.  

Nenhuma destas edificações tinha como propósito abrigar ou acolher os pobres e 

despossuídos que foram literalmente empurrados para as encostas dos morros, num processo 

que por vezes foi incentivado pelo poder público que não dispunha de uma política de habitação 

que desse conta das demandas que surgiam.  

O número exato de habitantes dos cortiços do Centro do Rio não é conhecido, mas 

estima-se que nos tempos áureos cerca de 4 mil pessoas residiram no Cabeça de Porco, o maior 

e mais importante dos cortiços da então capital da República, demolido em 26 de janeiro de 

1893, pelo então prefeito Candido Barata Ribeiro (1843-1910).  

A planta mostra um trecho do que seria a Avenida Central e o traçado do casario que viria abaixo para a abertura das 
novas vias. Fonte: acervo da Biblioteca Obras Raras do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) 
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Os cortiços eram especialmente visados em função das suas condições higiênicas 

precárias, o que os transformou “em uma das principais fontes de epidemias que assolavam 

sistematicamente a cidade”, além de também serem associados à marginalidade 

(GONÇALVES, 2013). “No cortiço acha-se de tudo: mendigo que atravessa as ruas como um 

monturo ambulante; a meretriz impudica; [...] os tipos de todos os vícios e até (...) o 

representante do trabalho” (BARATA RIBEIRO apud GONÇALVES, 2013).  

Gonçalves (2013) explica que as obras do Centro do Rio, conduzidas pelo então prefeito 

Pereira Passos, colocaram em prática de forma integral as ideias higienistas. Elas melhoraram 

substancialmente as condições sanitárias da cidade ao mesmo tempo que consolidaram a 

seguinte divisão espacial: o Centro para os negócios, os bairros próximos do Centro, 

especialmente aqueles situados na orla marítima, na Zona Sul, para as classes médias e altas, e 

finalmente os subúrbios para as classes populares.  

“A reforma urbana beneficiou de forma considerável o grande comércio (principalmente 

os importadores), o setor de transportes, da construção civil e da incorporação imobiliária” 

enquanto prejudicava não apenas habitantes dos cortiços, mas também os pequenos 

comerciantes (GONÇALVES, 2013, posição 957).   

Ainda à época do Império, a concentração de terras e o comprometimento do Estado 

com o poder privado tinham sido, ao lado da escravidão, os grandes empecilhos ao exercício 

da cidadania civil durante o Império, quadro que mudaria pouco mesmo com a proclamação da 

República (CARVALHO, 2002).  

Instituída em 1889, a República tinha sido incapaz até aquele momento de promover 

mudanças significativas no campo da cidadania, mantendo as velhas estruturas de dominação, 

ao mesmo tempo em que a população, especialmente a negra, se ressentia da discriminação, do 

preconceito e da exclusão. Por isso os projetos urbanos pelos quais a cidade do Rio de Janeiro 

passou desconsideram quase que por completo essas populações, seja na Velha (1889 – 1930), 

seja na Nova República.   

A República não havia conseguido resolver, por exemplo, o problema do analfabetismo, 

que continuava sedimentado no início do século XX, enquanto o acesso à Justiça era um 

privilégio para pouquíssimos (CARVALHO, 2002). “A lei, que devia ser a garantia da 

igualdade de todos, acima do arbítrio do governo e do poder privado, algo a ser valorizado, 

respeitado, mesmo venerado, tornava-se apenas instrumento de castigo, arma contra os 

inimigos, algo a ser usado em benefício próprio”. Assim, “não havia justiça, não havia poder 

verdadeiramente público, não havia cidadãos civis” (CARVALHO, 2002, p. 57). 
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A Constituição Republicana de 1891 proibia ao governo federal de interferir na 

regulamentação do trabalho, enquanto isso pouco se cogitava de uma legislação trabalhista e de 

proteção ao trabalhador, quadro que agravava a situação dos habitantes das favelas que 

continuavam sem condições de garantir a subsistência, sobretudo no que se refere à uma 

moradia digna. Carvalho (2002) explica que no campo da legislação social, apenas algumas 

tímidas medidas foram adotadas, a maioria delas após a assinatura pelo Brasil, em 1919, do 

Tratado de Versalhes e do ingresso do país na Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

criada nesse mesmo ano.  

A partir de 1930, no entanto, se verificou mudança mais consistentes, como o avanço 

dos direitos sociais: criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comercio, seguida pela vasta 

legislação trabalhista e previdenciária, completada em 1943 com a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), uma das medidas mais destacadas da Era Vargas (1930 – 1945), embora a 

evolução dos direitos políticos tivessem se dado de forma mais complexa.  

Não é demais lembrar que embora avançada para a sua época, a legislação trabalhista 

alcançava um número limitado de trabalhadores num país que permanecia eminentemente 

agrário, com uma economia “voltada para fora”, orientada para a exportação. Mesmo a 

organização sindical se fez dentro de um arcabouço corporativo, em estreita vinculação com o 

Estado (CARVALHO, 2002).  

No que se refere à questão da habitação e da moradia, Valladares (2005) lembra que a 

visão da favela como elemento da sociedade urbana muda bastante no começo dos anos de 

1950, mudança que, segundo ela, está ligada a vários fatores políticos e econômicos 

convergentes. Após a Segunda Guerra Mundial, lembra ela, “tanto no Brasil quanto na América 

Latina, a retomada do crescimento econômico acelera o crescimento urbano, e o fluxo dos 

migrantes rurais para as cidades também intensifica o crescimento das favelas, tornando mais 

aguda a questão da moradia para as classes populares”. 

Como vimos, no início dos anos de 1950 as favelas da cidade do Rio já abrigavam cerca 

de 170 mil pessoas, correspondendo pouco mais de 7% da população local, o que significava 

um contingente expressivo de pessoas. Mas apesar disso, as políticas públicas de habitação 

eram escassas, se não inexistentes, o que aprofundava o dilema das populações faveladas que 

cada vez mais viam suas localidades de moradia receberem mais e mais pessoas que viviam os 

mesmos dilemas, o que passava a chamar a atenção do restante da cidade que enxergava os 

favelados como sendo perigosos.  

 

3.3 O mito das classes perigosas 
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Uma reportagem da TV Globo (cuja data e o programa de exibição não puderam ser 

identificados) mostra de forma alarmante o primeiro grande conflito do tráfico no Morro Dona 

Marta, que ocorreu em agosto de 1987, quando o traficante Emílson dos Santos Fumero, o 

Cabeludo, invadiu a favela para retomar os pontos de venda de drogas em poder do ex-PM 

Zacarias Gonçalves da Rosa Neto, o “Zaca” (MOREYRA, 1987). Esta mesma notícia também 

mostra o choque entre moradores da Rocinha e a polícia após a prisão do “protetor da favela”, 

o traficante Denir Leandro da Silva, o “Dênis da Rocinha”, bem como o “enterro de herói” de 

Paulo Roberto de Moura Lima, o “Meio Quilo”, “um misto de protetor e carrasco” da favela do 

Jacarezinho.       

A reportagem da jornalista Sandra Moreyra, que se iniciava com uma panorâmica aérea 

por sobre o Morro Dona Marta, em cuja imagem do Pão de Açúcar, cartão postal do Rio, 

aparecia ao fundo, era carregada de fortes imagens e sons de tiroteios, ostentação de armas, 

moradores em fuga, os lamentos desesperados de uma mãe que acabara de reconhecer o corpo 

do filho e até uma entrevista com um traficante, o “Boca Mole”, que exibia armas em cada uma 

das mãos e desafiava seus rivais. Este era quase que um modelo da cobertura telejornalística 

dos anos de 1980, padrão que perduraria na década seguinte.  

Conforme assevera Maria Helena Moreira Alves e Philip Evason (2013, p. 23), na 

década de 1990 as comunidades cariocas passaram a ser cada vez mais identificadas com o 

crime e a violência, sendo quase que excluídas de qualquer outra caracterização. Segundo os 

referidos autores, a mídia retratava a violência da guerra entre facções ou com a polícia como 

se os homicídios e o tráfico fossem endêmicos nas favelas.  

Em sua versão mais simplista, dizem os pesquisadores, os meios de comunicação 

construíram uma narrativa segundo a qual as comunidades estariam infestadas de criminosos e 

dominadas por bandidos bem armados, em contraste com o restante da sociedade, localizado 

na parte de baixo da cidade, que zelaria pelas leis, discurso que incentivou a opinião pública a 

fazer distinções nítidas entre quem vive nos morros, identificadas como “classes perigosas”, e 

as classes média e alta, que residem nos bairros do asfalto (ALVES; EVASON, 2013, p. 23). 
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Fonte: Jornal do Brasil, 25/05/1979 – Acervo: 
BNDigital 

Fonte: Jornal do Brasil, 30/01/1977 – Acervo: 
BNDigital 

 

Alberto Passos Guimarães (1982) lembra que a expressão “classes perigosas”, no 

sentido de um “conjunto social formado à margem da sociedade civil”, surgiu na primeira 

metade do século XIX, “num período em que a superpopulação relativa ou o exército industrial 

de reserva atingia proporções extremas na Inglaterra, quando este país vivia a fase juvenil da 

‘Revolução Industrial’”.  

Cecília Coimbra (2001, p. 80), por sua vez, destaca que a miséria, enquanto produto da 

acumulação de capital, “passa naturalmente a ser compreendida como advinda dos vícios e 

ociosidade inerentes aos pobres”. Evidentemente este tipo de caracterização da pobreza 

encontra guarida num modo de pensamento subjetivista segundo o qual a preguiça, a indolência, 

a marginalidade, entre outras “marcas negativas” do sujeito, dizem respeito a “características 

naturais” dos indivíduos que as ostentam. Essa caracterização equivocada da miséria e da 

pobreza, artificialmente afasta as marcas de sua construção material, distanciando, portanto, 

qualquer responsabilidade objetiva de quem para ela tenha concorrido.      

Dedicada a desvendar as origens da concepção da ideia de “classes perigosas”, Coimbra 

(2001) recorre à Foucalt que já assinalava que, a partir do capitalismo industrial, quando 

emergem as sociedades disciplinares, as classes dominantes já não se preocupam, como antes, 

somente com as infrações às normas cometidas pelos sujeitos, mas também com o que eles 

poderiam vir a infringir. “Ou seja, o controle não será somente sobre o que se é, mas também 

sobre o que se poderá vir a ser; sobre as virtualidades, enfim. Tal dispositivo estará presente em 

todas as histórias de exclusão e marginalização que marcam o mundo ocidental a partir do 

século XIX” (COIMBRA, 2001, p. 83).  

Embora preocupados em caracterizar as “classes perigosas”, alguns teóricos foram além 

e chegaram mesmo a propor formas de controle por meio da esterilização dos “[...] parasitas, 

indígenas, criminosos, doentes que nada fazem, que vegetam nas prisões, hospitais, asilos; (dos) 

que perambulam pelas ruas, vivendo da caridade pública; (dos) amorais, (dos) loucos que 
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enchem os hospitais, (da) mole gente absolutamente inútil que vive do jogo, do vício, da 

libertinagem, do roubo e das trapaças [...]” (KEHL apud COIMBRA, 2001, p. 87).  

O controle por meio da esterilização deveria se dar, esclarece Coimbra (2001), sobre a 

população pobre que não estivesse inserida no mercado de trabalho capitalista, ou seja, aquela 

que os corpos não fossem úteis e dóceis à produção. Em outros termos, esse tipo de controle 

deveria recair especialmente sobre os favelados e periféricos.      

Coimbra (2001) explica que coroando e seguindo as pegadas de todas essas teorias se 

encontra no Brasil, no final do século XIX e início do XX, o movimento higienista que, indo 

além do meio médico, penetra em toda a sociedade brasileira, aliando-se a alguns especialistas 

que vão de pedagogos a juristas, passando por arquitetos e urbanistas.  

Esse movimento, afirma Coimbra (2001), formado por muitos psiquiatras da elite 

brasileira da época, atinge seu apogeu na década de 1920, quando da criação da “Liga Brasileira 

de Higiene Mental”, por Gustavo Riedel. “Suas bases estão nas teorias racistas, no darwinismo 

social e na eugenia, pregando o aperfeiçoamento da raça e colocando-se abertamente contra 

negros e mestiços – a maior parte da população pobre brasileira” (COIMBRA, 2001, p. 89). 

 

A elite brasileira da época está convencida da sua “missão patriótica” na 

construção de uma Nação e suas propostas baseiam-se no que é conhecido 
como “degradação das sociedades modernas”, propondo medidas que 

deveriam objetivar o seu “saneamento moral”. Em especial, a “degradação 

moral” é associada à pobreza, pois esta, com seus vícios, não condiz com o 
ideal de Nação que se pretende formular à época. Essa “degradação moral” é 

vista como uma epidemia cujo contágio é considerado inevitável, pois está 

presente nas famílias pobres e coloca sob ameaça toda a sociedade. Portanto, 

para se erigir uma Nação é necessário, conforme a concepção vigente, que 
toda a sociedade participe dessa cruzada saneadora e civilizatória contra o mal 

que se encontra no seio da pobreza (COIMBRA, 2001, p. 88-89).  

 

De fato, a transformação da favela (mesmo quando essa ainda não havia se generalizado) 

em problema na cidade do Rio de Janeiro contou, no início do século XX, com forte respaldo 

dos saberes médicos e dos engenheiros (VALLADARES, 2000), que desde o Império já 

exerciam importante papel na política municipal 57 . No caso dos médicos, por exemplo, 

Valladares (2000, p. 14) lembra que nessa época tais profissionais,  

 

                                                             
57 Valladares (2000) lembra o Código de Posturas Municipais do Rio de Janeiro, que foi formulado a partir de 
sugestões contidas em relatório da Comissão de Salubridade da Sociedade de Medicina e Cirurgia, e que foi do 
Clube de Engenharia, fundado em 1880, de onde saíram muitos nomes para compor os quadros do funcionalismo 
como propostas para solucionar os problemas de urbanização da cidade que, a partir da República, foi governada 
ora por médicos, ora por engenheiros.   
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[...] portadores de uma concepção positivista da ciência”, não se preocupavam 

apenas com problemas de ordem técnica, sendo também atraídos pelo desejo 
de entender, mas, principalmente, explicar os problemas sociais, visando 

ainda o desenvolvimento material do país, conduzindo-o rumo à “ordem e 

progresso” e à modernização.  

 

No caso dos engenheiros (principalmente os engenheiros sanitaristas que passaram a 

simbolizar uma espécie de “médicos da cidade”), estes concordavam com os médicos quanto a 

ser a favela a fonte direta não só dos males físicos, mas também morais dos homens.  

 

Foi certamente partilhando desses princípios que a medicina e a engenharia 

problematizaram a favela. Tão logo se passou da Favella às favelas, foi feito 

o diagnóstico. Os médicos higienistas, com seus estudos sobre os agentes 
causadores das epidemias, em suas suposições sobre a contaminação do meio 

urbano pelos miasmas, viam a cidade do Rio de Janeiro como um “corpo 

urbano” que apresentava deficiências e necessitava de certas intervenções. 
Seguiu-se, naturalmente, a leitura da favela como doença, moléstia 

contagiosa, uma patologia social que precisava ser combatida. As habitações 

— células do corpo urbano — deveriam ser saudáveis, sujeitando-se 

rigorosamente às regras da higiene, recebendo o ar e a luz indispensáveis à 
sua salubridade, do mesmo modo que as células do corpo humano tiram 

oxigênio pelo contato dos vasos do sistema arterial (VALLADARES, 2000, 

p. 14). 
 

Como bem destaca Gonçalves (2013), no início século XX as favelas, na ausência de 

uma política pública de habitação popular, acabaram gradualmente tomando o lugar dos 

cortiços como maior problema urbano da cidade. A partir daí, a representação das favelas como 

epicentros de marginalidade urbana se disseminou velozmente, o que teria servido de 

justificativa para a construção de uma retórica institucional a seu respeito centrada sobre noções 

de patologia urbana e de classes perigosas.  

Além disso, ou talvez como consequência disso, as políticas públicas relativas às favelas 

durante o século XX tiveram sempre a ambição de impor um controle sobre os favelados, 

antecipando-se e limitando o potencial político contestatório dessa população (GONÇALVES, 

2013). “[...] a mobilização social dos favelados sempre se apresentou como um perigo real que 

era necessário controlar” (GONÇALVES, 2013, p. 71). 

Na reportagem citada no início deste tópico (MOREYRA, 1987), os moradores da 

Rocinha enfrentam corajosamente a polícia no que seria, segundo a notícia, um protesto contra 

a prisão do traficante Denir Leandro da Silva, o “protetor da favela”, mas também por causa 

dos abusos policiais. Essa relação estabelecida entre a prisão do traficante e a revolta contra o 

abuso policial parece estabelecer a ideia de que o “abuso” seria o próprio combate à 

criminalidade, o que “significa” que a comunidade como um todo vive à margem da lei.  
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O ex-delegado da polícia civil do Rio de Janeiro, Hélio Luz, já dizia em seu depoimento 

ao documentário “Notícias de uma guerra particular” que “a polícia foi feita para fazer 

segurança de Estado e segurança da elite. Eu faço política de repressão [...], em benefício do 

Estado, para proteção do Estado [...], manter a favela sob controle” (SALLES; LUND, 1999). 

Nesse sentido, a ideia estabelecida pela grande mídia segundo a qual a favela é o reduto de 

criminosos justificaria a intervenção violenta do aparato policial ao longo de muitos anos para 

que estas “classes perigosas” se mantivessem em seu devido lugar.   

 

3.4 A estigmatização da favela pela mídia 

 

Na contemporaneidade, a obsessão da mídia em estabelecer uma narrativa de guerra da 

polícia contra os traficantes e criminosos satisfez a opinião pública, mas acabou contribuindo 

para o aumento dos níveis de violência (ALVES; EVASON, 2013). Segundo Alves e Evason 

(2013), a imprensa do Rio foi acusada de dar uma cobertura excessiva a esses confrontos, 

quando comparada com a de São Paulo ou a de Belo Horizonte, duas cidades que vivenciavam 

naquele período episódios de ação de quadrilhas de traficantes e de truculência policial.  

Nesse sentido, destacam, havia quem argumentasse que o noticiário ampliava a sensação 

de insegurança no Rio, ajudando a estabelecer as condições favoráveis a uma repressão maior 

do Estado, acarretando violações dos direitos humanos e perdas de vida. Alves e Evason (2013) 

lembram que o argumento mais sinistro observado por eles é o de que a polícia precisava 

conduzir essas guerras como parte de uma estratégia bem-sucedida para dar uma resposta às 

críticas da sociedade e, assim, evitar que as próprias instituições fossem reformadas. Dessa 

forma, a opinião pública aplaudia a “guerra da polícia contra os bandidos do tráfico em bairros 

pobres”, desde que o conflito não se estendesse para as regiões nobres de classe média e classe 

alta (ALVES; EVASON, 2013, p. 24).   

Silvia Ramos e Anabela Paiva (2007) destacam que a mea culpa da imprensa pela 

cobertura estigmatizante que realiza sobre favelas e periferias é um dos poucos consensos 

encontrados em uma pesquisa realizada no âmbito do Centro de Estudos de Segurança e 

Cidadania da Universidade Candido Mendes (CESeC).  

Segundo as pesquisadoras, a maioria dos profissionais ouvidos reconhece que os seus 

veículos têm grande responsabilidade na “caracterização dos territórios populares como 

espaços exclusivos da violência” (RAMOS; PAIVA, 2007, p. 77), ao mesmo tempo em que 

admitem que a população dessas comunidades raramente conta com a cobertura de assuntos 

não relacionados ao tráfico de drogas e à criminalidade.  
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Ramos e Paiva (2007) asseveram que a cultura, o esporte, a economia e as dificuldades 

cotidianas enfrentadas pelos moradores desses locais aparecem muito pouco em jornais e 

revistas, especialmente quando se considera o imenso número de reportagens e notas sobre 

operações policiais, tiroteios, invasões, execuções etc. 

  

Mesmo os veículos de imprensa de orientação liberal, advogados da restrição 

da ação governamental sobre a sociedade, reconhecem que a diminuição da 

violência depende da implantação de políticas de redução da desigualdade, 
criação de empregos e educação. Mas os jornais, ao enfatizarem quase 

exclusivamente os conflitos armados e as ocorrências policiais na cobertura 

dos espaços populares, valorizam as soluções bélicas para o problema da 

segurança. Muitas reportagens discutem implícita ou explicitamente soluções 
para isolar e neutralizar as favelas, e não para integrá-las de forma mais 

harmônica às grandes cidades (RAMOS; PAIVA, 2007, p. 82). 

 

No prefácio do livro “Vivendo no fogo cruzado” (ALVES; EVASON, 2013), Paulo 

Sérgio Pinheiro assevera que mesmo após a ocupação das comunidades cariocas pelas forças 

de segurança do Estado a partir de 2007, o enfrentamento das quadrilhas criminosas continuou 

a se dar fundamentalmente pela violência, muito embora neste momento o discurso de guerra 

contra o crime passe a se apresentar “sob aparências mais sofisticadas”.  

Ao refletir sobre as formas de interação discursiva propostas/impostas pela TV Globo 

durante a cobertura da ocupação do Complexo do Alemão pelas forças policiais no final de 

2010, Kleber Mendonça (2012, p. 133) observa que “ao longo de dez dias, a emissora (como 

boa parte da imprensa hegemônica) foi fundamental para cumprir uma tarefa de apoio às ações 

militares”.  

Segundo ele, tal missão englobou, entre outras 1) “A produção de evidências discursivas 

de que vivíamos em período de exceção, como uma guerra, que demandava resposta à altura 

das autoridades” e 2) “A produção de ‘consensos sociais’ que garantissem, às autoridades, a 

possibilidade do uso da força”. Assim, “o principal aspecto, reiterado à exaustão, nesta frente, 

foi o ‘bombardeio’ de declarações de apoio da população às ações, bem como o clamor público 

por medidas enérgicas”.  

Em uma outra pesquisa, Mendonça (2011) irá demonstrar como a violência é usada nas 

reportagens sobre o processo de pacificação “como operador discursivo que legitima as 

intervenções do Poder Público nestes espaços”, oferecendo evidências simbólicas que garantam 

o consenso em torno do modo como tais ações são colocadas em prática.  

Nas comunidades cariocas “pacificadas”, concretizada a ambição de sediar não só os 

Jogos Olímpicos de 2016, como também alguns jogos da Copa do Mundo de futebol de 2014, 

o governo do Rio de Janeiro (sociedade política) intensificou o processo de ocupação dos 
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territórios periféricos da cidade do Rio, lançando mão, para tanto, das UPPs (aparato 

coercitivo), com apoio irrestrito da grande mídia (um dos mais importantes instrumentos da 

sociedade civil) que “consolida” este processo por meio de seus discursos de convencimento 

em favor da ocupação.  

Com efeito, a iminência da Copa do Mundo de Futebol e dos Jogos Olímpicos, ambos 

a terem a cidade do Rio de Janeiro como sede, bem como a proximidade entre as “áreas de 

risco” e os locais dos jogos foram argumentos discursivos utilizados de forma reiterada pela 

instância jornalística, nos meses que antecederam os eventos, para justificar a ocupação de 

determinados espaços.  

Para Vera Malaguti Batista (2011), o fato das UPPs estarem restritas ao espaço de 

favelas, e de algumas favelas, já seria um “indício luminoso” para desvendar o que o projeto 

esconde, ou seja, a ocupação militar e verticalizada das áreas de pobreza que se localizam em 

regiões estratégicas aos eventos desportivos do “capitalismo vídeofinanceiro”, num discurso 

sugestivamente chamado de “efeito UPP”. 

 Como se verá adiante, a questão territorial passou a ocupar papel central no processo de 

“pacificação” das favelas do Rio, inaugurando um período de intensa especulação imobiliária, 

o que permitiu não só que os preços dos imóveis se elevassem muito acima dos índices 

inflacionários, mas também que a permanência de muitas famílias se tornasse insustentável 

nestes lugares.  

A implantação da política de “pacificação” pelo governo do estado, com apoio irrestrito 

da Prefeitura e até do governo federal 58 , lançou mão ainda da chamada “filosofia da 

aproximação” e de uma “polícia cidadã” a fim de “retomar os territórios” enquanto ignorava a 

conturbada construção da cidadania no Brasil na qual os pretos escravizados, após “libertos”, 

se tornariam a base da população pobre e favelada num cenário em que os direitos sociais 

sempre estiveram em segundo plano. 

 

3.5 A “filosofia de polícia de proximidade” 

 

 Num processo crescente de incidência das Unidades de Polícia Pacificadora no 

repertório do telejornalismo brasileiro, a comentarista de economia da TV Globo, Mirian 

Leitão, na edição do Bom Dia Brasil do dia 21 outubro de 2009, mudou o foco de suas habituais 

                                                             
58 O Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania do governo federal propunha naquela época afastar a 
discussão sobre de quem era a responsabilidade pela segurança pública para que esta fosse assumida por todas 
as esferas de governo (federal, estadual e municipal).  
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intervenções (geralmente centradas na economia) e destacou os “exemplos bons” que, no 

contexto do Rio de Janeiro, deveriam, segundo ela, ser valorizados como caminho para a 

solução da violência.  

[Mirian Leitão, nos estúdios do Bom Dia Brasil] As UPPs, Unidades [de 

Polícia] Pacificadora, estão funcionando, são uma experiência pequena ainda, 
em quatro ou cinco comunidades, mas, por exemplo, na Cidade de Deus tem 

um homicídio em um ano; no [Morro] Dona Marta, zero homicídio, desde que 

as UPPs chegaram. E as UPPs fazem bem inclusive aos policiais que deixam 
de estar tão brutalizados e passam a ter um relacionamento com a comunidade 

(BOM DIA BRASIL, edição do dia 21 outubro de 2009).  

                                                                           

 Como destacava uma reportagem da TV UOL/Band News por ocasião da instalação da 

14ª UPP, que ficava no Morro São João, no Engenho Novo, a polícia buscava se aproximar das 

crianças da localidade para quem oferecia atividades esportivas. “Lutas, futsal e dança estão 

entre as atividades mais procuradas do Programa Rio 2016 da Suderj”, dizia a reportagem 

enquanto mostrava uma enorme fila formada por sorridentes crianças. O jovem comandante da 

Unidade que estava sendo instalada, o capitão Bruno Xavier, asseverava que “o trabalho é de 

aproximação com a população, porque havia esse receio, porque se ocupava o território e saia 

posteriormente. Viemos para ficar e não sairemos mais”.    

A ideia de polícia de proximidade, de uma “polícia prestadora de serviços”, o fato das 

equipes serem formadas por policiais jovens e recém formados, “sem vícios”, com uma “malha 

curricular mais voltada para os direitos humanos” passava a ser apontada como uma das grandes 

vantagens e virtudes do modelo que se instalava, conforme destacou o secretário Beltrame em 

entrevista ao jornalista Paulo Henrique Amorim, no programa Entrevista Record, edição do dia 

17 de outubro de 2012: “[Sete mil policiais novos nas 28 UPPs instaladas até então] sem os 

vícios, sem os problemas, voltados para dentro de uma malha curricular muito mais voltada 

para os direitos humanos, muito mais para uma polícia prestadora de serviço e não a polícia 

que se preparou desde a época de Dom João para fazer guerra”.  

 Quando da instalação das UPPs das comunidades de Nova Brasília e Fazendinha, 

localizadas no Complexo do Alemão, o comandante-geral das UPPs, Roberto Seabra, se 

utilizava do espaço dado pela mídia para reforçar o discurso da proximidade entre polícia e 

comunidade: “Que a gente venha colaborar com o processo de pacificação. Obviamente que 

temos técnicas, temos táticas a serem implementadas, mas efetivamente viemos pelo diálogo 

construir o que já vem sendo construído, ajudar ainda mais a edificar o processo de pacificação” 

(CASTILHO, 2012).  
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A fala do comandante (proferida em tom simpático, diga-se de passagem) sugere a 

utilização da filosofia da proximidade em detrimento a da ação bélica na tentativa de angariar 

simpatia da população ao Projeto. É importante relembrar que o decreto nº 45.186 de 17 de 

março de 2015, que regulamenta a Polícia Pacificadora, estabelece que esta, a Polícia 

Pacificadora, “é a designação atribuída às ações eficientes de polícia cidadã, baseadas na 

filosofia da proximidade, que visem à construção compartilhada da segurança pública entre os 

órgãos do Estado e a sociedade civil” (grifo nosso).  

E embora o referido decreto fale da “necessidade de dar efetividade a estratégias de 

proximidade definidas pelos órgãos policiais, destacando a importância das ações sociais com 

participação dos policiais e seu aproveitamento de forma intersetorial e interoperativa”, a 

cidadania almejada pelo governo do estado do Rio de Janeiro sempre pareceu muito mais 

imbricada com a via policial propriamente dita do que com as ações sociais. Para tanto, basta 

observar a forma violenta pela qual a polícia ocupou as favelas (com poucos tiros, mas com 

intenso armamento) ao longo desses anos.   

 Como destacado por Beltrame em uma entrevista ao Bom Dia Brasil (FACHEL, 2009), 

o policiamento comunitário seria a última fase do projeto das UPPs. Durante a fala do secretário 

(essa reportagem será analisada de forma mais detalhada adiante), sua a voz foi sobreposta pelas 

imagens de dois policiais sorridentes cumprimentando moradores no interior da comunidade 

com calorosos apertos de mão, sugerindo um ar de cordialidade na relação entre os agentes e 

as pessoas que vivem ali, contrariando a relação histórica entre polícia e moradores de favela, 

em que aqueles violentam estes de forma sistemática.  

A ideia de “polícia de proximidade”, “prestadora de serviços” na verdade está na 

contramão dos fatos que mostram que “a pacificação e a ocupação de algumas favelas do Rio 

se deu em forma de guerra, com o apoio das Forças Armadas nacionais instituindo uma gestão 

policial e policialesca da vida cotidiana dos pobres que lá habitam” (BATISTA, 2011), tendo 

como exemplos mais marcantes as ocupações dos Complexos do Alemão e da Vila Cruzeiro 

em 2010.  

Embora as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) tenham se efetivado no estado do 

Rio de Janeiro (especialmente na capital) a partir de 2008, uma regulamentação mais ampla no 

que se refere à sua estruturação e objetivos se deu apenas três anos depois por meio do decreto 

nº 42.787, de 06 de janeiro de 2011, assinado pelo então governador Sérgio Cabral59.  

                                                             
59 Os decretos nº 41.650, de 21 de janeiro de 2009, e o de nº 41.653, de 22 de janeiro de 2009, tratavam apenas, 
respectivamente, da criação das UPPs na estrutura da Polícia Militar do estado e da concessão de gratificações 
aos policiais lotados nestas Unidades.  
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Conforme o referido decreto, as UPPs foram criadas para a “execução de ações especiais 

concernentes à pacificação e à preservação da ordem pública”, destinando-se a aplicar a 

“filosofia de polícia de proximidade nas áreas designadas para sua atuação” (art. 1º). Seus 

objetivos eram 1) “consolidar o controle estatal sobre comunidades sob forte influência da 

criminalidade ostensivamente armada” e 2) “devolver à população local a paz e a tranquilidade 

públicas necessárias ao exercício da cidadania plena que garanta o desenvolvimento tanto 

social quanto econômico” (art. 1º, § 2º, grifos meu). 

O programa de pacificação, por meio da implantação de UPPs, deveria, de acordo com 

esse decreto, ser realizado nessas comunidades em quatro etapas: 1) Intervenção Tática: em 

que são deflagradas ações táticas, preferencialmente pelo Batalhão de Operações Policiais 

Especiais (BOPE), pelo Batalhão de Polícia de Choque (BP Choque) e outros efetivos, com o 

objetivo de recuperarem o controle estatal sobre áreas “ilegalmente subjugadas por grupos 

criminosos ostensivamente armados”; 2) Estabilização: momento em que são intercaladas 

ações de intervenção tática e ações de cerco da área delimitada; 3) Implantação da UPP: que 

ocorre quando “policiais militares capacitados para o exercício da polícia de proximidade” 

chegam definitivamente à comunidade e 4) Avaliação e monitoramento: nesse momento, tanto 

as ações de polícia pacificadora, quanto às de outros atores prestadores de serviços públicos e 

privados nas comunidades contempladas com UPP passam a ser avaliados sistematicamente. 

Quatro anos depois, o decreto nº 45.186 de 17 de março de 2015, assinado pelo então 

governador Luiz Fernando Pezão, regulamenta o Programa de Polícia Pacificadora, tornando a 

UPP um dos (se não o mais) importante de seus instrumentos. Ambos os regulamentos oferecem 

pistas no que se refere às proposições oficiais dessa Política em comparação ao que de fato se 

deu ao longo desses anos, mas, principalmente, a forma como a grande mídia a refletiu.  

Uma destas pistas é a ideia de aproximação entre polícia e comunidade, caracterizada 

como uma filosofia que orienta o Programa ao propor o contato direto e regular da sociedade 

civil com os órgãos do Estado para fomentar a cooperação entre moradores e demais atores 

implicados na “construção compartilhada da segurança pública local” (art. 4º). 

A “filosofia de proximidade” perpassa toda a ação do Programa de Polícia Pacificadora, 

na qual as atribuições da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) passaram a ser 

executadas pelas Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) e atribuições da Polícia Civil do 

Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) passaram a ser executadas por Unidades de Polícia 

Judiciária.  

No caso dos policiais militares classificados nas UPPs, estes passaram a ter necessária 

formação especial, com ênfase em direitos humanos e na filosofia de polícia de proximidade, 
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sendo os soldados preferencialmente policiais militares recém-formados. Mas apesar da 

centralidade da “filosofia de proximidade” do Programa, a sua regulamentação já previa 

situações em que estariam “desaconselhadas as ações preventivas de proximidade” quando 

houvesse “consideráveis níveis de risco operacional” (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2015). 

Desta “precaução” se pode deduzir que o decreto regulamentar refletia uma dificuldade 

que a política de segurança do estado já enfrentava desde a sua implementação sete anos antes 

(e que não estava prevista nos regulamentos antecedentes) e até mesmo nas experiências 

similares anteriores.  

Nas favelas não é (e nunca parece ter sido) unanime a aceitação, por partes dos 

moradores, deste modelo de polícia por razões que variam bastante, como o fato dos policiais 

serem sujeitos desconhecidos dos moradores da comunidade, pelo fato de muitos destes 

moradores terem sido vítimas de algum tipo de violência perpetrada por estes agentes ou mesmo 

em razão dos moradores destes lugares não reconhecerem no Estado uma fonte ou uma forma 

de garantia de direitos mínimos de cidadania. Estas são só hipóteses, mas hipóteses que parecem 

se confirmar a partir da realidade prática.  

Por outro lado, a despeito da “filosofia de proximidade”, muitos policiais das UPPs 

continuaram a empregar no seu dia a dia práticas clássicas de polícia, conforme aponta 

pesquisas realizadas em 2010 e 2012 pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da 

Universidade Cândido Mendes – Ucam (CESeC, 2011 e 2012)60.  

Segundo o estudo de 2012, abordagem e revista de suspeitos (79,4% em 2010 e 74,5% 

em 2012), bem como o recebimentos de queixas (59,9% em 2010 e 52,9% em 2012) são 

atividades realizadas por policiais lotados em UPPs, o que acontece com muito mais frequência 

do que, por exemplo, reunião com moradores (5,0% em 2010 e 5,0% em 2012) e atividade com 

jovens e idosos (12,8% em 2010 e 13,7% em 2012). Como consequência, os policiais 

entrevistados perceberam que dos 66,5% dos moradores que demonstravam avaliar como 

positiva a relação com estes agentes em 2010, em 2012 só chegavam a 43,7%, o que parece 

demostrar uma deterioração da relação.  

                                                             
60 A pesquisa divulgada em 2011 foi realizada a partir de um questionário, com 60 perguntas, aplicado a uma 
amostra aleatória e probabilística de policiais, composta por 349 soldados e 10 cabos, entrevistados nos seus 
locais de trabalho entre 22 de novembro e 14 de dezembro de 2010. A coleta de dados quantitativos abrangeu 
as 9 UPPs já inauguradas quando do início da pesquisa: Santa Marta, Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, Borel, 
Cidade de Deus, Providência, Formiga, Batan, Chapéu Mangueira e Babilônia, Tabajaras. Na pesquisa de 2012, 
realizada de 1º a 23 de março de 2012, foram entrevistados, nos seus locais de trabalho, 775 policiais, sendo: 
420 (398 soldados e 22 cabos) sorteados para compor uma amostra aleatória e probabilística das 20 UPPs e 
outros 355 em censos realizados em 4 UPPs (Chapéu Mangueira/Babilônia, Salgueiro, Turano e CDD Caratê). 
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Como se trata de uma pesquisa que teve como base a visão dos policiais lotados em 

UPPs, algumas respostas concernentes à relação destes agentes com a comunidade parecem se 

balancear ou mesmo se contrapor. É o caso dos sentimentos (analisados de forma separada) que 

a maioria da população das comunidades ocupadas demonstra em relação aos policiais.  

Na avaliação dos entrevistados (os policiais), sentimentos como desconfiança (14,2% 

em 2010 e 19,3% em 2012), raiva (8,2% em 2010 e 19,2% em 2012) e medo (2,3% em 2010 e 

7,6% em 2012) foram só um pouco menos incidentes do que a simpatia (16,9% em 2010 e 

20,5% em 2012), o respeito (14,6% em 2010 e 14,2% em 2012) e aceitação (17,6% em 2010 e 

5,3% em 2012).  

Mesmo os sentimentos estando balanceados (insisto, na visão dos policiais em relação 

aos moradores), é possível observar uma queda na avaliação da primeira para a segunda 

pesquisa, como é o caso da “aceitação” que em 2010 era de 17,6% e caiu para 5,3% em 2012 

(CESeC, 2011 e 2012).   

 

 

Fonte: Pesquisa “Unidades de Polícia Pacificadora: o que pensam os policiais – 2ª fase 

 

Para Garau (2017), essa dificuldade em se fazer realizar na prática a filosofia do 

Programa tem relação com a própria história da instituição Polícia Militar, cuja militarização 
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para fins de controle de criminalidade mantêm a divisão da população do Brasil, sendo os ditos 

“criminosos” tratados com repressão pesada e generalizada. Inicialmente, esta postura da 

polícia no Brasil aparece claramente durante o regime militar (1964-1985), que confunde a 

atuação das forças armadas com as ideologias de defesa nacional (GARAU, 2017).  

Garau (2017) explica que nesse período, o autoritarismo, a arbitrariedade e a violência 

eram encaradas como táticas e estratégias de guerrilha, no combate aos “subversivos” em que 

as práticas truculentas, torturas e homicídios eram justificadas a partir do argumento da ordem 

e da segurança nacional, uma ideologia de guerra que esteve presente na formação dos policiais 

durante décadas. 

Esta cultura institucional militarizada, bem como suas práticas e treinamentos 

foram disseminadas de geração a geração dentro das academias de polícia, e 

somente após o final da ditadura militar que foi possível instituir novas 
políticas de segurança pública com intuito de modificar o modelo tradicional. 

Porém, o ethos policial reiterado pela tradição é difícil de ser rompido 

(GARAU, 2017, p. 2120). 
 

 Comparando os dados da pesquisa do CESeC (2012) citados acima com sua pesquisa 

de campo, Garau (2017) observa que tal cenário revela uma resistência por parte dos policiais 

lotados em UPPs ao abandono das atividades tradicionais de policiamento ostensivo e 

aproximação da comunidade, revelando, por exemplo, na necessidade de circular pelos espaços 

da comunidade e da UPP, não raramente, com fuzis, o que guardaria relação com a persistência 

do imaginário do modelo de “polícia bélica”.  

 

Ora, o paradigma da polícia de proximidade, mais voltada para o diálogo do 

que para a força ostensiva é frustrado pela iminência de que o armamento pode 
ter efeito imediatamente oposto ao preterido inicial. Ao invés de aproximar, 

afasta, impõe medo e mantém a distância. Ostenta poder (GARAU, 2017, p. 

2124).  
 

 Nesse sentido, a fala de um policial, lotado em uma UPP e anotado por Garau (2017, p. 

2124) a partir da sua pesquisa de campo, é bastante reveladora: “Isso aqui não é ser policial. 

Ser policial é subir morro, matar meia dúzia e ir embora para minha casa. Se quisesse ficar 

ouvindo problema dos outros eu trabalhava como assistente social”.  

Kant de Lima (1996) explica que tanto o aparelho policial, como o sistema judicial, 

seguidos de inúmeros processos formais e informais existentes na sociedade, como mediações 

e arbitragens, podem levar à administração socialmente satisfatória dos conflitos. Mas para que 

tal aconteça, garante Kant de Lima (1996, p. 167-168), é necessário que “exista na sociedade 

uma crença na capacidade de tais mecanismos encontrarem uma solução, senão boa, ‘menos 
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pior’, mas sempre legítima, não só para as partes envolvidas, como também para a sociedade 

como um todo”.  

 As ideias de Kant de Lima (1996) acima expostas estão contidas em um artigo cujo 

título é bastante sugestivo: “A administração dos conflitos no Brasil: a lógica da punição”. Com 

efeito, não só o Judiciário (que é o foco do trabalho de Kant de Lima), mas também a polícia 

brasileira parecem seguir estritamente essa lógica punitivista na qual pretos, pobres e favelados 

são alvos preferenciais, o que compromete, sobremaneira, o estabelecimento de uma política 

de segurança que tenha como primazia a aproximação da comunidade com o Estado pelas vias 

policiais.  

Tanto na organização judiciária brasileira, como no seu aparato policial, se encontram 

fórmulas implícitas as quais, quando explicitas, remetem a tradições há muito ultrapassadas, 

mas que ainda se encontram presentes no direito processual, especialmente o penal (KANT DE 

LIMA, 1996).  

Estas fórmulas baseiam-se em princípios próprios de tradições jurídicas 

portuguesas, vigentes igualmente no Brasil Colônia, as quais eram adequadas 

à organização de procedimentos de manutenção da ordem em uma sociedade 
colonial, monárquica, holística e católica. Pressupunham a desigualdade 

original e irredutível dos membros da sociedade e, portanto, das partes 

litigantes. Tal desigualdade deveria ser “compensada” pela intervenção 
constante e onipresente de um Estado que era concebido como se estivesse 

não só à margem, mas acima da sociedade, espécie de guardião de uma ordem 

natural ou divina, cuja harmonia deveria ser preservada e defendida, a todo 

custo, de quaisquer conflitos (KANT DE LIMA, 1996). 
 

 Discorrendo sobre o Judiciário brasileiro (que utilizo aqui de forma analógica ao aparato 

policial), Kant de Lima (1996) explica que um conjunto de princípios vigentes no nosso sistema 

processual remente às tradições de inquérito originários da Europa Continental, embora os 

juristas afirmem, “erroneamente”, que nossas instituições processuais estão todas vinculadas a 

princípios cujo carro-chefe seria o “princípio do contraditório”.  

Nessa fórmula, a construção da verdade ainda é inquisitória, supondo a superioridade 

do juiz sobre as partes para conduzir a busca da verdade (KANT DE LIMA, 1996), da mesma 

forma que a palavra dos policiais possui fé pública, o que significa dizer que muitos cidadãos, 

mesmo quando inocentes, poderão ser condenados somente com base em relatos policiais. 

Esse entendimento está consubstanciado no Habeas Corpus 76.557, da 2ª Turma do 

Supremo Tribunal Federal, que compreendeu não ser ilegal o testemunho do policial que 

participou da prisão. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro editou súmula 

70, afirmando que: “O fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais 

e seus agentes não desautoriza a condenação” (CARDOSO, 2017). 
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 No dia a dia da ação policial nas favelas, esse tipo de garantia jurídica representa um 

tipo de poder que poderia se ver ameaçado caso a filosofia de proximidade se efetivasse na 

prática, o que não é admitido por alguns agentes, que preferem o modelo repressivo vigente, 

conforme se depreende da fala do policial acima transcrita: “Isso aqui não é ser policial. Ser 

policial é subir morro, matar meia dúzia e ir embora para minha casa. Se quisesse ficar ouvindo 

problema dos outros eu trabalhava como assistente social” (GARAU, 2017, p. 2124).  

Neste sentido, Kant de Lima (1996) explica que, num primeiro nível, para cuidar de 

“certos casos”, ou para administrar conflitos entre “certa categoria de pessoas”, como os 

favelados, por exemplo, a polícia utiliza, oficialmente, os métodos de “inquirição” no qual se 

busca, acima de tudo, uma confissão, porque esta seria “a melhor prova de que o julgamento 

será justo e verdadeiro”. 

Por isso, se justificam tanto o emprego da violência, da tortura, da intimidação, 
com as camadas de menos status ou menos relacionadas da população, quanto 

os procedimentos capciosos e escusos, com as camadas mais bem 

relacionadas, tudo em nome do bem-estar da sociedade como um todo. Na 

verdade [...] a polícia opera como se fosse uma agência autônoma, a serviço 
de um Estado imaginário, encarregado de manter uma ordem justa, em uma 

sociedade de desiguais (KANT DE LIMA, 1996, p. 174). 

  

De modo a subverter essa lógica histórica, seria preciso não só se aproximar da 

comunidade, mas assumir o espírito cidadão, transitando do seu caráter repressivo ao de 

garantidora dos direitos das pessoas, tornando-se uma “polícia cidadã”. A ideia seria não só 

incorporada à filosofia da política de segurança em curso, como seria assumida pelo discurso 

da mídia hegemônica, como se verá adiante.  

 

3.6 A “polícia cidadã”  

 

 Para se aproximar da comunidade e romper de alguma forma com a lógica repressiva, a 

polícia precisava incorporar a ideia de cidadania. As bases da ideia de uma “polícia cidadã”, 

prevista nos decretos regulamentares da política de segurança do estado do Rio, já aparecia 

como umas das ações estruturais do Programa de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), 

instituído pela Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007. Iniciativa do governo Lula, o Pronasci, 

que começou a ser implementado em 2008, tinha como objetivo articular ações de segurança 

pública para a prevenção, o controle e a repressão da criminalidade, estabelecendo políticas 

sociais e ações de proteção às vítimas. 

A Lei que instituiu o Pronasci definiu como diretrizes do Programa: 1) a promoção dos 

direitos humanos, intensificando uma cultura de paz, de apoio ao desarmamento e de combate 
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sistemático aos preconceitos de gênero, étnico, racial, geracional, de orientação sexual e de 

diversidade cultural; 2) a valorização dos profissionais de segurança pública e dos agentes 

penitenciários; 3) a participação de jovens e adolescentes, de egressos do sistema prisional, de 

famílias expostas à violência urbana e de mulheres em situação de violência; 4) a promoção de 

estudos, pesquisas e indicadores sobre a violência que considerem as dimensões de gênero, 

étnicas, raciais, geracionais e de orientação sexual e 5) a garantia da participação da sociedade 

civil. 

 Segundo Alves e Evanson (2013), o Pronasci contava com “três novidades históricas”. 

A primeira destas novidades é que a segurança pública passaria a ser responsabilidade conjunta 

da União, dos estados e municípios. A segunda era a promessa de garantia dos direitos 

constitucionais de todos os cidadãos brasileiros por meio de uma polícia comunitária que 

trabalharia com a população em cada bairro e/ou localidade, tendo em vista não somente a 

repressão de crimes, mas principalmente a integridade física a partir da ótica de serviço à 

comunidade. Terceiro, depois que um determinado território fosse ocupado, seriam instaladas 

unidades policiais desmilitarizadas que trabalhariam com a população sem o uso de armas letais 

ou táticas militares com o emprego da força. Depois disse, “estaria aberto o caminho para que 

o Estado entrasse com todo o seu aparato político, social, cultural e de desenvolvimento 

econômico” (ALVES; EVANSON, 2013, p. 18). 

 Mas, mesmo sendo um importante aliado político do então presidente Lula, o 

governador Sérgio Cabral resolveu lançar mão de uma política de segurança de viés repressivo 

com o argumento de combater uma onda de violência que assolava o estado, mesmo que os 

números mostrassem que a taxa de letalidade violenta fosse em 2007 (49,7 mortes por 100 mil 

habitantes) menor do que nos dois anos anteriores (49,9 mortes por 100 mil habitantes em 2006 

e 52,7 mortes por 100 mil habitantes em 2005)61.  

O que na verdade havia de novo no cenário da cidade naquele ano era a realização dos 

Jogos Panamericanos, o que prometia dar projeção internacional não só ao Rio de Janeiro, mas 

a própria figura do governador e do prefeito, além do presidente da República, é claro. Das 

propostas do Pronasci, apenas a instalação de policiamento local permanente foi considerado, 

ficando de fora uma possível desmilitarização da polícia; o controle efetivo de armas e 

munições, inclusive das forças policiais; o abandono de táticas militares de invasão forçada de 

                                                             
61 Os números constam do relatório sobre as “Séries históricas anuais de taxa de letalidade violenta no estado 
do Rio de Janeiro e grandes regiões” publicada pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do estado do Rio.  
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domicílios; a revista de moradores; o uso de blindados, como o Caveirão, e o fim da morte de 

pessoas consideradas suspeitas em confronto com a polícia (ALVES; EVANSON, 2013).  

 Já naquela época, Alves e Evanson (2013) alertavam para o fato das ocupações, 

conforme estavam se dando, se transformarem em “verdadeiro estado de exceção”, pois nestas 

regiões os cidadãos não desfrutavam dos direitos constitucionais como o de ir e vir com 

liberdade, o de proteção à sua integridade física e de sua moradia, o de organização e associação, 

o de não ter os seus domicílios invadidos por policiais sem mandado judicial e o direito à vida. 

Neste sentido, “a implementação gradual do estado de exceção enfraquece o Estado de 

direito. Não é possível, dentro do Estado de direito, em uma sociedade democrática, ter dois 

tipos de cidadão[s]: um grupo com todas as garantias constitucionais e outro que convive com 

um mundo sem lei onde impera a força e não os direitos de cidadania” (ALVES; EVANSON, 

2013, p. 21).  

 Um estudo produzido pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) em 2014 

mostrava que um dos problemas identificados em relação ao Pronasci era exatamente a 

dificuldade de gerar ações articuladas nos estados e municípios, uma vez que “esses níveis 

federativos não desenvolveram ainda visões integradas e sistêmicas sobre a segurança”.  

De acordo com este estudo, em que pese o fato do Pronasci se pretender um programa 

indutor de uma nova visão, ainda predominam as ações localizadas, sendo comum que estados 

procurem os recursos mais para as polícias e os municípios procurem os recursos mais para as 

ações sociais como, por exemplo, as bolsas do projeto Mulheres da Paz.  

 Um outro elemento apontado pelo estudo do INESC (2014) diz respeito a um efeito 

colateral comum a programas (sejam governamentais ou da sociedade civil) focalizados nos 

jovens e nas mulheres de periferias e favelas: a suposição de que os jovens que habitam as 

favelas são necessariamente “de risco”, o que pode, segundo o Instituto, produzir facilmente o 

aprofundamento de estereótipos, em vez de sua redução.  

Nesse sentido, conceitos como os de “territórios da paz” poderiam acentuar a 

“criminalização da pobreza” se diversos cuidados não fossem tomados na sua elaboração. Além 

disso, o estudo destaca que o Pronasci não possuía nenhuma ação explícita de redução da 

violência das forças policiais (incluindo as execuções sumárias e a tortura). “Não existem ações 

estruturais de reforma das polícias, como a desmilitarização da Polícia Militar e a unificação da 

Polícia Civil com a Polícia Militar. Ou seja, o Programa não possui ações claramente orientadas 

a alterar o caráter ainda repressivo, não-cidadão, militarizado e fragmentado das forças policiais 

no país” (INESC, 2014, p. 29). 
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 De fato, desde a invasão do Complexo do Alemão em 2007, o que foi chamada pela 

imprensa de “Guerra do Alemão”, o que se viu foi uma crescente de denúncias de assassinatos 

sumários, torturas, extorsões e uma série de outros crimes praticados pelas forças policiais 

militares no contexto da política de “pacificação” das favelas do Rio, mesmo que por um certo 

período a diminuição no número de homicídios e do fluxo de armas tenha gerado uma maior 

sensação de segurança.  

Todas estas circunstâncias colocou em cheque a filosofia das UPPs, pois o que se viu 

na prática foram abusos recorrentes por parte dos agentes estatais em meio a degradação deste 

modelo de policiamento que já enfrentava dificuldades mesmo antes da crise econômica atingir 

o país, tendo o estado do Rio de Janeiro, historicamente dependente dos royalties do petróleo 

em declínio62 e vítima de um esquema de corrupção que levaria os dois últimos governadores 

à cadeia, sido um dos mais atingidos. O lamentável é perceber que a mídia nunca enfrentou essa 

questão, como se verá adiante, insistindo que a política de segurança em curso iria, entre outras 

coisas, garantir a “recuperação dos territórios” das mãos dos criminosos.   

 

3.7 A “recuperação dos territórios” 

 

Oficialmente se diz que as “áreas potencialmente contempláveis por Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPP)” são “aquelas compreendidas por comunidades pobres, com baixa 

institucionalidade e alto grau de informalidade, em que a instalação oportunista de grupos 

criminosos ostensivamente armados afronta o Estado Democrático de Direito” (ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, 2015).  

De fato, ao se observar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de algumas favelas 

ocupadas pelas forças policiais/militares, é possível perceber que estas são áreas em que se 

verificam baixas taxas de expectativa de vida, alfabetização e renda per capita, além de altos 

índices de criminalidade. Consta, entretanto, que muitas destas favelas são adjacentes aos 

bairros mais ricos da cidade, como é o caso da Rocinha (cujo IDH é de 0,732, o que lhe garante 

a posição de número 120 no ranking), vizinha da Gávea (cujo IDH é de 0,970, número que lhe 

garante o primeiro lugar no ranking).  

Além de serem áreas pobres adjacentes aos bairros mais ricos da cidade, as favelas 

“pacificadas” também passaram a se concentrar no entorno dos bairros com maior fluxo de 

turistas, o que naturalmente tendia a se concentrar com a aproximação dos megaeventos que a 

                                                             
62  “Queda de arrecadação no Rio em 2016 foi a maior em 15 anos”. Jornal Valor Econômico, 04/01/2017. 
Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/coluna/queda-de-arrecadacao-no-rio-em-2016-foi-a-maior-em-
15-anos.ghtml>. Acesso em: 28 dez. 2019.  
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cidade estava recebendo: Jogos Mundiais Militares (2011), Rock in Rio (2011 e 2013), Copa 

das Confederações da FIFA (2013), Jornada Mundial da Juventude da Igreja Católica (2013), 

Copa do Mundo de futebol da FIFA (2014), Jogos Olímpicos e Paraolímpicos (2016) etc.  

No caso dos Complexos do Alemão e da Maré, mesmo não estando próximos a bairros 

ricos, suas ocupações foram justificadas pelas autoridades em função do fato de ficarem 

próximos a importantes vias (Linhas Vermelha e Amarela, além da Avenida Brasil) por onde 

deveriam transitar não só turistas, mas também atletas. Além disso, esses conjuntos de favelas 

ficam próximos ao Aeroporto Internacional, que passaria a receber um fluxo crescente de 

pessoas na medida em que os eventos fossem se aproximando.  

A questão territorial está e sempre esteve no centro do Programa de Polícia Pacificadora. 

Só que ao invés dessa retomada ter como objetivo livrar as comunidades do julgo do tráfico 

e/ou das milícias, como dizia o governo63 e corroborava a grande mídia, a questão parece mais 

profunda e complexa. A política de “pacificação”, somada a realização dos megaeventos, 

acentuou as disputas por regiões da cidade, resultando, por exemplo, em violações do direito à 

moradia decorrentes das obras de preparação da cidade para recepção desses eventos, o que 

resultou em remoções forçadas, conforme aponta um dossiê realizado pelo Comitê Popular da 

Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro (2013).  

Esse aspecto das remoções forçadas foi uma das questões praticamente ignorados pelo 

telejornalismo que pouco o abordou e quando o fez, fez de forma completamente acrítica. É o 

caso de uma reportagem exibida pelo Repórter Brasil da TV Brasil que, embora sendo o 

noticiário de uma tv pública, seguiu receituário semelhante ao dos canais privados.  

Nessa reportagem, a repórter Neide Diniz destacava as marcações realizadas pela 

Prefeitura nas casas que seriam demolidas visando a “revitalização da área portuária” (DINIZ, 

2012), sem que esse processo fosse problematizado e que informações de movimento de 

contestação ao processo fossem apresentadas, o que poderia levar as pessoas desavisadas a crer 

que a comunidade não tinha nenhuma objeção a tais medidas.  

No documentário “Casas Marcadas” (BARRADAS et al, 2013), que trata das 

demolições que estavam acontecendo no Morro da Providência visando a construção de um 

teleférico no contexto do Projeto Porto Maravilha, o senhor Nelson de Oliveira, um morador 

local, dizia em relação às marcações nas casas: “eu já tinha visto aquilo em filme, filme 

sertanejo quando os coronéis marcam seus bois com a letra dele, a letra ‘N’, a letra ‘P’, vai no 

                                                             
63 “São objetivos perseguidos pelo Programa de Polícia Pacificadora: I - Retomar territórios sob o jugo de grupos 
criminosos, visando à extinguir a coação ilegal sobre seus moradores [...]” (Artigo 3º do Decreto nº 45.186 de 17 
de março de 2015).  
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ferro, né?”. Para descrever o seu sentimento em relação às ações que estavam em curso, o 

morador recorre à sua memória afetiva, aos filmes que mostravam agropecuaristas marcando 

seus bois com o ferro em brasa, um ato super violento, diga-se de passagem. 

Ao tratar das condições de produção de sentido, Orlandi (2009) explica que estas (as 

condições de produção de sentido) compreendem fundamentalmente os sujeitos e a situação, 

mas também a memória (chamada “interdiscurso” quando pensada em relação ao discurso) que 

“aciona” e “faz valer” estas condições.  

 

 

Imagem: captura de tela do telejornal Repórter Brasil, da TV Brasil, edição do dia 16/11/2012. Ela mostra uma casa no Morro 
da Providência, no Centro do Rio, marcada com as iniciais SMH (Secretaria Municipal de Habitação), que seria demolida. 

O “interdiscurso” ou “memória discursiva” “é definido como aquilo que fala antes, em 

outro lugar, independentemente”, ou seja, “o saber discursivo que torna possível todo o dizer e 

que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando 

cada tomada da palavra” (ORLANI, 2009, p. 31). Em outros termos, o “interdiscurso 

disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva 

dada”. 

Embora haja na reportagem acima citada a fala de uma moradora que reclama da 

incerteza sobre o que acontecerá com sua residência, que foi marcada pela Secretaria Municipal 

de Habitação (daí a marcação nas casas serem com as iniciais S. M. H., seguidas de uma 
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numeração), o fato é que esta e outras reportagens sobre o tema desenham estes tipo de ação 

como algo ligado ao progresso da cidade que seria modernizada.  

De modo contrário, o morador passa a interpretar as ações do poder público como algo 

arbitrário, associando-as a gestos de violência, como o proprietário do rebanho que marca seu 

gado sem qualquer preocupação aparente do que este gesto possa ocasionar na integridade física 

e na personalidade do animal. 

Diferentemente do que ocorre para os jornalistas dos grandes veículos de comunicação, 

que ocasionalmente vão às comunidades (e quando vão, vão imbuídos de interesses e vivências 

diversas dos seus habitantes), para o morador local as condições de produção de sentido, aqui 

entendidas em sentido amplo, estão impregnadas de contexto sócio-histórico em que a favela 

quase sempre foi local de decisões arbitrárias por parte do Estado, que simplesmente chega e 

marca seus interesses, como o fazendeiro que marca o boi, sem consultar seus maiores 

interessados, ou seja, os moradores locais.  

No exemplo analisado, a “situação discursiva dada” é tudo que se sabe e tudo o que não 

se sabe sobre a forma como o Estado se relaciona com essas localidades, ou seja, de forma 

historicamente violenta. Assim, o morador citado aciona no seu subconsciente uma imagem 

semelhante (o ato de marcar com letras) às ações que presencia e tudo que ele sabe sobre 

marcações, de que forma elas se dão, em que contexto, ou seja, em meio a violência do 

proprietário (que o morador parece relacionar ao poder público) que marca o seu rebanho (que 

o morador parece relacionar aos moradores da favela) de forma arbitrária.  

Tudo que já fora dito sobre marcações com letras, mesmo que em outro lugar e em outro 

momento muito diferente daquele, tem um efeito diferente para aquele morador sobre o que o 

ato de marcar às casas com letras diz. Como lembra Orlandi (2009), ao falarmos nos filiamos a 

redes de sentidos, mas não aprendemos como fazê-los, ficando ao sabor da ideologia e do 

inconsciente. Assim, por nossa relação com a língua e com a história, por nossas experiências 

simbólicas e de mundo, bem como através da ideologia somos afetados por certos sentidos e 

não por outros (ORLANDI, 2009, p. 34). 

 

As palavras não são só nossas. Elas significam pela história e pela língua. O 

que é dito em outro lugar também significa “nossas” palavras. O sujeito diz, 
pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ou controle sobre o modo pelo 

qual os sentidos se constituem nele. Por isso é inútil, do ponto de vista 

discursivo, perguntar para o sujeito o que ele quis dizer quando disse “x” 
(ilusão da entrevista in loco). O que ele sabe não é suficiente para 

compreendermos que efeitos de sentidos estão ali presentificados. 



116 
 

O fato de que há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer, 

é fundamental para se compreender o funcionamento do discurso, a sua 
relação com os sujeitos e com a ideologia (ORLANDI, 2009, p. 32).  

 

De volta ao dossiê do Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro (2013), 

as remoções não foram os únicos impactos na vida social e no direito da população mais pobre 

do Rio de Janeiro. Isso porque se viu desenhar transformações mais profundas na dinâmica 

urbana da cidade, envolvendo, de um lado, novos processos de elitização e mercantilização da 

cidade, e de outro, novos padrões de relação entre o Estado e os agentes econômicos e sociais, 

marcados pela negação das esferas públicas democráticas de tomada de decisões e por 

intervenções autoritárias, na perspectiva daquilo que tem sido chamado de “cidade de exceção”.  

Conforme o dossiê, muitos decretos, medidas provisórias e leis foram votadas ao largo 

do ordenamento jurídico e longe do olhar dos cidadãos, “assim como um emaranhado de 

portarias e resoluções”, que “constroem uma institucionalidade de exceção”, fatos que negam 

a perspectiva crítica dos direitos humanos, segundo a qual estes direitos se ligam mais às lutas 

sociais em torno deles.  

 

Nesta imposição da norma a cada caso particular, violam-se abertamente os 

princípios da impessoalidade, universalidade e publicidade da lei e dos atos 
da administração pública. De fato, as intervenções em curso envolvem 

diversos processos nos quais os interesses privados têm sido beneficiados por 

isenções e favores, feitos em detrimento do interesse público, legitimados em 

nome das parcerias público-privadas (COMITÊ POPULAR DA COPA E 
OLIMPÍADAS DO RIO DE JANEIRO, 2013, p. 5). 

 

O Comitê entendeu que a implementação das UPPs era uma outra “faceta” da política 

de remoção, uma vez que seria impossível garantir a retirada de todos os pobres das áreas nobres 

da cidade, sendo necessário, portanto, possibilitar o controle destes. É sintomático, nesse 

sentido, que o governo do estado tenha determinado que além das fontes orçamentárias já 

existentes do estado e do governo federal, a Secretaria de Segurança Pública (SESEG) também 

poderia, “atendidos os requisitos legais vigentes, propor o estabelecimento de parcerias 

público-privadas, com organismos nacionais e internacionais, com o terceiro setor, com a 

sociedade civil organizada e propor o financiamento da política de pacificação junto a 

instituições financeiras nacionais e internacionais” (Artigo 6º do decreto nº 45.186 de 17 de 

março de 2015, grifo nosso). 

Uma das parcerias público-privadas (PPP), tema que voltará a ser problematizadas 

adiante, realizada no contexto dos megaeventos e que resultou na remoção e expurgo de 

famílias pobres, foi a chamada revitalização da área portuária, conhecida como Projeto Porto 
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Maravilha. Essa região, que abrigava vários prédios públicos da União, do estado e do 

município na área central do Rio de Janeiro, estava abandonada durante décadas, ou seja, os 

imóveis públicos não cumpriam sua função social, conforme determina a Constituição Federal 

de 1988 (artigo 5º, inciso XXIII, artigo 170, inciso II, artigo 182, § 2º), o que justificava a 

ocupação por populações de sem-teto.  

Essas populações foram excluídas desde o início do ambicioso e luxuoso plano de 

aproveitamento da área, a chamada Operação Urbana Consorciada da Região do Porto, criada 

no final de 2009, por meio da qual recursos públicos e terras públicas foram consagrados a um 

grande empreendimento imobiliário, em detrimento dos moradores (COMITÊ POPULAR DA 

COPA E OLIMPÍADAS DO RIO DE JANEIRO, 2013). 

Segundo o dossiê do Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro (2013), 

cujo foco das denúncias é a Prefeitura então administrada por Eduardo Paes, a “revitalização” 

da região portuária não levou em consideração as famílias ali residentes e nem o preceito legal 

que diz que deve ser dada prioridade à promoção de habitação de interesse social aos imóveis 

vazios da União (Lei nº 11.124, de junho de 2005). Os impactos do projeto de Projeto Porto 

Maravilha já se estendiam naquela época não só ao Morro da Providência, mas a algumas 

ocupações localizadas naquela região64, ameaçando de expulsão centenas de famílias para que 

os projetos imobiliários fossem implementados.  

Embora nosso objetivo aqui não seja o de discorrer de forma mais detida sobre o 

processo de remoção de populações visando a realização dos megaeventos, o que já foi feito 

brilhantemente por algumas pesquisas, indicamos em linhas gerais a relação dessas ações com 

o conjunto das políticas que se desenhavam na cidade naquele momento, dentre as quais as de 

segurança pública. Como já dissemos, o processo de reordenamento físico da cidade esteve 

desde o início ligado à questão territorial, processo para o qual a mídia concorreu ao dar apoio 

as ações que se implementavam.  

Sobre a questão das UPPs, especificamente, o dossiê do Comitê Popular da Copa e 

Olimpíadas do Rio de Janeiro (2013) já apontava naquela época que embora viessem 

apresentando grande aprovação popular, as UPPs se tornaram objeto de grande polêmica, visto 

que ao mesmo tempo em que traziam uma série de benefícios para os moradores, como a 

redução dos homicídios decorrentes dos confrontos entre policiais e traficantes e a sua inserção 

                                                             
64 Ocupações ameaçadas pelo projeto do Porto Maravilha: Machado de Assis (cerca de 50 famílias), da Rua do 
Livramento (com mais de 400 famílias), a Flor do Asfalto (com cerca de 30 famílias) e a Boa Vista (com mais ou 
menos 35 famílias). 
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no mercado formal de bens e serviços, o crescente processo de especulação imobiliária destes 

espaços gerava, entre outros efeitos, a progressiva expulsão dos mais pobres.  

“É claro que esses investimentos em segurança fazem parte de um projeto maior de 

reterritorialização urbana e de controle social, elementos chaves dos megaeventos no século 

XXI” (COMITÊ POPULAR DA COPA E OLIMPÍADAS DO RIO DE JANEIRO, 2013, p. 

51). E embora pareça não existir estudos conclusivos sobre a questão, uma pesquisa 

(MUSUMECI, 2016) oferece pistas sobre os impactos da implantação das UPPs sobre a 

capacidade de permanência das pessoas nas localidades “pacificadas”.  

Segundo essa pesquisa, embora seja baixa a mobilidade geográfica dos moradores de 

territórios ocupados por UPPs (47% nasceram e 35% moram há mais de uma década na 

comunidade atual de residência), esse percentual cresce nas favelas ocupadas das regiões 

Centro/Sul e Zona Norte 165, onde respectivamente 25 e 22% da população com 16 anos ou 

mais de idade residem no local há menos de dez anos. Isso poderia, segundo o estudo, sugerir 

que a presença ou expectativa de implantação da UPP possa ter atraído novos moradores para 

as favelas das áreas mais valorizadas da cidade.  

Como mostraremos mais adiante, uma pesquisa (BRANDO e BARBEDO, 2014) revela 

movimento agudo de elevação de preços dos imóveis na cidade do Rio de Janeiro a partir de 

2008. De acordo com esta pesquisa, que utilizou como fonte o índice de variação de garantias 

(IVG-R), o aumento desse índice para o período, deflacionado pelo Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA), é da ordem de 309%, quando o avanço real acumulado da renda 

per capta das pessoas ocupadas para o período (série com início 2002) foi da ordem de 18%. 

Isso, segundo os pesquisadores, comprovaria que explicar o aumento dos preços de 

imóveis apenas pela ótica da renda é claramente insuficiente (BRANDO e BARBEDO, 2014), 

pois outros fatores, como a instalação de UPPs, por exemplo, poderiam ter concorrido para tal 

fato. Mas, conforme desataca Musumeci (2016) em sua pesquisa, não é possível avaliar se o 

impacto demográfico da UPP foi de atração, de expulsão ou nulo em relação as populações, 

uma vez que não se sabe quantas pessoas saíram dessas áreas em função de remoções, do 

encarecimento dos preços e aluguéis, ou do recrudescimento da violência nos últimos anos.  

O que se sabe ao certo é que o Censo Demográfico 2010 do IBGE mostrou que houve 

crescimento de até 150% dos bairros da zona Oeste do Rio, enquanto algumas áreas da zona 

Sul perderam moradores. Enquanto a taxa de crescimento da cidade foi de 7,9% entre 2000 e 

                                                             
65 Que inclui os bairros do Andaraí, Barreira do Vasco e Tuiuti, Borel, Camarista Méier e Morro do Céu, Caju, Lins, 
São Carlos, Formiga, Macacos, Mangueira, Salgueiro, São João, Matriz, Quieto e Turano, englobando uma 
população total de 264.123.  
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2010, bairros como o de Camorim, de Vargem Pequena e do Recreio dos Bandeirantes mais 

que dobraram a população neste período, com aumentos de 150%, 136% e 118%, 

respectivamente. 

 Esse crescimento exponencial dos preços dos imóveis nas regiões “pacificadas” e 

consequente expurgo de famílias pobres desses lugares em direção às regiões mais periféricas 

certamente contribuiu para se colocar em debate o verdadeiro papel desempenhado pela política 

de segurança da cidade do Rio de Janeiro naquele período. A política de segurança em geral, e 

as Unidades de Polícia Pacificadoras em particular, tinha, conforme tentou fazer crer os seus 

mentores, com auxílio da grande mídia, a ambição de se fazer estabelecer nas favelas uma 

cultura de garantia dos direitos?    

 O capítulo que se segue é uma tentativa de se responder essas e outras perguntas, o que 

se dará a partir da análise de uma série de reportagens desenvolvidas pelos telejornais no 

contexto das ocupações. Como se verá, uma série de padrões e características ligam as notícias 

produzidas e exibidas por estes veículos, o que demonstra haver uma tentativa de estabelecer e 

fixar sentidos aos acontecimentos, mesmo a despeito do que muitas vezes as próprias imagens 

dessas mesmas reportagens sugeriam e a fala dos interlocutores dos repórteres deixava revelar.  
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4 OCUPAR PARA GARANTIR DIREITOS?  

 

O processo de ocupação das favelas do Rio pelas forças policiais, iniciada em 2008, 

observou uma confluência estrita do discurso da grande mídia com o discurso da autoridade 

estatal, num processo continuo de retroalimentação. Sobre isso, Vera Malaguti Batista (2011) 

escreveu, a partir do contexto da ocupação do Complexo do Alemão em 2010, um dos trabalhos 

mais significativos sobre o tema, no qual deu atenção ao papel midiático e o caráter econômico 

dessa “gerência nas comunidades locais”.  

“As UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) viraram um macabro consenso por meio 

de um intenso bombardeio midiático” (BATISTA, 2011, p. 104), fazendo com que passássemos 

da “crítica da truculência e da militarização da segurança pública à sua naturalização e agora 

ao aplauso, adesão subjetiva à barbárie” (BATISTA, 2011, p. 110).  

Mais recentemente um trabalho do professor Kleber Mendonça (2018) se propôs a 

evidenciar e a problematizar algumas consequências do funcionamento do telejornalismo local 

que, por vezes, estimulou de modo incisivo a mobilização da população em benefício e apoio 

às ações implementadas, mesmo quando estas ações passavam por cima de princípios 

constitucionais e das garantias dos direitos democráticos.  

Em seu trabalho, Mendonça (2018, p. 16) buscou delinear “uma cartografia discursiva 

da violência urbana no Rio de Janeiro contemporâneo” no intuito de entender quais mecanismos 

enunciativos foram acionados pelo telejornalismo da Rede Globo, bem como de que forma tais 

estratégias remodelaram (e continuam a remodelar) o funcionamento de nossa sociedade e da 

instância comunicacional hegemônica.  

Buscando ampliar estes recortes, nos propomos a pensar o processo de “pacificação” 

das favelas do Rio a partir do discurso telejornalístico dos direitos humanos fundamentais e, 

também, da cidadania. E para além de analisar o noticiário local, nos propomos a discutir 

também os telejornais de alcance nacional, tendo em vista a ressonância que este modelo de 

aparato policial alcançou país afora, inclusive procurando ser copiado em alguns lugares.  

Além de analisar reportagens, também nos debruçamos sobre comentários de 

articulistas, editoriais e entrevistas veiculados nos principais telejornais do país, além de 

conteúdos exibidos na internet, mas que guardam características do telejornalismo, o que 

resultou na observação de padrões discursivos adotados pela grande mídia, como aquele que 

diz respeito “ao resgate da cidadania” e o estabelecimento de tempos verbais que situam as 

favelas num tempo anterior e posterior à civilização tendo como marco temporal a instalação 

das UPPs.  
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A ideia é não só descobrir os mecanismos enunciativos acionados pelos telejornais, 

percebendo como estes mecanismos são acionados, mas, principalmente, articular, 

teoricamente, a ação destes mecanismos com a realidade cotidiana da cidade, especialmente 

das favelas ocupadas, mesmo que, eventualmente, recorrendo a abordagens de caráter mais 

sociológico.  

Como se trata de corpus amplo de reportagens, algumas matérias foram escolhidas como 

objeto de descrição de padrões verificados ao longo da maioria absoluta das produções. Assim 

como Mendonça (2018), o que nos propomos a fazer é trazer à tona o papel político 

desempenhado pelo telejornalismo dos canais hegemônicos, a pretexto de relatar os 

acontecimentos, fato que acabou se convertendo em um importante instrumento ideológico para 

o “sucesso” das ações de “pacificação”.  

Além do recurso teórico-metodológico de análise do discurso, lançamos mão da 

semiótica, pois o simbólico interessa sobremaneira aos objetivos a que nos propomos. E é por 

isso que se justifica a utilização de imagens de captura de telas do noticiário, imagens estas que 

guardam grande simbologia na medida em que são, muitas vezes, uma espécie de síntese não-

verbal do discurso que se espraia no plano verbal.  

Como se verá, a instância jornalística articula os discursos se não tentando ocultar, mas 

pelo menos tentando mitigar os sentidos sobre a luta de classes que se verifica na sociedade 

atual, especialmente no contexto das favelas ocupadas pelas forças policiais/militares entre 

2008 e 2018, fato que se dá a partir da simulação de um debate consistente sobre os direitos 

humanos fundamentais e da cidadania a partir do contexto da política de “pacificação” que se 

desenvolvia nestas comunidades.      

  

4.1 “Não há direitos humanos sem lei e ordem” 

 

“Lei e ordem é princípio básico de direitos humanos. Não há como se ter 

garantia de direitos humanos sem lei e ordem. E, hoje, nós estamos vendo 

várias comunidades do Rio de Janeiro respirarem outro ar” (Sérgio Cabral, 
então governador do Rio, durante a instalação do posto avançado da 

Justiça no Complexo do Alemão em 2010 – Jornal Nacional, edição do dia 

07/12/2010).  

 

Proferida dias após às maiores operações já vistas de ocupação de favelas, as da Vila 

Cruzeiro e do Complexo do Alemão, no final de 2010, a fala do então governador do Rio de 

Janeiro, Sérgio Cabral, parece ilustrar de forma inequívoca uma das formas pelas quais o Estado 
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se utilizou (e continua se utilizando) do discurso dos direitos e da cidadania para justificar em 

parte o processo de ocupação das comunidades cariocas.  

Ao se analisar as reportagens dos telejornais no contesto do processo de “pacificação” 

das favelas do Rio, se verifica um discurso bastante recorrente segundo o qual as ocupações 

destes territórios se justificariam em razão da necessidade da garantia dos direitos e do resgate 

da cidadania. Um exemplo bastante ilustrativo está nesta mesma reportagem na qual o ex-

governador se manifesta. Nela os repórteres informam que os cerca de 220 mil moradores que 

residem em comunidades com UPPs passariam a contar com juizados especiais de pequenas 

causas, defensores públicos e poderiam tirar documentos.  

De repressor, o Estado passa a ser apresentado como um provedor das necessidades 

mais elementares da comunidade:  

Um desentendimento no comércio, uma disputa em família e até uma briga de 
vizinhos. Nas comunidades livres do tráfico, é com a ajuda da polícia que 

moradores tentam resolver os problemas [o off da repórter é seguida de 

sucessivas imagens da comunidade em seu cotidiano]. 

[...] 
Mas para fazer justiça nas comunidades, faltava o acesso aos serviços do 

estado, que começam a chegar agora, com a criação dos Núcleos de 

Assistência Jurídica. 
Em um único local e perto de casa, os moradores vão contar com juizados 

especiais de pequenas causas, defensores públicos e poderão tirar todos os 

documentos (JORNAL NACIONAL, 2010).  

  

Presente ao ato, o então ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, se valeu da retórica 

legalista para justificar a medida: “É um projeto de muita importância para essa pacificação 

territorial, para estruturação de uma nova comunidade, onde a lei impera e o respeito à lei é 

uma constante” (JORNAL NACIONAL, 2010). Não é demais lembrar que em diversas ocasiões 

membros do governo federal estiveram presentes às atividades ligadas à política de pacificação, 

incluindo o então presidente Lula que esteve no Morro Dona Marta em 2010 para inaugurar um 

projeto de incentivo ao turismo na comunidade.  

Dias depois, ao defender as UPPs, Lula disse durante um discurso que “nós não vamos 

mandar pra cá a polícia apenas pra bater, a polícia vem pra bater em quem tem que bater e pra 

proteger quem tem que proteger” (FREITAS; PADRÃO, 2010).  

Ainda durante a instalação do Núcleos de Assistência Jurídica, o à época presidente do 

Tribunal de Justiça do Rio de janeiro, Luiz Zveiter disse que “[a instalação do Núcleos de 

Assistência Jurídica] vai fazer com que essas comunidades resgatem o seu poder de dignidade, 

como ser humano, e passe a exercitar com fervor a cidadania, que é um bem tão carente nessas 
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comunidades, uma vez que o tráfico e os outros crimes organizados ficaram ali durante muito 

tempo” (JORNAL NACIONAL, 2010, grifo nosso).  

Não se pode deixar de observar, uma vez mais, o uso de um verbo no passado 

(“ficaram”, conjugado na 3.ª pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo) para 

estabelecer um marco temporal entre o antes (o tempo do “império do crime”) e o depois, 

marcado pela instalação do UPP, onde a paz estaria garantida, se não na prática, mas certamente 

no plano do discurso. 

De volta ao Núcleo Jurídico, não só a Justiça Estadual, mas a Justiça Federal procurou 

se estabelecer no Complexo do Alemão nesse período criando o Centro de Atendimento da 

Justiça Federal – Complexo do Alemão (CAJF), tendo, entre outras fundamentações “a 

necessidade de conferir plena efetividade à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça, 

inclusive facilitando esse acesso às camadas menos favorecidas da população”. Além da equipe 

de servidores, passaram a atuar neste posto estagiários de direito selecionados dentre estudantes 

que moravam na própria comunidade (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2012), uma 

forma de também “gerar oportunidades” aos jovens locais. 

A iniciativa, que deveria beneficiar cerca de 500 mil pessoas, foi fruto de um Acordo de 

Cooperação Técnica, assinado em julho de 2011, que firmou parceria entre o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal Regional Federal da Segunda Região (TRF2), o  Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Eleitoral/RJ, o Tribunal Regional do Trabalho 

da 1ª Região, a Defensoria Pública do Estado, o Ministério da Defesa e os governos estadual e 

municipal, para dar partida no projeto “Justiça Aqui”, do CNJ, uma forma de pretensamente 

levar não só segurança, mas garantir a observância de direitos básicos de cidadania que “não 

existia nestes lugares”. 

À época do anúncio da inauguração do posto avançado da Justiça, uma aposentada da 

Cidade de Deus que, segundo a notícia do Jornal Nacional, não quis mostrar o rosto porque 

havia perdido a filha há menos de um mês e disputava a guarda do neto com o pai da criança e 

que, segundo ela, não tinha condições de criar o menino, dizia: “Pra mim vai ficar ótimo [a 

inauguração do posto avançado da Justiça], porque a gente é, aqui, um pessoal pobre, que não 

tem condições. Eu quero resolver logo, acho que vai ser rápido” (JORNAL NACIONAL, 2010).  

A expectativa da entrevistada, ao que parece, mais do que garantir a guarda do neto, era 

garantir a própria possibilidade de ter acesso a um aparato jurídico, o que pode justificar sua 

fala de concordância em relação às medidas que estavam sendo tomadas. Como mostramos 

acima, a “pacificação” não se propunha apenas a garantir a segurança das comunidades, mas 

também gerar oportunidades através dos serviços que “estavam ausentes” nestas localidades.  
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Neste sentido, a fala do jornalista Fábio Barreto, apresentador do programa Brasil Urgente Rio, 

edição do dia 07/10/2013, é bastante sintomática. Dizia ele, quando da instalação da UPP no 

Complexo do Lins, Zona Norte da cidade, que  

[O Complexo do Lins] é uma região que era assolada por uma violência 

crônica, comunidades esquecidas pelos direitos sociais e adotadas pelo poder 
do crime. E agora, através das consequências do descaso, tenta se corrigir um 

problema histórico. Que seja muito bem-vinda a UPP do Lins, e hoje um 

verdadeiro novo dia (SILVA, 2013, grifo nosso).   
  

Perguntado pelo jornalista Paulo Henrique Amorim (Entrevista Record, edição do dia 

17 de outubro de 2012) porque a maior fila no Complexo do Alemão era para tirar documentos 

em um posto móvel da Corregedoria da PM, o secretário Beltrame respondeu:  

Eu acredito que aquelas pessoas viviam numa ilha [...]. Em primeiro lugar 
muita gente não conseguia sair do serviço para ir lá, num outro lugar, para 

fazer. Outros não sabiam como fazer isso. Não tinham esse serviço ao seu 

alcance. E o que necessita que seja feito é exatamente isso: tem de aproximar... 
Hoje lá no Alemão você tem uma parte do Tribunal de Justiça, uma parte do 

Ministério [Público]... Dia 27 agora inauguramos o Ministério Público 

itinerante lá. Isso tem de chegar [...], pois muitas vezes uma dona de casa, que 
é maltratada pelo marido, ela não vai na delegacia. Ela não vai procurar [a 

polícia]. E muitas vezes quem mediava isso era o tirano, o tirano do crime que 

mediava isso. Então você precisa oferecer essas coisas, desmistificar isso. E 

aí talvez as pessoas vão começar a movimentar esse processo da cidadania 
(Entrevista Record, edição do dia 17 de outubro de 2012).  

 

Mas apesar das expectativas dos moradores, a promessa de levar “Justiça” às 

comunidades “pacificadas” acabou, em certa medida, por frustra-se quando o posto foi fechado 

e substituído pelo Programa Justiça Itinerante que atende, à bordo de um ônibus, apenas uma 

vez por semana em algumas localidades, dentre as quais o Complexo da Maré, a Rocinha e a 

Vila Cruzeiro/Alemão (não conseguimos confirmar essa informação, mas ao que parece 

atualmente o atendimento à Vila Cruzeiro e ao Complexo do Alemão é feito em um único local 

e apenas uma vez por semana).   

Sete anos após este episódio, quando a mídia procurava justificar o processo de 

intervenção federal das Forças Armadas na cidade do Rio de Janeiro, decretada pelo presidente 

da República, Michel Temer, uma reportagem semelhante do RJTV 2ª edição mostrava os 

serviços levados pelos militares à Vila Kennedy, bairro da Zona Oeste do Rio, “escolhida como 

modelo da intervenção” (JANUZZI, 2018) onde “os soldados [estavam] ao lado da população 

para ajudar [nesse momento o som do off da repórter baixa e passa ao primeiro plano da sonora 

a voz de um jovem soldado que orienta uma moradora: “lá no fundo, lá na quadra, tem duas 

filas: uma da esquerda é o balcão de emprego e a da direita para tirar a carteira de trabalho]”.  
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Jovem soldado do Exército orientava moradora da Vila Kennedy enquanto o off da repórter diz que "os soldados [estavam] ao 
lado da população". Imagem: captura de tela do RJTV2, edição do dia 17/03/2018. 

Nesta mesma reportagem a repórter dizia em off: “divórcio, casamento, certidão de 

nascimento fora do prazo: foi possível resolver tudo isso porque o ônibus da Justiça itinerante 

também veio” [a imagem mostrava uma longa mesa onde vários servidores da Justiça 

Itinerante atendiam populares] (JANUZZI, 2018).  

“Vim tirar minha segunda via da certidão de nascimento, porque eu perdi meus 

documentos; vim adquirir, né? Pra voltar à sociedade de novo”, disse à reportagem o morador 

local Paulo Sérgio. Sua fala parece repetir o “sentido institucionalizado” segundo o qual só é 

cidadão e está na sociedade pela via estatal, sendo imprescindível ter à mão documentos que 

“comprovem” sua cidadania.  

Aqui parece residir uma cultura herdada do século XIX (Código Penal de 1890) em que 

os moradores de favelas e periferias eram obrigados a andar com suas carteiras de trabalho para 

comprovarem sua condição de trabalhadores. Já em meados do século XX, a ausência deste e 

de outros documentos à mão poderia, inclusive, resultar na prisão sob a alegação de vadiagem, 

o que se dava a partir da interpretação do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções 

Penais)66.  

                                                             
66 Conforme o artigo 59 dessa Lei, poderia ser considerado vadio aquele que “habitualmente [entregava-se] à 
ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou 
prover à própria subsistência mediante ocupação ilícita”, podendo resultar em “prisão simples, de quinze dias a 
três meses”.  
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Até hoje é possível observar nas reportagens moradores de favelas e periferias alegarem 

que “aqui nós somos trabalhadores” como uma forma de “intimidar” os agressores, em geral 

agentes do Estado”, quando estes estão praticando algum tipo de violência arbitraria contra 

estas pessoas. É como se o fato de alguém não ser trabalhador ou, mais ainda, não conseguir 

comprovar tal condição, autorizasse os agentes de segurança a perpetrar algum tipo de violência 

contra esta pessoa. 

Em 2017, quando o processo de derrocada da política de “pacificação” se mostrava 

evidente, o expediente discursivo da grande mídia acerca dos direitos humanos fundamentais e 

da cidadania continuava sendo plenamente utilizado. É o caso, por exemplo, da cobertura do 

intenso conflito entre a polícia e traficantes na favela do Jacarezinho, Zona Norte do Rio, 

envolvendo mais uma vez as Forças Armadas, ocorrido em agosto daquele ano após a morte de 

um policial civil.  

Numa reportagem sobre uma operação realizada pelas forças de segurança em sete 

favelas, incluindo o Jacarezinho (HAIDAR, 2017), o “direito de ir e vir”, consagrado no artigo 

5º, inciso XV, da Constituição Federal de 198867, é evocado de forma direta e o direito à 

educação, previsto no artigo 205 da CF/1088, é citado de forma indireta.  

De acordo com a notícia, na favela do Jacarezinho 22 mil crianças haviam ficado sem 

aula naquela manhã, “um recorde este ano no Rio”68. Ainda segundo a reportagem, mais de 37 

mil moradores “perderam o direito de ir e vir”.69 “A pessoa não pode sair para trabalhar, a 

pessoa não pode passear; qualquer hora é difícil”, disse uma mulher, cujo nome não foi 

identificado pela notícia.  

Jailson de Souza e Silva (2012, p. 143) observa que “a ampliação do direito de ir e vir 

dos moradores”, somada à “eliminação do armamento ostensivo”, foi um fator que auxiliou no 

                                                             
67 Artigo 5º, inciso XV, CF/1988: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer 
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 
68 De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, em 2019 houve 7.365 tiroteios e disparos de arma de fogo na 
região metropolitana do Rio, dos quais 2.335 foram no entorno de escolas e creches das redes pública e privada. 
Houve uma média de 12 tiros no entorno escolar por dia letivo. Em 854 casos houve presença de agentes de 
segurança. Das 7.386 escolas e creches nos 21 municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 26% (1.941) 
foram afetadas por tiroteios no seu entorno. A Vila Kennedy (com 150 registros), Cidade de Deus (124), Tijuca 
(71), Complexo do Alemão (70) e Maré (61), que são áreas com UPPs, lideraram o ranking de tiroteios/disparos 
de arma de fogo no entorno de unidades de ensino. A pesquisa completa está disponível em: 
<https://fogocruzado.org.br/relatorio-anual-2019/>. 
69 O “direito de ir e vir” voltou a ser evocado em 2018 quando do aval do Congresso Nacional para intervenção 
federal na segurança do Rio de Janeiro. “Não vislumbro outra alternativa que possa garantir um mínimo de 
segurança para uma população que perdeu seu direito de ir e vir e que passou a conviver com o medo 
diariamente”, afirmou a senadora Lúcia Vânia (PSB-GO) em entrevista ao Jornal Nacional, edição do dia 
21/02/2018 (SILVA, 2018). 
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sentimento de pacificação das comunidades ocupadas pelas UPPs, mesmo reconhecendo que a 

“lógica do confronto” era muitas vezes alimentada pela própria polícia.  

Obviamente que esse “sentimento de pacificação” só foi possível graças ao incessante 

bombardeio midiático que passou a asseverar que muitas das favelas do Rio “estavam livres do 

tráfico de drogas” como 1) se esse fosse um fato pronto e acabado; 2) como se o tráfico de 

drogas fosse o único tipo de crime praticado nas favelas e em outras partes da cidade; 3) como 

se todas as favelas da cidade fossem “conflagradas” pela criminalidade etc.  

Diz Jailson de Souza e Silva (2012, p. 143): “de fato, a ocupação permite que os 

moradores da favela tenham acesso a um direito básico para o seu cotidiano: a segurança de 

que não terão o seu cotidiano invadido pela presença da morte súbita, pela violência contra as 

suas casas e pelo poder autoritário de um criminoso”. Não é demais destacar que as observações 

de Jailson, diga-se de passagem, bastante simpáticas à política de segurança asseguradas pelas 

UPPs, foram escritas em 2010 e revisadas em 2012, período no qual a “pacificação” se via no 

auge de sua realização, muito embora nesse período já se verificasse uma série de 

questionamentos a esse modelo, inclusive o de violar a residência de moradores sem mandado 

judicial. 

Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em cooperação com o 

Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(LAV/UERJ), que analisou os índices de violência em 13 UPPs no intervalo temporal de janeiro 

de 2006 a junho de 2011, mostrou que, nas comunidades que receberam as Unidades, houve 

redução nas taxas de mortes violentas a aproximadamente um quinto da anterior e a taxa de 

homicídios a um quarto (CANO, 2012).  

Fatos que se de um lado serviram para “comprovar” o sucesso da política de pacificação 

em curso, de outro serviu para estabelecer um crescente processo de especulação imobiliária, 

como se verá, o que tornou insustentável a permanência de algumas famílias nestes lugares. 

Mas se em algum momento as UPPs garantiram a diminuição da violência em seus espaços de 

atuação, nos últimos tempos esses ganhos parecem ter se perdido a se julgar, por exemplo, pelos 

números de tiroteios e disparos por bairros da Região Metropolitana do Rio.  

A Vila Kennedy (que teve UPP até 2018 e hoje conta com uma Companhia Destacada), 

na Zona Oeste, foi o bairro do Grande Rio com mais tiroteios em 2019: 376 no total. Em seguida 

vieram Complexo do Alemão (275), Cidade de Deus (268), Tijuca (181) e Praça Seca (153), 

sendo que foi na Cidade de Deus que se registrou o maior número de mortos (30) e de feridos 

(29) no Grande Rio em 2019 (FOGO CRUZADO, 2019). 
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Ainda sobre o “direito de ir e vir”, um relatório de 2012 do Banco Mundial, cujo material 

empírico e parte da análise foram elaborados a partir de um relatório de base encomendado ao 

Departamento de Sociologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), 

mostra que houve, a partir de perguntas sobre as mudanças cotidianas por conta da chegada das 

UPPs, duas respostas mais frequentes: aumento da liberdade de ir e vir dentro e fora da favela 

e a redução do medo de ferir-se por conta da violência armada.  

Essas mudanças, segundo o relatório, “tiveram seus impactos em muitas dimensões do 

bem-estar – do acesso e aproveitamento de espaços públicos dentro e fora da favela à 

possibilidade de desfrutar de uma noite de sono bem descansada” (BANCO MUNDIAL, 2012).  

Realizada entre fevereiro e outubro de 2011 em quatro comunidades da cidade 

(Babilônia/Chapéu Mangueira, Pavão-Pavãozinho/Cantagalo, Borel/Casa Branca e 

Manguinhos), o relatório destaca que as percepções sobre o direito de ir e vir variaram entre as 

comunidades pesquisadas em função de diferentes fatores, o que não deve ser discutido nesse 

momento. Por hora, vale destacar apenas que o direito de livre locomoção se mostrou uma 

constante nas reportagens que abordam o processo de “pacificação” das comunidades do Rio 

por meio das UPPs, algo também percebido pela pesquisa do Banco Mundial.  

A questão, no entanto, é que esse direito de ir e vir não foi problematizado pelo referido 

relatório, assim como nunca foi problematizado pela instância jornalística. Nesse sentido, cabe 

indagar: no que se refere ao direito de ir e vir, está a se falar apenas no direito de ir e vir 

trabalhar? Certamente a violência impacta na capacidade produtiva das pessoas, afetando a 

economia da cidade, mas seria apenas isso que interessaria?   

De volta à reportagem, a “violência injusta” 70 , representada pelos traficantes que 

impedem o livre exercício dos direitos de locomoção e de educação, contrasta com a “coação 

legítima e qualificada” representada pelos agentes das Forças Armadas que aparecem de forma 

bastante persistente no decorrer da reportagem, que dura 2m39s.  

Um exemplo é a própria fala da entrevistada, a mesma que diz que “a pessoa não pode 

sair para trabalhar, a pessoa não pode passear; qualquer hora é difícil”, que aparece sobreposta 

(off) pelas imagens de soldados do Exército, fortemente armados, e até de um tanque de guerra, 

como se estivessem preparados para uma batalha.   

                                                             
70 Essa “violência injusta” se contraporia a “coação legítima e qualificada” das polícias estaduais que, segundo o 
decreto que regulamenta a Programa de Polícia Pacificadora (Decreto nº 45.186/2015), observa o princípio da 
dignidade da pessoa humana, para a (1) recuperação de territórios sob o controle de grupos ilegais armados, (2) 
a restauração do monopólio legal e legítimo da força pelo Estado e (3) a diminuição da criminalidade violenta, 
sobretudo a letal. 
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 Inclusive nesta reportagem há um contraste curioso, pois se o off do repórter diz que o 

direito de ir e vir dos moradores está limitado e as imagens dos soldados sugerem ser impossível 

se locomover na favela e para fora dela, várias outras imagens exibidas nesta mesma reportagem 

contrariam as afirmações/sugestões. É o caso da imagem abaixo que mostra um grupo de 

soldados fortemente armados e com ar de tensão se movimentando por uma das principais ruas 

da localidade, enquanto os moradores transitam normalmente como se nada estivessem 

acontecendo. 

 

Soldados fortemente armados transitam por uma rua do Jacarezinho enquanto moradores circulam normalmente pelo lugar. 
Imagem: captura de tela do Jornal Hoje, edição do dia 21/08/2017 

Sobre o aparato policial/militar intensamente exibido no decorrer das reportagens, 

soldados e instrumentos aparecem ao longo das notícias carregadas de significados, 

demonstrando o seu uso ideológico, uma tentativa de legitimar pelo convencimento, 

estabelecendo um sentido bastante preciso às imagens veiculadas, as ações do Estado 

coercitivo. Como se tem visto a partir da análise das notícias acerca do tema da “pacificação”, 

a mídia transformou as imagens das ocupações das comunidades cariocas em verdadeiros 

signos ideológicos, nos fazendo lembrar Bakhtin (2006, p. 29) para quem “sem signo não existe 

ideologia”.  

 Para Bakhtin (2006, p. 29), “tudo que é ideológico é um signo”, possuindo um 

significado e remetendo a algo situado fora de si mesmo. Um policial seria apenas um policial 

se não fosse a carga ideológica que se prende à sua figura massivamente exibido pelos veículos 

da mídia hegemônica. Pela descrição imagética comum que lhe faz as reportagens, não se trata 
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de um soldado qualquer, mas um soldado do bem, que abate seus inimigos que são a 

representação do mal.  

Tem-se, nesse sentido, a ideologia encarada a partir de uma concepção especial e/ou 

crítica: “ideologia é sentido a serviço do poder”, segundo a qual se compreende e se explica as 

maneiras pelas quais as formas simbólicas são usadas para a implantação e para a manutenção 

de relações de dominação (THOMPSON, 1995). 

Não foi por um acaso que durante a ocupação da Vila Cruzeiro e do Complexo do 

Alemão no final de 2010 o jornalismo da TV Globo tenha se valido de um professor da Escola 

Superior de Guerra, Gustavo Trompowsky, de um ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel, e 

do comandante-geral da PM do Rio, Coronel Mário Sérgio (estes dois últimos participando ao 

vivo) para comentar a ação, “traduzindo” os pormenores da ação policial/militar:  

 

[Gustavo Trompowsky] É o efeito psicológico dos blindados, o barulho 

daquela lagarta se movimentando. Isso gera em quem está sofrendo um tipo 
de confronto uma situação de pânico [a fala do comentarista foi acompanhada 

das imagens de um blindado do Exército que sobe uma das ruas do Alemão 

enquanto a câmera mostra os detalhes da máquina, como as esteiras de metal 

sobre as quais se movimenta]. 
[Renata Capucci] E não adianta atirar... 

[Gustavo Trompowsky] Não adianta atirar. Quando entraram as tropas pra 

tomar o terreno, não houve a reação, por exaustão ou porque eles sentiram que 
não tinham como enfrentar aquele poder bélico que ali estava. Ou seja, era 

uma vantagem, desproporção de forças entre as tropas e esses bandidos 

(CAPUCCI, 2010).   

 

Durante a cobertura da ocupação da Vila Cruzeiro, a ancora do Jornal Hoje, Sandra 

Annenberg, lembrava que o blindado M113, o mesmo que foi objeto dos comentários do 

professor da Escola Superior de Guerra, Gustavo Trompowsky, estava também sendo usado 

naquele momento pelo exército americano no Iraque, reforçando o tom de guerra que se 

estabelecera no noticiário naqueles dias. “É um blindado sobre lagartas, que se chama. Ele é 

americano, tem capacidade anfíbia. É o veículo blindado mais utilizado de todos os tempos, 

construído todo em alumínio e atualmente ele está sendo muito utilizado no Iraque”, detalhava 

a jornalista (ANNENBERG; COSTA, 2010).  

Marilena Chauí (2006, p. 8) destaca o livro A cultura do narcisismo, no qual o autor 

Christopher Lash ressalta que os mass media71 tornaram irrelevantes as categorias de verdade 

                                                             
71 Marilena Chauí (2006, p. 35) esclarece que “em latim, ‘meio’ se diz medium e, no plural, ‘meios’ se diz media. 
Os primeiros teóricos dos meios de comunicação empregaram a palavra latina media. Como eram teóricos de 
língua inglesa, diziam: mass media, isto é os meios de massa. A pronúncia, em inglês, do latim media é ‘mídia’. 
Quando os teóricos de língua inglesa dizem ‘the media’, estão dizendo: ‘os meios’. Por apropriação da 
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e falsidade, as quais foram substituídas pelas noções de credibilidade ou plausibilidade e 

confiabilidade, ou seja, para que algo seja aceito como real, basta que apareça como crível ou 

plausível, ou como oferecido por alguém confiável, onde “os fatos cedem lugar a declarações 

de ‘personalidades autorizadas’, que não transmitem informações, mas preferências, as quais 

se convertem imediatamente em propaganda”. 

No caso do Estado, garante Chauí (2006, p. 9), a sutiliza do discurso dos seus agentes 

consiste em aumentar propositalmente sua complexidade, ou “obscuridade”, para que o cidadão 

espectador/leitor se sinta tanto mais informado quanto menos puder raciocinar e/ou 

compreender, se convencendo que as decisões políticas estão com especialistas críveis e 

confiáveis, que lidam com problemas incompreensíveis para os leigos. 

Ao explicar que toda imagem artístico-simbólica ocasionada por um objeto físico 

particular já é um produto ideológico, Bakhtin (2006) esclarece que este (o objeto físico) 

converte-se em signo o qual, sem deixar de fazer parte da realidade material, passa a refletir e 

a refratar, numa certa medida, uma outra realidade.  

Bakhtin (2006, p. 30) ilustra sua tese com o exemplo da foice e do martelo como 

emblema da então União Soviética: “a foice e o martelo possuem, aqui, um sentido puramente 

ideológico”. Qualquer produto, esclarece Bakhtin (2006), pode ser transformado em signo 

ideológico: “o pão e o vinho, por exemplo, tornam-se símbolos religiosos no sacramento cristão 

da comunhão. Mas o produto de consumo enquanto tal não é, de maneira alguma, um signo”.   

Para Bakhtin (2006), ao lado dos fenômenos naturais, do material tecnológico e dos 

artigos de consumo, existe um universo particular, qual seja o universo do signo. Isso porque, 

na concepção baktiniana, os signos são também objetos naturais, específicos, podendo assim 

adquirir um sentido que ultrapasse suas próprias particularidades. Um signo, garante ele, não 

existe apenas como parte de uma realidade, pois “ele também reflete e refrata uma outra”.  

Ele, o signo, “pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de 

vista específico, etc. Todo signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológico (isto é: se é 

verdadeiro, falso, correto, justificado, bom, etc.)” (BAKHTIN, 2006, p. 30). Ao discutir a 

relação entre infraestrutura e superestrutura 72  (base econômica e realidade ideológica, 

                                                             
terminologia desses teóricos no Brasil, a palavra ‘mídia’ passou a ser empregada como se fosse uma palavra 
feminina no singular – ‘a mídia’. 

72 Segundo Bakhtin (2006, p. 34), a realidade ideológica é uma superestrutura situada imediatamente acima da 
base econômica, sendo que a consciência individual não é o “arquiteto dessa superestrutura ideológica, mas 
apenas um inquilino do edifício social dos signos ideológicos”. Para Bakhtin (2006), ao separar os fenômenos 
ideológicos da consciência individual, nós os ligamos às condições e às formas da comunicação social que se 
materializa na existência do signo, consistindo nisso a natureza de todos os signos ideológicos.  
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respectivamente), Bakhtin (2006, p. 29) destaca que todo signo resulta de um consenso entre 

indivíduos socialmente organizados no decorrer de um processo de interação, “razão pela qual 

as formas do signo são condicionadas tanto pela organização social de tais indivíduos como 

pelas condições em que a interação acontece”.  

Para ele, estudar a evolução social do signo linguístico é uma das tarefas da ciência da 

ideologia, sendo indispensável observar as seguintes regras metodológicas: 1) Não separar a 

ideologia da realidade material do signo (colocando-a no campo da “consciência” ou em 

qualquer outra esfera fugidia e indefinível); 2) Não dissociar o signo das formas concretas da 

comunicação social (entendendo-se que o signo faz parte de um sistema de comunicação social 

organizada e que não tem existência fora deste sistema, a não ser como objeto físico) e 3) Não 

dissociar a comunicação e suas formas de sua base material (infraestrutura).       

Para Mendonça (2012, p. 128), no caso da análise dos discursos 

propostos/produzidos/impostos pelos/nos meios de comunicação, é preciso levar em conta o 

caráter (político) relacional e contraditório, sendo preciso manter em mente que este aspecto é 

também constituidor do processo interacional de produção de sentidos. E esse “processo 

interacional de produção de sentidos” está diretamente relacionado às vivências e sentidos de 

mundo de cada indivíduo em particular.  

Em outros termos, não existe um discurso (especialmente da mídia) sem origem na 

realidade material, realidade esta que ajuda a forjar uma certa mentalidade daqueles que 

produzem o discurso da notícia. Dessa forma, ao apelar, por exemplo, para o discurso da guerra 

a partir de signos de convencimento, a grande mídia faz jus à realidade material que lhe forjou, 

ou seja, uma realidade pautada pela burguesia e materializada pelos seus agentes.  

Não se trata, obviamente, de reduzir a mídia ao papel de instrumento de manipulação 

(embora a manipulação exista em muitos casos), conforme fez parte da esquerda dos anos de 

1960 (MATTELART e MATTERLART, 1999), mas de destacar, na conjuntura do capitalismo, 

seu caráter antidemocrático, antimediador, intransitivo etc. (ENZENSBERGER apud 

MATTELART e MATTERLART, 1999).  

 

Toda a arquitetura atual dos meios de comunicação de massa funda-se nessa 

última definição: eles são o que proíbe para sempre a resposta, o que torna 
impossível todo processo de troca (a não ser sob a forma de simulação de 

resposta, ela própria integrada ao processo de emissão, o que não muda nada 

quanto à unilateralidade da comunicação) (ENZENSBERGER apud 
MATTELART e MATTERLART, 1999).  
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Segundo Sodré (2006, p. 16-17), com o advento das tecnologias do som e da imagem 

constituiu-se o campo audiovisual, momento a partir do qual o “receptor passou a acolher o 

mundo em seu fluxo, ou seja, fatos e coisas reapresentadas a partir da simulação de um tempo 

‘vivo’ ou real”. Essa seria, na concepção de Sodré, “uma outra modalidade de representação, 

que supõe um outro espaço-tempo social (inteiramente ancorado na velocidade do fluxo 

eletrônico), um novo modo de auto-representação social e, por certo, um novo regime de 

visibilidade pública”.  

Sodré (2006, p. 17) fala aqui em “simulação”, que nada mais seria que a “existência de 

coisa ou fato gerados por técnicas analógicas”, tendo em conta que “nos atuais termos 

tecnológicos, passamos da dominação analógica à digital, embora os dois campos estejam em 

continua interface”. Daí decorreria, conforme Sodré (2006, p. 17), “a conformação atual da 

tecnocultura”, ou seja, “uma cultura da simulação ou do fluxo, que faz da ‘representação 

apresentativa’ uma nova forma de vida”, onde “saber e sentir ingressam num novo registro, que 

é o da possibilidade de sua exteriorização objetivante, de sua delegação a máquinas”. 

Alfredo Bosi (1992) nos lembra que não se deve esperar da cultura de massas e, menos 

ainda, da sua versão capitalista de indústria cultural, o que ela menos quer dar: lições de 

liberdade social e estímulos para a construção de um mundo que não esteja atrelado ao dinheiro 

e ao status. E é exatamente por isso que, no contexto da política de “pacificação” das favelas 

do Rio, a mídia hegemônica lançou mão de um discurso de aceitação às medidas ao mesmo 

tempo em que contribuía para um processo crescente de especulação imobiliária das áreas 

ocupadas, fazendo com que os mais pobres fossem penalizados.  

 

4.2 O “Efeito UPP” e a especulação imobiliária  

 

Utilizando como fonte o índice de variação de garantias (IVG-R), uma pesquisa 

(BRANDO e BARBEDO, 2014) mostra movimento agudo de elevação de preços dos imóveis 

na cidade do Rio de Janeiro a partir de 2008. De acordo com esta pesquisa, o aumento do IVG-

R para o período, deflacionado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

é da ordem de 309%, quando o avanço real acumulado da renda per capta das pessoas ocupadas 

para o período (série com início 2002) foi da ordem de 18%. Isso, segundo os pesquisadores, 

comprova que explicar o aumento dos preços de imóveis apenas pela ótica da renda é 

claramente insuficiente (BRANDO e BARBEDO, 2014). 

Além do IVG-R, os pesquisadores se valeram da compilação de um índice composto de 

preços de imóveis do Rio de Janeiro a partir de dados publicados no caderno Morar Bem, do 
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Jornal O Globo, entre os anos de 1998 e 2014.73 A partir desta metodologia, percebeu-se que 

num primeiro ciclo, que vai de 1999 a 2003, o preço de imóveis do Rio caminhou acima da 

inflação, tendo acumulado uma alta de 60 pontos percentuais acima do IPCA, em dezembro de 

2003. Num segundo momento, que vai de 2004 a 2007, os preços se estabilizam e chegam a 

perder para a inflação do período. Por fim, entre 2008 e 2014 ocorre o impressionante ciclo de 

alta de preços (BRANDO e BARBEDO, 2014).  

Além de obras de infraestrutura e a melhora de alguns serviços públicos, visando 

especialmente a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos a serem realizados, respectivamente, em 

2014 e 2016, o que de mais notável aconteceu na cidade do Rio de Janeiro neste período foi a 

implantação e posterior expansão da política de “pacificação”, notadamente representada pelas 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Conforme os dados oficiais74, entre 2008 e 2014 

foram instaladas no município do Rio 37 UPPs (a 38º ficava na Baixada Fluminense), sendo a 

maioria absoluta delas concentradas nos bairros das Zonas Sul e Norte da cidade.  

 

Mapa de 2015 das 38 UPPs. Fonte: Instituto de Segurança Pública 

                                                             
73 As informações disponibilizadas pelo Jornal tiveram como fonte os anúncios de imóveis dos classificados e 
dados do Sindicato da Habitação do Rio de Janeiro (SECOVI-RJ).  
74 UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA. Histórico. Disponível em: 
<http://www.upprj.com/index.php/historico>. Acesso em: 22 jan. 2019.  
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Uma pesquisa sobre os indicadores socioeconômicos nas UPPs (FGV, 2012) mostra que 

houve uma sobrevalorização imobiliária nos bairros em períodos quase que imediatamente 

 UPP Inauguração Fechamento 

01 Santa Marta 19/12/2008 Não identificada 

02 Cidade de Deus 16/02/2009 20/07/2018 

03 Batam 18/02/2009 15/05/2018 

04 Chapéu Mangueira e Babilônia 10/06/2009 Não identificada 

05 Pavão-Pavãozinho e Cantagalo 23/12/2009 Não identificada 

06 Ladeira dos Tabajaras e Cabritos 14/01/2010 Não identificada 

07 Morro da Providência, Pedra Lisa e Moreira 
Pinto 

26/04/2010 Não identificada 

08 Morro do Borel, Casa Branca, Chácara do Céu, 
Indiana, Morro do Cruz, Catrambi 

07/06/2010 Não identificada 

09 Formiga 01/07/2010 Não identificada 

10 Morro do Andaraí, Nova Divinéia, João Paulo II, 
Juscelino Kubitschek, Jamelão, Morro Santo 
Agostinho e Arrelia 

28/07/2010 Não identificada 

11 Salgueiro 17/09/2010 Não identificada 

12 Turano 30/10/2010 Não identificada 

13 Macacos 30/11/2010 Não identificada 

14 Quieto, São João e Matriz 31/01/2011 Não identificada 

15 Fallet, Fogueteiro, Coroa 25/02/2011 Não identificada 

16 Prazeres, Escondidinho 25/02/2011 Não identificada 

17 Morro São Carlos, Mineira, Zinco e Querosone 17/05/2011 Não identificada 

18 Mangueira 03/11/2011 Não identificada 

19 Vidigal e Chácara do Céu 18/01/2012 Não identificada 

20 Fazendinha 18/042012 Não identificada 

21 Nova Brasilia 18/04/2012 Não identificada 

22 Morro do Adeus/Morro da Baiana 11/05/2012 Não identificada 

23 Alemão 30/05/2012 Não identificada 

24 Chatuba 27/06/2012 Não identificada 

25 Fé/Sereno 27/06/2012 Não identificada 

26 Vila Cruzeiro 05/09/2012 Não identificada 

27 Vila Proletária da Penha 05/09/2012 Não identificada 

28 Rocinha 20/09/2012 Não identificada 

28 Manguinhos 18/01/2013 Não identificada 

29 Jacarezinho 18/01/2013 Não identificada 

30 Barreira/Tuiti 22/05/2013 Não identificada 

31 Caju 22/05/2013 Não identificada 

32 Arará/Mandela 22/05/2013 Não identificada 

33 Cerro-corá 25/07/2013 Não identificada 

34 Lins 16/01/2014 04/09/2018 

35 Camarista Meier 16/01/2014 04/09/2018 

36 Mangueirinha / Duque de Caxias 02/04/2014 Não identificada 

37 Vila Kennedy 23/05/214 15/05/2018 
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posterior à implementação do programa. Em Copacabana e no Leme, por exemplo, um imóvel 

de 2 quartos valia em média R$ 252 mil em abril de 2007.  

Quando em meados de 2009 a UPP foi instalada na Babilônia e no Chapéu Mangueira, 

favelas adjacentes ao bairro, um imóvel com as mesmas medidas já valia em média R$ 299 mil, 

ou seja, uma variação de 18,53% em 20 meses. O salto nos valores, no entanto, se deu nos 20 

meses posteriores à instalação da Unidade. Em agosto de 2011 esse mesmo apartamento já valia 

em média R$ 712 mil, numa variação de 137,92%.  

Um fenômeno similar aconteceu na maioria dos bairros analisados pela pesquisa. Em 

Botafogo, primeira comunidade a receber uma Unidade de Polícia Pacificadora, um imóvel de 

2 quartos valia em média R$ 263 mil em abril de 2006, passando para R$ 329 mil em dezembro 

de 2008 (variação de 24,95%), chegando a R$ 676 mil em agosto de 2011 (variação de 

105,32%).  

Essa tendência também se verificou nos imóveis alugados. Enquanto o aluguel de um 

imóvel, também de 2 quartos, valia em média R$ 1.723,00 em abril de 2007, em junho de 2009 

descia para R$ 1.598,00 (variação negativa de 7,25%), subindo para R$ 2.888,00 em agosto de 

2011 (variação positiva de 80,73%). À esta influência da política de “pacificação” sobre o valor 

dos imóveis a imprensa atribuiu a alcunha de “efeito UPP”, embora esta expressão também 

tenha sido utilizada para indicar ganhos à população, como a diminuição na letalidade em áreas 

ocupadas pelas Unidades.  

Uma reportagem do site do jornal O Globo de 10/12/2013, por exemplo, dizia “que todo 

o crescimento verificado no preço médio dos imóveis da cidade, desde 2008, estão relacionados 

à instalação de UPPs e, consequentemente, à redução dos índices de criminalidade nas áreas”, 

no que chamou de “efeito UPP”. A notícia cita uma pesquisa segundo a qual a valorização dos 

imóveis nestas áreas seria, entre outras coisas, um resultado direto da diminuição do número de 

homicídios nestas mesmas regiões.  

No mesmo sentido, uma matéria publicada pela BBC News Brasil em 16/11/2011 

informa que um estudo concluiu que o chamado “efeito-UPP” ocorreu mesmo em favelas que 

não haviam recebido as unidades de polícia, desatrelando o aumento dos preços dos imóveis 

nestas áreas à diminuição da criminalidade. “Segundo o coordenador da pesquisa, Marcelo 

Neri, o simples anúncio da criação das UPPs e a expectativa de que as unidades fossem se 

espalhar pelas comunidades do Rio foram suficientes para valorizar os imóveis” (BBC NEWS 

BRASIL, 2011). 
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Até mesmo os anúncios e notícias da área imobiliária passaram a adotar a expressão 

“efeito UPP”, povoando os cadernos de negócios, para descrever a supervalorização dos 

imóveis dos bairros afetados diretamente pelas medidas: 

 

Efeito UPP 

Venderam como água as unidades de três projetos imobiliários lançados este 
mês na Tijuca. O Hydra, da CHL, com 194, somou R$ 70 milhões em vendas. 

Já o Florença Residances, de Calçada e MontSerrat, com 160 apartamentos, 

chegou a R$ 65 milhões. Também esgotaram as 54 unidades do Conde du 

Vert, da Concal (O Globo, Negócios & Cia, 23 set. 2010) 
 

 

 Em 2012, quando da ocupação da Favela do Jacarezinho, como ato que precedia a 

instalação da UPP, o então governador Sérgio Cabral listava a valorização imobiliária como 

uma das consequências da medida: “É mais um passo para a paz, na redução de homicídios, 

roubo a veículos, a residências, o efeito prático disso é uma vida mais tranquila para os cidadãos. 

Haverá uma resposta imediata na valorização imobiliária, valorização da vida” (G1, 2012, grifo 

nosso). Não por menos Vera M alaguti Batista (2011, p. 123) defende ser necessário entender 

essa transformação da cidade em commodity, “cidade-empresa a ser vendida na bolsa de 

imagens urbanas na disputa desse capital fugaz”.  

 

O projeto das UPPs faz parte desse projeto de cidade que precisa aparecer 

como único, necessário, imprescindível, um uníssono que precisa muito do 
esplendor do Estado de polícia com seus símbolos: quem pacifica são os 

caveiras de camisa preta. As falhas ou inconsequências, as mortes e violências 

apenas aparecem nas entrelinhas [...] (BATISTA, 2011, p. 123).  

  

 Ao que parece, a política de segurança implementada no Rio de Janeiro a partir de 2008 

inaugura um novo momento histórico das favelas. Isso porque é neste período que se consolida 

a especulação imobiliária nestes territórios, fazendo com que muitas destas populações se 

vissem expurgadas em direção à periferia da cidade.  

Conforme ensina Valladares (2005), em que pese o fato das favelas existirem na 

paisagem urbana do então Distrito Federal desde o final do século XIX, sua existência não só 

passa a ser reconhecida a partir de 1937 pelo Código de Obras da cidade, ao mesmo tempo que 

se reconhece que as favelas funcionam em parte como mercado imobiliário, uma vez que “o 

volume nos aluguéis é [naquele período] importante o suficiente para chamar a atenção”, seja 

o aluguel da construção, quanto do terreno.  

Até aquele momento as preocupações que recaiam sobre a favela eram eminentemente 

de ordem sanitária e estética, não importando seu caráter social, cultural e mesmo econômico. 
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E mesmo que a questão imobiliária da favela tenha começado a se desenhar no final da década 

de 1930, foram os anos das UPPs que viram um aprofundamento sem precedentes no qual os 

mais pobres continuariam a ser sacrificados. Para que a política de “pacificação” garantisse uma 

reapropriação da favela (territorial e simbolicamente), vários mecanismos discursivos foram 

acionados, como aquele que busca estabelecer um marco temporal em que a favela aparece 

como caótica antes das ocupações. 

 

4.3 No início era o caos? 

 

“O Alemão era o coração do mal” (José Mariano Beltrame, então 

secretário de Segurança Pública do Rio durante coletiva por conta do 

anúncio de instalação da UPP do Complexo do Alemão em 2011 – RJ 
Acontece, TV Record, edição do dia 06/02/2011) 

 

Uma das coisas mais interessante de se observar no discurso sobre o processo de 

“pacificação” das favelas cariocas é a divisão estabelecida, por meio do discurso, entre o antes 

e o depois das Unidades de Polícia Pacificadora. Não raramente as reportagens faziam 

referência a este processo como uma etapa que coloca de um lado a desordem e a violência (o 

antes), e de outro o momento de estabelecimento do progresso (o depois) que, nas reportagens, 

apareciam como algo pronto e acabado desde o primeiro dia.   

Assim, numa reportagem exibida pelo Jornal do Rio, da TV Band, por ocasião da 

instalação da UPP da Vila Kennedy, a 38ª a ser implantada, a repórter Camila Grecco (2014) 

dizia que (off)  “a bandeira do Brasil hasteada no Largo dos Leões na Vila Kennedy [a imagem 

mostra dois soldados hasteando as bandeiras do Brasil e do estado do Rio em um mastro 

enquanto são observados por outros soldados e pela população local] marca o início de novos 

tempos na comunidade que, durante décadas, viveu em guerra e dominada por traficantes” 

(grifo nosso).  

A imagem seguinte mostra um grande grupo de crianças e jovens que parecem festejar 

algo, enquanto a repórter completa sua narração em off dizendo que “para as crianças e jovens 

que não vão mais crescer no meio ao crime o dia foi de festa” [quando a narração da repórter 

cessa o som ambiente do barulho da “festa” feita pelas crianças e jovens é ampliado e assume 

o primeiro plano da sonora]. Quando a repórter diz que “crianças e jovens que não vão mais 

crescer no meio ao crime”, esta estabelece a ocupação como um processo pronto e acabado, 

uma fala até mais ambiciosa do que a das autoridades do estado responsáveis por aquela 

política.  
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O uso do verbo no pretérito perfeito do indicativo e de outras expressões (“antes 

dominadas por traficantes”, “até então subjugada por bandidos” etc.) que situam o tempo da 

violência e da ausência de direitos no passado são padrões verificados que se estabeleceram, 

com frequência, por meio do discurso, um marco temporal bastante preciso no que se refere ao 

“fim” da dominação dos criminosos nesta ou naquela localidade que estava naquele momento 

recebendo uma UPP, como ocorrera nesta reportagem sobre a Vila Kennedy. 

A propósito, tanto na Zona Sul, como na Zona Norte (especialmente na Tijuca), o final 

do processo de instalação das UPPs foi chamado de “fechamento do cinturão de segurança” nas 

regiões consideradas pelo poder público, e corroborada pela instância jornalística, como 

estratégicas para a exploração do turismo (o que prometia se intensificar durante os jogos) e, 

consequentemente, com maior visibilidade internacional.  

Em uma reportagem da TV Estadão publicada em 29 de abril de 2013, o repórter 

Marcelo Gomes (2013) explica que a ocupação de três favelas na Zona Sul da cidade, em 

preparação para a futura instalação da 33ª UPP, “fecha o cinturão de segurança” daquela região 

da cidade (isolando o que seriam os territórios perigosos) que “atrai maior número de turistas”, 

como se a questão da segurança fosse algo figurativo, ou seja, para dar uma satisfação aos que 

aqui desejavam aportar para a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e outros eventos que a cidade 

sediava naqueles anos.  

O uso da mesma expressão se observava quando da instalação da UPP do Morro do 

Borel, na Tijuca, em 2010 (STOLIAR, 2010). E os efeitos dessa política de segurança para 

“turista ver” já pareciam ser sentidos pelos turistas já em 2012 a se julgar pela fala de um 

americano que visitava o Complexo do Alemão às vésperas da instalação das UPPs das 

comunidades de Nova Brasília e da Fazendinha (BARRETO, 2012): “Nunca me senti tão 

seguro em minha vida com tatos policiais”.  

Uma outra reportagem, exibida pelo Jornal da Band em 03 de novembro de 2011 

(BERTHONE, 2011), quando da instalação de uma UPP na Mangueira, fala em “fechamento 

do cinturão de segurança” de oito comunidades da Grande Tijuca que cercam o Maracanã, 

“palco da Copa do Mundo de 2014”. Uma imagem de satélite, com pontos em azul que indicam 

a localização de oito comunidades “pacificadas” (mais a Mangueira representada por um ponto 

vermelho), procura dar uma dimensão do que estas regiões representam em relação às distâncias 

que guardam do estádio que fica no centro do dito “cinturão de segurança”.   
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“Cinturão de segurança” ao redor do Maracanã, “palco” da final da Copa do Mundo de 2014. Imagem: reprodução Jornal da 
Band, edição do 3 de novembro de 2011. 

 

Mendonça (2018) analisou uma reportagem exibida pelo jornal local RJTV após a 

ocupação da Mangueira. Nela, o repórter Hélter Duarte, o comentarista de segurança pública 

do programa, Rodrigo Pimentel, e um major do Bope medem as distâncias entre a Mangueira e 

o Maracanã usando um equipamento na tentativa de ilustrar a possibilidade de um disparo de 

fuzil atingir alguma pessoa que estivesse no estádio, que naquela época estava sendo preparado 

para receber os megaeventos.  

Diz Mendonça (2018) que nesta e em outras reportagens do gênero, o Morro da 

Mangueira deixa, simbolicamente, de ser um lugar no qual a vida floresce, “ainda que em sua 

pluralidade rebelde e desordenada”, para se tornar um território cuja existência prioritária se 

justifica apenas por estar próximo ao palco principal da Copa do Mundo e das Olimpíadas.  

Notícias como estas parecem não só reforçar o mito das “classes perigosas”, mas 

também garantir que o discurso do urbano silencie o real da cidade e, por consequência, o social 

que o acompanha (ORLANDI, 2004). Esse apagamento, destaca Orlandi (2004), se deve 

basicamente a um movimento de generalização do discurso do urbanista que passa a fazer parte 

do senso-comum produzindo uma deriva ideológica que homogeneíza o modo de significar a 

cidade.  

Os discursos generalistas e homogeneizantes da instancia jornalística podem silenciar 

as diferenças inerentes a qualquer metrópole, com seus conflitos e complexidades. A propósito, 

o ato de silenciamento é uma das características do discurso que pode se manifestar, entre outras 
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formas, por meio do que Mendonça (2018) chama de “oposições maniqueístas”, ou seja, 

“vítimas/culpados, nós/eles, cidadãos de bem/criminosos”. Ao promover o “fechamento do 

cinturão de segurança” de algumas regiões, por exemplo, se delimita de forma clara onde 

começam e onde terminam as “áreas de risco” da cidade. 

“Áreas de risco” são quase sempre favelas e/ou adjacências, seja nas regiões centrais da 

cidade, seja no subúrbio. E a tarefa, sem critérios aparentes, de delimitar onde começam e onde 

terminam essas regiões são quase sempre da grande mídia, o que acaba por reforça a imagem, 

por via do discurso, das regiões onde valem a pena os investimentos e onde estes não valem. 

Como lembra Valladares (2005), “a associação, quase sistemática, entre pobreza e 

criminalidade faz da favela sinônimo de espaço fora da lei, onde bandidos e policiais estão 

constantemente em luta”.  

Como lembra Gonçalves (2013), “embora as favelas nunca tenham constituído um todo 

indiferenciado - as situações fundiárias, socioeconômicas, espaciais e históricas de uma favela 

para outra são, sem dúvida alguma, extremamente variáveis”. Mesmo assim, “é possível 

perceber que elas foram sistematicamente classificadas como espaços ilegais, o que ocultou não 

apenas a pluralidade dos estatutos de ocupação do solo das diversas favelas, e até mesmo o 

interior de uma mesma favela, mas também a heterogeneidade social existente nesses espaços 

da cidade.  

Não é demais destacar, conforme Jailson Souza e Silva (2007), que não existe apenas a 

favela, e sim as favelas e que é importante que isso seja compreendido pelos jornalistas. 

  

Favela é um conceito que tenta designar um conjunto de paisagens, territórios 

e grupos sociais heterogêneos, embora com algumas características comuns. 

Uma favela plana não é igual a uma favela no morro; favelas pequenas 
apresentam dinâmicas diferentes das favelas grandes. No Rio de Janeiro, há 

favelas com população marcadamente negra e carioca, enquanto outras têm 

maior presença de moradores oriundos do Nordeste. Não se pode comparar a 
Rocinha, uma favela alojada em um bairro da zona sul, onde vive a elite do 

Rio, com comunidades de periferia, como a Vila Kennedy (SOUZA E SILVA, 

2007, p. 93). 

 

Valladares (2005) lembra que embora os estudos e dados oficiais passem a reconhecer 

a partir da década de 1980 a variedade geográfica e demográfica das favelas, estes negam as 

suas diferenças de natureza sociológica. Essa adoção da homogeneidade como pressuposto e 

do desinteresse pela diversidade tem como consequência, segundo ela, a secundarização 

automática das diferenças internas ao mundo das favelas, o que acaba por ocultar além da 

diversidade, a pluralidade das formas, das relações e das situações sociais. 
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A evocação sistemática de um tipo-ideal ou de arquétipo é recorrente nos 

discursos sobre a favela carioca [...]. Assim, “a” favela é obrigatoriamente um 
morro, uma zona ocupada ilegalmente, fora da lei, um espaço subequipado, 

lugar de concentração dos pobres na cidade. Numa mesma denominação 

genérica, a palavra favela unifica situações com características muito 

diferentes nos planos geográficos, demográfico, urbanístico e social 
(VALLADARES, 2005, posição 3767).  

 

Especificamente sobre as favelas ocupadas por UPPs, uma pesquisa (MUSUMECI, 

2016)75 mostra que 24,2% da população destes lugares são do Nordeste, 0,5% são do Norte, 

0,2% são do Sul e 75% são do Sudeste. Ou seja, um quarto dos moradores das favelas do Rio 

são naturais de outras regiões que não a própria comunidade ocupada. A maioria dos 

nordestinos moradores das favelas ocupadas por UPPs são paraibanos (8,3%), seguidos dos 

cearenses (7,5%), dos mineiros (3,4%), dos pernambucanos (2,5%) e dos baianos (2,1%), 

demonstrando significativa heterogeneidade em sua composição demográfica.  

Essa heterogeneidade também se verifica no campo religioso, uma vez que 44,5% dos 

moradores das favelas ocupadas por UPPs se declararam católicos, seguido dos evangélicos 

29,4% e dos que se declaram sem religião (20,4). Umbanda (1,9%), Candomblé (1,5%) e 

espiritismo kardecista (1,1%) são outras das religiões praticadas por essas populações.  

Para Doreenh Massey (2008, p. 26, grifo nosso), “a imaginação do espaço como uma 

superfície sobre a qual nos localizamos, a transformação do espaço em tempo, a clara separação 

do lugar local em relação ao espaço externo são todos meios de controlar os desafios que a 

espacialidade, inerente ao mundo, apresenta”.  

Tomando Moçambique e a Nicarágua como exemplos, Massey (2008) explica que estes 

países não são imaginados como tendo suas próprias trajetórias, suas próprias histórias 

específicas e, consequentemente, seus próprios futuros, pois são considerados como estando 

em um estágio anterior, na única narrativa que é possível fazer. “Esta cosmologia de ‘única 

narrativa’ oblitera as multiplicidades, as heterogeneidades contemporâneas do espaço. Reduz 

coexistências simultâneas a um lugar na fila da história” (MASSEY, 2008, p. 26).  

Por analogia, é possível pensar as favelas do Rio (assim como ocorre com as demais 

regiões periféricas do país) como estes lugares que se constroem no imaginário social, a partir 

da narrativa da grande mídia, como lugares situados no passado civilizacional, ignorando, assim 

                                                             
75 As informações da pesquisa derivam de respostas a um questionário aplicado pelo CESeC, entre 8 de agosto e 
25 de outubro de 2016, a uma amostra domiciliar aleatória de 2.479 pessoas com 16 anos ou mais de idade, 
estatisticamente representativa da população dessa faixa etária residente nos 37 territórios com UPP do 
município do Rio de Janeiro. O universo considerado – 777.506 homens e mulheres – corresponde a cerca de 
15% da população carioca com 16 anos ou mais, segundo o último Censo do IBGE (MUSUMECI, 2016). 
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como ocorre com os países africanos, “suas próprias trajetórias, suas próprias histórias 

específicas e, consequentemente, seus próprios futuros”. Não por um acaso o uso sistemático, 

pela grande mídia, de expressões no passado para se referir a uma pretensa era violenta das 

favelas que estavam sendo ocupadas, mas que teriam novos tempos a partir daquele momento.  

É preciso, a partir das proposições de Massey (2008), compreender o espaço como a 

esfera da possibilidade da existência da multiplicidade, no sentido da pluralidade 

contemporânea, como a esfera na qual distintas trajetórias coexistem, como esfera da 

coexistência da heterogeneidade. “Sem espaço, não há multiplicidade; sem multiplicidade, não 

há espaço. Se espaço é, sem dúvida, o produto de inter-relações, então deve estar baseado na 

existência da pluralidade” (MASSEY, 2008, p. 29).  

Como Massey (2008, p. 32), preferimos pensar o espaço como produto das relações, 

aquele “que não é nem um recipiente para identidades sempre-já construídas nem um holismo 

completamente fechado”. Para Massey (2008), entender o espaço como um produto de 

interrelações combina com a emergência, nos anos recentes, de uma política que tenta 

comprometer-se com o antiessencialismo. Ou seja, ao invés de aceitar e trabalhar com 

entidades/identidades já construídas, essa política enfatiza a “construtividade relacional”, 

incluindo as chamadas subjetividade política e clientelas políticas.  

Massey (2008) explica que em lugar de um liberalismo individualista76, ou de um tipo 

de política de identidade que considere essas identidades já, ou para sempre, constituídas e 

defenda os direitos ou reivindique a igualdade para essas identidades já construídas, essa 

política considera a constituição dessas próprias identidades e as relações através das quais elas 

são construídas como sendo um dos fundamentos do jogo político.  

De volta à questão da supervalorização imobiliária das regiões “pacificadas”, essa 

delimitação de onde começa e de onde termina a violência parece ter sido fundamental nesse 

processo, pois os discursos midiáticos organizam, em conformidade com a dinâmica do poder 

público, não só a ideia de uma “cidade partida”, mas de uma cidade que pode e deve ser 

(re)apropriada pela via policial e entregue a quem tem o poder de por ela pagar.  

Uma reportagem do Jornal da Record, edição do dia 03 de abril de 2012 (HONG, 2012), 

diz que durante décadas alugar ou vender imóveis perto de comunidades era um grande 

problema o que, segundo a notícia, mudou com a chegada das UPPs: “O medo dos moradores 

                                                             
76 Nesse sentido é curioso a pesquisa do Instituto Data Favela (2015) que mostrou que a maioria dos moradores 
da favela acham que a vida melhorou no último ano, e essa melhora é creditada principalmente ao próprio 
esforço e à ajuda de Deus. Resultado que pode evidenciar de um lado a exacerbação do individualismo e de outro 
a descrença no poder público.  
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era estar no meio do fogo cruzado” (HONG, 2012), diz a reportagem que mostra primeiro uma 

mãe que puxa a filha pelo braço enquanto esta chora e depois apresenta uma imagem em que 

um grupo de policiais e outras pessoas procuram se esconder de um intenso tiroteio, tudo isso 

acompanhado por uma tensa trilha sonora.  

Ao final destas cenas, o cenário se suaviza. Agora a trilha sonora é um samba 

cadenciado, os policiais aparecem em uma situação de aparente tranquilidade na ladeira de uma 

favela, enquanto a imagem corta para um grupo de crianças que riem e se divertem em uma 

viela, observadas por uma mulher que também sorri enquanto segura um bebê no colo.  

“Os tiros se silenciaram em algumas comunidades e o valor dos imóveis subiu”, 

completa a repórter ainda seguida pelo samba cadenciado, o que imprime um clima de 

tranquilidade às imagens que se seguem. “As pessoas estão muito mais tranquilas andando na 

rua”, diz um rapaz que aparentemente está “no asfalto” (na Avenida Vieira Souto, no Leblon, 

Zona Sul) ao se observar as imagens que aparecem ao fundo.  

Embora boa parte da reportagem seja dedicada a problematizar os benefícios que a 

política de “pacificação” prometeu, mas não cumpriu, como a questão da coleta de lixo e o 

saneamento básico, ela finaliza dizendo que “os vizinhos das comunidades colhem os 

benefícios da pacificação”, enquanto o mesmo samba cadenciado continuar a dar um ar de 

tranquilidade à narrativa.    

Ao propor uma metodologia de análise de discurso dos telejornais, Mendonça (2018, p. 

81) lembra que “a imagem como linguagem não só informa ou comunica, mas se constitui em 

texto, em discurso”. Segundo ele, falar de modos de significação implica falar também do 

trabalho de interpretação da imagem, procurando entender tanto como ela se constitui em 

discurso, quanto como vem sendo utilizada para sustentar discursos produzidos com textos 

verbais (MENDONÇA, 2018).  

Mais do que a própria narração (off), as imagens e outros componentes das reportagens 

é que parecem dar uma dimensão real da complexidade dos discursos que se estabelecem a 

partir delas. Na dita reportagem do Jornal da Record (HONG, 2012), por exemplo, a ideia da 

“cidade partida” fica muito clara quando esta estabelece uma oposição na geografia da cidade,  

representada pelo morro e pelo “asfalto”77, sem dizer de forma clara que mais do que geográfica, 

as diferenças (e semelhanças também) estão na vida social, econômica e cultural destas regiões 

da cidade: 

                                                             
77 Valladares (2005) lembra que a “dualidade sertão versus litoral – presente no discurso do autor de Os Sertões 
[Euclides da Cunha] – pode ser reencontrada, nas primeiras imagens, transposta para a oposição favela versus 
cidade”.  
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[Catarina Hong]: Uma cidade de altos e baixos, partida pelos morros e onde 

ricos e pobres dividem a mesma vizinhança. No Rio de Janeiro, quando há 

mudanças em um morro, a cidade toda sente os efeitos... [a narração é 

acompanhada de uma imagem panorâmica que sobrevoa a cidade, saindo de 

um complexo de favelas e chegando aos edifícios da Zona Sul da cidade]. 

 

De fato, historicamente a geografia da cidade do Rio de Janeiro parece ter colocado em 

posições opostas ricos e pobres. Mas não foi a geografia, ou seja, o território quem criou essa 

divisão. Ao contrário, o estabelecimento geográfico/territorial de classes diferentes é que parece 

ser o resultado especialmente das diferenças econômicas que empurraram aos morros e aos 

subúrbios os indesejados pela nova dinâmica “civilizatória” que se impôs à força.  

E ao estabelecer uma relação/oposição acrítica entre altos e baixos, morro e asfalto, ricos 

e pobres se limita o modo de significar a cidade, num processo de homogeneização, uma 

derivação ideológica, nocivo à sua diversidade e favorável aos interesses especulativos. 

Diz Valladares (2005) que dentro de uma metrópole em que o espaço geográfico é tão 

particular (mar e morro), a presença de favelas em meio aos bairros de classe média e alta 

oferece, segundo ela, um violento contraste entre o modo de vida dos pobres e o modo de vida 

dos ricos. “Tanto mais que o aumento da violência reforça o medo dos habitantes da cidade 

formal frente à população dos morros, acentuando uma visão dualista, rapidamente a 

formulações lapidares tais como a ‘cidade partida’ (Ventura, 1994), ou a metáfora da ‘guerra’ 

(Leite, 2000)”.  

Dessa forma, segundo Valladares (2005), “as favelas passam então a ser percebidas 

como a ‘outra metade da cidade’, aparecendo, antes de tudo, como o território da violência e da 

pobreza, da ilegalidade frente à cidade ‘legal’”, uma representação que contrariava não só as 

observações de Valladares, uma das maiores estudiosas do tema das favelas no Brasil, mas os 

próprios dados do recenseamento de 1991, que mostravam que uma grande parte da população 

pobre da cidade já se concentrava naquela época nos subúrbios e em loteamentos periféricos e 

clandestinos, sem falar da população de rua que se encontrava abaixo da linha de pobreza. 

Em depoimento ao projeto Memória Globo (c2020, grifo nosso) sobre a ocupação do 

Complexo do Alemão pelas forças policiais/militares em 2010, o jornalista Márcio Gomes 

dizia: “Naquela hora, eu só ficava pensando nos moradores: antes ali não era o Rio de Janeiro, 

era uma cidade paralela, com as suas leis, com as suas ordens impondo todo tipo de terror 

àqueles moradores”. Ou seja, foi a “pacificação”, no julgamento deste jornalista, que permitiu 

a inserção da favela na cidade o que, consequentemente, alçou seus moradores ao status de 

cidadãos.   
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Não só naquela época, como nos anos mais recentes, a violência e o tráfico de drogas 

não são fenômenos exclusivos das favelas, como fez/faz parecer a mídia. Mesmo assim, a 

instância jornalística repetiu de forma arbitraria essa perspectiva. Uma reportagem do Jornal do 

SBT, por exemplo, dizia que “uma guerra entre traficantes já matou duas pessoas em pouco 

mais de um mês [enquanto mostrava policiais correndo por ruas do bairro ao som de tiros]”, 

o que justificaria a instalação de uma UPP na localidade.  

Ocorre que em 2014, ano em que a Unidade estava sendo instalada nessa subdivisão de 

Bangu, a média mensal foi de mais de 100 homicídios dolosos na cidade do Rio, enquanto na 

Vila Kennedy essa média era bem menor. Como na Vila Kennedy tem cerca de 12,8 mil 

habitantes, duas mortes dariam menos do que 0,2 homicídios por 100 mil habitantes, quando 

naquele período a cidade do Rio registrava 18,5 homicídios dolosos por 100 mil habitantes.  

É difícil dizer ao certo se a Vila Kennedy era naquele período uma das localidades mais 

violentas da cidade, pois em 2014 ela fazia parte do bairro de Bangu (que naquele ano registrou 

49 homicídios), vindo a se tornar oficialmente um bairro somente em 2017. Ou seja, os números 

da Vila Kennedy se diluíam nos números de Bangu de quem era apenas uma subdivisão, outro 

aspecto também ignorado pela reportagem do Jornal do SBT citada acima.  

Embora os números da violência sejam importantes neste contexto, para a análise a qual 

estamos nos propondo a fazer o mais importante é observar os sentidos que o discurso tenta 

imprimir e a simbologia que as imagens buscam emplacar. Pela fala do repórter se verifica um 

incomodo paradoxo quando este diz que houve dois homicídios em pouco mais de um mês em 

uma localidade (a Vila Kennedy) de uma cidade, como o Rio de Janeiro, que registrou 1.237 

homicídios dolosos em 2014.  

Paradoxal porque a qualquer pessoa minimamente atenta ficaria claro que os números 

de homicídios no bairro estavam bem abaixo da média da cidade, mas as imagens dos policiais 

correndo pelas ruas ao som de intensos tiroteios faz com que o que se afirme é a sensação da 

violência e do medo, o que ensejaria a uma intervenção policial/militar imediata como forma 

de acabar, ou pelo menos minimizar, os índices de criminalidade na região.  

Partindo da ideia de que há uma sobreposição do urbano sobre a cidade, de tal modo 

que o “discurso do urbano silencia o real da cidade (e o social que o acompanha)”, Orlandi 

(2004, p. 34) explica que nessa perspectiva da ordem do discurso 78  (a de que há uma 

                                                             
78 Orlandi (2004) tem exposto, em sua reflexão, uma relação entre “ordem do discurso urbano” (domínio do 
simbólico na relação com o real da história) e “organização do discurso urbano” (que se refere ao empírico e ao 
imaginário), tentando ultrapassar este último para atingir a compreensão do primeiro, procurando entender 
como o simbólico, contrapondo-se com o político, configura sentidos para/na cidade, sendo que a organização 
do discurso urbano relega ao imaginário, às ilusões da urbanidade.  
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sobreposição do urbano sobre a cidade) se verifica um efeito de “verticalização” das relações 

horizontais da cidade em que, de “espaço material contíguo”, a cidade se transforma em “espaço 

social hierarquizado (vertical)”, tendo como consequência a separação de regiões, a 

determinação de fronteiras e a implementação da segregação, o que nem sempre se dá na 

“ordem do visível concreto”, funcionando no imaginário sensível.  

Nesse processo de verticalização, garante Orlandi (2004, p. 35),  “‘socius’ (o aliado) e 

‘hostis’ (o inimigo) se distinguem e a cidade passa a ser ‘urbanizada’ num movimento em que 

as diferenças, verticalizada, se significam pela remissão categórica a níveis de dominação e 

impede a convivência, o trânsito horizontal, as relações de contiguidade”. Os interesses 

especulativos sobre a cidade, destacados acima, são a base operacional necessária, por assim 

dizer, da ideologia de mercado, onde a (re)configuração física da cidade depende de uma 

(re)configuração simbólica para se fazer efetiva.  

A ideologia a qual nos referimos deverá ser percebida “como o processo de produção 

de um imaginário, isto é, produção de uma interpretação particular que apareceria no entanto 

como a interpretação necessária, e que atribui sentidos fixos às palavras em um contexto 

histórico dado” (ORLANDI, 1992, p. 100). A interpretação, nos lembra Orlandi (1992), é 

sempre regida por condições específicas de produção que, no entanto, aparecem como 

universais e eternas, do que resulta a impressão do sentido único e verdadeiro.  

Como destacamos acima, para Orlandi, 1992, p. 100), “o processo ideológico não se 

liga à falta, mas ao excesso”. Em outros termos, “a ideologia representa a saturação, o efeito de 

completude que, por sua vez, produz o efeito de ‘evidência’, sustentando-se sobre o já-dito, os 

sentidos institucionalizados, admitidos por todos como natural”.  

Por esta perspectiva, as oposições binárias “altos e baixos”, “morro e asfalto”, “ricos e 

pobres” não só nem sempre são oposições, como também não são dados, mas construídos 

historicamente. No caso do altos/baixos e morro/asfalto, mas do que uma dimensão geográfica, 

são dimensões sócio-históricas, ou seja, não são o resultado da evolução da natureza e/ou do 

meio ambiente, mas da ação do homem a partir das lutas de classe em que os mais fortes 

financeiramente tendem a subjugar os mais fracos.  

Ao discutir a utilização das paisagens da natureza, no que se incluí a geografia da cidade, 

para a construção imaginária da cidade do Rio de Janeiro, Jorge Luiz Barbosa (2012) lembra 

Horácio Capel (1973) para quem a paisagem se origina de uma “mirada consciente e 

intencional”, ato humano que configura significados socioculturais à natureza. Para Barbosa 

(2012), essa paisagem é uma marca que assume ao mesmo tempo um significante (simbólico) 
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e também uma matriz de significados (experiência de tempo e espaço), porque representa, 

segundo ele, “a expressão de uma ‘razão de existir’ da sociedade”.  

Ele explica que “a paisagem assume o significado da relação das condições da história 

natural da natureza com a história construída pela ação humana, porém percebida segundo as 

necessidades e possibilidades históricas de uma dada sociedade (BAROBOSA, 2012, p. 25), 

possibilitando a percepção da natureza enquanto construção da experiência sensível, segundo 

um modo cultural instituído socialmente.   

Se a especulação imobiliária passa a valorizar regiões historicamente desvalorizadas é 

mais pelo significado que passou a atribuir a estes espaços, do que por um pretenso valor que 

este adquiriu em si mesmo (o que não poderia ocorrer, tendo em vista que não se trata de um 

processo natural). E aqui lembro mais uma vez o que já havia concluído a pesquisa de Brado e 

Barbedo (2014), destacada no início deste capítulo, segundo a qual explicar o aumento dos 

preços de imóveis apenas pela ótica da renda é claramente insuficiente, pois o aspecto simbólico 

tem um peso determinante nesse processo, sobretudo quando se apela à geografia da cidade 

para se estabelecer uma pretensa separação entre ricos e pobres. 

Aliás, este apelo à geografia da cidade do Rio de Janeiro para estabelecer um efeito de 

sentido sobre o processo de ocupação das favelas pelas forças de segurança já se desenhava 

como um expediente da instância jornalística desde as ocupações da Vila Cruzeiro e do 

Complexo do Alemão no final de 2010. “Se a topografia das favelas cariocas remete às aldeias 

xiitas no Sul do Líbano, a superpopulação e a desordem urbana podem ser comparadas à Faixa 

de Gaza” (MALKES, 2010, p. 19), dizia a reportagem do Jornal O Globo, edição do dia 

30/11/2010.  

Não por menos nos interessa, conforme Orlandi (2004), pensar o espaço urbano para 

além da abordagem urbanística, arquitetônica, sociológica e antropológica, pensando-o 

simbólica e politicamente, onde o urbano e o social se sobrepõem.  

No caso específico da ocupação da Vila Cruzeiro, no dia 25 de novembro de 2010, a 

questão do território ganhou contornos simbólicos após a fuga em massa de traficantes por uma 

estrada de terra batida, por sobre a geografia do morro, em direção à comunidade ao Complexo 

do Alemão, situada do lado aposto. Essa travessia foi transmitida ao vivo pelos canais de 

televisão e posteriormente repercutida de forma ampla por todos os veículos de comunicação, 

transformando as imagens em um símbolo desse processo.  
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Imagem: captura de tela do Jornal Nacional, edição do dia 25 de novembro de 2010. Ela mostra a travessia de traficantes da 
Vila Cruzeiro rumo ao Complexo do Alemão 

 Além se propor a recuperar territórios, a “pacificação” se propunha a fazer um “resgate 

dos direitos” nos espaços favelados, pois estes seriam, não só no julgamento do poder público, 

mas da instância jornalística, espaços de ausência da cidadania. Nesse sentido, a ocupação das 

comunidades garantiria a transformação de pessoas em cidadãos, as quais seriam inseridos na 

vida social da cidade por, entre outras coisas, as oportunidades que seriam criadas pela política 

de segurança em curso.  

Obviamente que muitos destas situações se basearam em discursos arbitrários, ou seja, 

que não tinham base fática, mas que marcaram de forma muito clara a posição ideológica 

assumida por estes veículos que, não é demais lembrar, ocupavam/ocupam uma posição 

hegemônica no aparato de comunicação do país.     

 

4.4 Em busca da cidadania perdida 

 

“As favelas estão começando a fazer parte do Rio. Depois de pacificadas, 

serão bairros de cidadãos” (Arnaldo Jabor, em editorial no Jorna da Globo, 
edição do dia 9 de maio de 2010). 

 

“Agora a palavra de ordem no Rio é ‘polícia pacificadora!’”, dizia, em tom de exaltação, 

no final de 2009, o ancora do Bom Dia Brasil, Renato Machado (FACHEL, 2009). 

Acompanhado de sua companheira de bancada, a jornalista de Renata Vasconcelos, o 

apresentador fazia o chamado de uma matéria longa para os padrões da televisão (cerca de 
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7m35s) em que ainda era possível observar um tom de novidade acerca da política de segurança 

recém implementada no estado do Rio de Janeiro, especialmente na capital.  

 

[Flavio Fachel, voz em off]: No meio de centenas de favelas do Rio dominadas 

pelo tráfico, quatro comunidades ganharam as cores azul e branca. São as 
cores da polícia que estão pintadas no prédio levantado à beira da mata, no 

Morro da Babilônia, Zona Sul do Rio, antes controlado por bandidos. Aqui 

agora funciona o quartel da Unidade de Polícia Pacificadora, chamada de 
UPP. [...] Pela primeira vez a Secretaria de Segurança do Rio revela como 

planeja recuperar o território perdido para os bandidos. O que você está vendo 

[neste momento aparece a tela de um computador com o mapa aéreo do 
Morro da Babilônia com marcações em cores] é um mapa estratégico feito 

meses antes da entrada do primeiro policial na favela que hoje está retomada 

pelo Estado (FACHEL, 2009).  

 

 No seu decorrer, a reportagem (FACHEL, 2009) destaca a fala do então secretário de 

Segurança do estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, uma figura ainda pouco 

conhecida do grande público naquele momento, mas que teria um papel fundamental na política 

de segurança pública que se inaugurava.  

 

[José Mariano Beltrame] A primeira fase é esta fase, a fase de planejamento 

e levantamento. Segunda fase é a fase onde a polícia entra, onde a polícia se 
apresenta, onde a polícia se mostra. E esses policiais eles ficam lá até ou 

vencer o crime, vencer o tráfico ali, fazer com que esses traficantes ou saiam 

ou venham presos. Depois nós temos esta fase de manutenção. E a última fase 

que seria a fase do policiamento comunitário [Neste momento a voz de 
Beltrame é sobreposta pelas imagens de dois policiais sorridentes, 

aparentemente no interior da comunidade, cumprimentando moradores 

locais com calorosos apertos de mão, o que parece sugerir um ar de 
cordialidade na relação entre os agentes e as pessoas que vivem ali, 

contrariando a histórica relação de conflitos entre polícia e favela] 

(FACHEL, 2009). 

 

 O que se segue é uma narração descritiva do repórter, mas num tom bastante simpático 

à medida. Ele explica que “depois da expulsão dos principais bandidos da favela, a polícia, 

chamada de ‘pacificadora’, ocupa os mesmos lugares de onde antes as quadrilhas controlavam 

a comunidade”. Num momento de “contraponto”, o jornalista informa que embora haja uma 

“aparência de paz”, “ainda falta conforto pra falar do que ainda pode estar acontecendo por 

aqui”.  

 Neste momento ele tenta conversar com uma mulher, mas ela se recusar a responder a 

sua indagação, num “silêncio” que diz muito do significado daquela ação e das políticas de 

segurança que se estabeleciam nas comunidades, como se verá quando tratarmos mais adiante 
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das formas como o silêncio significa (ORLANDI, 1997; MENDONÇA, 2018), as vozes 

silenciadas e as vozes autorizadas.  

 De volta ao secretário Beltrame, sua fala agora parece revelar algo que se tornaria 

recorrente nas notícias dos telejornais brasileiros: o apelo ao uso dos direitos humanos 

fundamentais como recurso retórico de convencimento de que a ocupação das favelas cariocas 

visava, antes de tudo, o estabelecimento ou restabelecimento da cidadania.   

[José Mariano Beltrame] Quanto mais nós valorizarmos a cidadania, quanto 
mais nós valorizarmos a vida do cidadão, menos Segurança vai ser preciso, 

menos polícia, menos investimento em segurança será necessário na medida 

em que nós aumentarmos a dignidade da população. Eu acho que essa é a 
receita [A fala do secretário foi sobreposta quase que integralmente por 

imagens que sugeriam um ar de tranquilidade na comunidade: pessoas 

sentadas em uma pracinha, enquanto crianças jogam futebol em uma quadra 
próxima; mulheres sentadas tranquilamente em uma calçada, sendo que duas 

delas estão com crianças de colo; um homem com uma criança esboça um 

sorriso tímido enquanto a câmera lhe filma de frente e, por fim, um grupo de 

crianças que parece se divertir enquanto faz de uma ribanceira e uma garrafa 
pet um escorrega] (FACHEL, 2009). 

 

 De volta aos estúdios, Renato Machado chama o comentarista Alexandre Garcia que 

está em Brasília. Estimulado pelo ancora, Garcia faz uma análise contundente dos “aspectos 

positivos” da nova política de segurança, e fecha seu comentário na mesma linha do secretário 

de Segurança: “Agora entrou a inteligência em primeiro lugar, para um planejamento 

estratégico e depois uma tática inteligente para colher resultados. É uma operação de resgate. 

Resgate da lei, resgate de território e, sobretudo, resgate da cidadania das pessoas que vivem 

sob o julgo do crime” (FACHEL, 2009, grifo nosso).  

 Beltrame e Garcia, num expediente que se apresenta ao longo do processo de 

“pacificação” como sendo bastante comum, em que a grande mídia muitas vezes apenas reforça 

as posições oficiais, parecem comungar de uma concepção bastante restrita de cidadania 

segundo a qual esta estaria centrada na institucionalidade estatal e na tutela de direitos pelo 

poder público, ou seja, um modelo de “cidadania passiva” (BELLO, 2012).   

Na era moderna, prevalece a concepção passiva de cidadania. Representada 
inicialmente pelo modelo de cidadania liberal, considera que um status 

jurídico vincula à cidadania um Estado Nacional e implica a proteção pela lei 

mediante a garantia de direitos de natureza civil, passando os indivíduos de 
súditos a cidadãos, conforme a sua posição no processo produtivo (BELLO, 

2012, p. 22).   

 

 Sob o rótulo de Estado Democrático de Direito esconde-se, segundo Bello (2012), uma 

concepção fossilizada de cidadania e uma compreensão de que a garantia dos direitos no plano 
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formal bastaria para a sua concretização pela via hermenêutica, desconsiderando as condições 

políticas, sociais, históricas e econômicas nas quais os sujeitos estão inseridos.  

 Assim, garante o autor, se coloca em xeque a abstração e a impessoalidade do conceito 

moderno de cidadania, “especialmente quando se observa tamanha discrepância entre normas 

e fatos nas sociedades contemporâneas, ilustrada por uma tônica de avanços e retrocessos nos 

diferentes direitos e de desigualdades na distribuição de riquezas” (BELLO, 2012, p. 23).    

 Este tipo de cidadania se contrapõe a um modelo de “cidadania ativa”, que pressupõe a 

participação ativa e direta dos cidadãos na política da comunidade (BELLO, 2012). Também 

se contraponto à “cidadania passiva” tem-se a chamada “cidadania ampliada”, que, na transição 

democrática das décadas de 1970 e 1980, se constitui a partir dos movimentos sociais, dos 

novos atores político-sociais da cidadania, representados por um formato de organização de 

movimentos coletivos heterogêneos, constituídos no âmbito da sociedade civil, que reivindicam 

autonomia e independência perante o Estado, além de formularem demandas sociais 

diversificadas e amparadas em valores como o pluralismo e a diversidade (BELLO, 2012). 

 Num editorial bastante agressivo exibido no Jornal da Globo em 9 de maio de 2010, 

Arnaldo Jabor diz, após traçar um breve “histórico”, que “[...] a favela passou a ser o pânico do 

asfalto. Aí surgiram as UPPs, que não são uma invasão, são uma integração. Só existe sociedade 

se houver lei. As favelas estão começando a fazer parte do Rio. Depois de pacificadas, serão 

bairros de cidadãos [...]” (JABOR, 2010).  

 Veja que as palavras do comentarista são proferidas como um editorial, ou seja, 

representam o ponto de vista da empresa jornalística, neste caso o Grupo Globo, que desde o 

início sempre se mostrou bastante alinhado à política de segurança em curso no estado do Rio 

de Janeiro pré-megaeventos. Estes megaeventos, diga-se de passagem, tinham grande 

participação financeira do Grupo Globo, o que deveria lhe resultar em substanciais retornos 

publicitários.  

 A fala de Jabor (2010) é de tal modo representativa do papel assumida pela grande mídia 

no contexto da “pacificação” das favelas do Rio, que sua transcrição integral se justifica:  

 

Quando o governador Carlos Lacerda fez as primeiras remoções de favelas no 

Rio há 40 anos, foi uma grita geral: “fascista, não pode!”. É verdade que 
naquela época não se realocaram descentemente os favelados. Mas também a 

favela era uma espécie de propriedade privada da esquerda inútil. Não se podia 

desfazer a favela, mas também não se fazia nada. “Ah, a miséria é nossa!”. E 
já houve tempos mais antigos da favela romântica: “pois quem mora lá no 

morro, vive pertinho do céu!”. Ai, o tempo foi passando, as favelas viraram 

mais de 700 só no Rio. O que poderia ter sido resolvido, virou um enigma e 

também uma sopa no mel para demagogos políticos, os homens das bicas, que 
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fizeram das favelas um território intocado onde os miseráveis viviam... 

isolados. Mas aí passou mais tempo e as multinacionais da cocaína criaram a 
miséria armada. Acabou a “alvorada lá no morro que beleza!”. A favela passou 

a ser o pânico do asfalto. Aí surgiram as UPPs, que não são uma invasão, são 

uma integração. Só existe sociedade se houver lei. As favelas estão 

começando a fazer parte do Rio. Depois de pacificadas, serão bairros de 
cidadãos. As UPPs são a melhor ideia que apareceu no Rio. Elas são o óbvio. 

Mas no Brasil, o óbvio custa muito a aparecer (JABOR, 2010). 

  

Mais do que uma cidade partida, a fala de Jabor (2010) parece estabelecer um sentido 

segundo o qual no Rio de Janeiro as favelas representam um antagonismo ameaçador aos 

restante da cidade, notadamente os bairros do “asfalto”, pois só após as UPPs é que “as favelas 

estão começando a fazer parte do Rio”, apenas após a “pacificação” é que estas “serão bairros 

de cidadãos”.  

A ideia de cidadania calcada na institucionalidade estatal e na tutela de direitos pelo 

poder público (BELLO, 2012) se reforça em discursos como estes que pressupõe as favelas 

como territórios incivilizados e carentes de uma atuação do Estado em que este aparece como 

garantidor dos direitos fundamentais dados, abstrações sem qualquer participação dos maiores 

interessados: seus moradores.  

Como nos lembra Herrera Flores (2009, p. 73), “uma concepção dos direitos como 

ideais prévios à ação social conduz a uma concepção muito restrita do político, pois o reduz à 

mera colocação em prática de valores que conformam um ‘consenso ideal a priori’”.  

Esses “ideais”, que neste caso são os direitos humanos e, por consequência, a cidadania, 

são pensados, segundo Herrera Flores (2009, p. 74), como produtos dados de antemão e sem 

qualquer relação com os conflitos socais. “Ou seja, estaríamos diante de uma concepção restrita 

do político”, o qual busca “consensos à margem dos antagonismos reais que aparecem nos 

contextos, deslocando o conflito e a oposição à esfera autônoma e separada de toda intervenção 

institucional”, situando-os no âmbito privado e/ou espiritual.  

Assim como Orlandi (2004), não pensamos a cidadania como uma “essência”, pois o 

seu sentido não se faz por si mesmo, mas no cruzamento da história e o modo como o social se 

significa nos sujeitos nos diferentes sentidos da cidade governada pelo Estado. Para Orlandi 

(2004), a cidadania se significa nos modos como o Estado subjetiva as relações sociais na 

relação do político com o simbólico, sem esquecer que, do ponto de vista do Estado (em suas 

determinações jurídico-políticas), somos já sempre cidadãos, desde que nascemos em uma 

República, restando saber como esta cidadania é significada nos modos como os sujeitos são 

individualizados por este Estado, através de suas instituições.     
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Colocar questões a respeito da relação cidade/urbanidade é também colocar questões 

referentes a maneira como se significa a cidadania (ORLANDI, 2004). Pensando o habitante 

da cidade como sendo uma “posição-sujeito significativa”, Orlandi (2004) diz ser possível 

considerá-lo na perspectiva dos estudos da linguagem, uma vez que é no sujeito que o mundo 

faz sentido e que é também no mundo que a linguagem se diz, se realizando como discurso. 

Como consequência, é possível (e necessário) pensar como a cidade faz sentido no 

sujeito, como ela se diz nele e, principalmente, como isso afeta os sentidos de cidadania. Orlandi 

(2004) trabalha com a hipótese de que o discurso da cidade, assim como a própria materialidade 

da cidade, seria constituído de falhas, de possíveis, de sentidos ainda irrealizados que sustentam 

na falha e na incompletude a possibilidade de novos sentidos.  

Esses são, segundo Orlandi (2004, p. 64), “os vestígios de novas posições-sujeitos 

possíveis, outros sujeitos simbólicos, outros sujeitos sócio políticos, cidadão-outros”. Essa 

materialidade própria da cidade teria uma ancoragem simbólico-política na quantidade, o que 

quer dizer que essa quantidade é constitutiva do processo de significação da cidade e da 

cidadania: “a cidade supões muitos do mesmo no mesmo lugar” (ORLANDI, 2004, p. 64). 

Ocorre que a quantidade, na prática simbólico-política capitalista, se metaforiza mal e o 

que seria a “falha”, que é parte da transformação possível, se transforma em violência porque 

não é acolhida pela história. “O que estou dizendo é que a cidade é um espaço real de 

significação sujeito à transformação que, pela imposição do urbano (excessivo), tal como ele é 

pensado, é abafado e silenciado”. Ou seja, “a materialidade simbólica da cidade é contida 

na/pela urbanização” (ORLANDI, 2004, p. 64). 

 

Há, assim, uma redução significativa da cidade e do social ao urbanizado. A 

imagem que o sujeito-citadino tem da cidade é atravessada pela discursividade 

urbanista que não deixa trabalharem muitos dos sentidos que materializam 

política e simbolicamente a cidade. Nessa perspectiva, em que a cidade é 
representada pela organização urbana, o investimento de sentido na cidade 

tropeça na quantidade que não se metaforiza como devia: o tempo é o da 

urgência e o espaço urbano é atulhado. O que é conflito real e constitutivo do 
processo de produção de sentidos e das múltiplas formas de existência da 

cidade deriva para a violência. Estreita-se o sentido de cidadania (ORLANDI, 

2004, p. 64-65). 

  

De volta ao editorial de Jabor (2010), sua fala tenta estabelecer um “histórico” a-

histórico das favelas que é um misto de desfaçatez e discriminação: 1) no início era a “favela 

romântica”; 2) depois “propriedade privada da esquerda inútil”; 3) em seguida houve expansão 

das favelas, que “viraram mais de 700 só no Rio”; 4) culminando na favela que “passou a ser o 

pânico do asfalto”, “multinacionais da cocaína” e 5) chegando a implantação das UPPs, depois 
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das quais as favelas “serão bairros de cidadãos”. Tal fala procura estabelecer uma marcação 

geográfica que divide a “cidade incivilizada”, a favela, e o restante da cidade, esta sim 

civilizada.  

Mas além de estabelecer um marco geográfico, a fala de Jabor procura, principalmente, 

estabelecer um marco temporal, pois só após “pacificadas” é que as favelas seriam bairros, e 

bairros de cidadãos. Além de discriminatório, tal discurso reforça a ideia de uma cultura 

orientada mais para o Estado do que para a representação79, chamada por José Murilo de 

Carvalho (2002) de "estadania", em contraste com a cidadania que, na visão que estabelecemos 

aqui, a partir do referencial teórico já apresentado, não tem (ou não deveria ter) necessariamente 

um aporte na ação estatal para ser exercida, mas numa valorização real da via política, em que 

os atores sociais poderiam participar de forma ativa da resolução dos problemas que os atinge.  

Ao criticar o racionalismo formalista típico do liberalismo, Herrera Flores (2009, p. 75) 

diz que “ao considerar o político como algo alheio às lutas pela dignidade humana, deixou-se 

paralisado tudo o que depende da política na sua dimensão de relações de força, de alteridade, 

de adversário e de antagonismo”. Diz ele que a base de tais teorias, que exerceram grande 

influência no último terço do século XX, reside na crença no fim dos antagonismos ‘clássicos’: 

fim das lutas de classe, fim da história.  

Assim, após a queda do Muro de Berlim, o que tem se visto “são tentativas dirigidas 

para legitimar e justificar a hegemonia global de um sistema único de valores (o do mercado 

autorregulamentado e o da democracia reduzida a seus aspectos puramente eleitorais)”, razão 

pela qual “tais teorias imaginavam que o direito e a moral viriam a ocupar o lugar da política e 

que a vitória do capitalismo sobre o socialismo real dos países do Leste europeu asseguraria o 

triunfo da razão sobre a barbárie” (HERRERA FLORES, 2009, p. 74). 

Mas, conforme Herrera Flores (2009, p. 73), os direitos humanos não podem existir em 

um mundo ideal que espera ser posto em prática por uma ação que separa o público do privado, 

pois estes não são “categorias abstraídas do contexto em que vivemos”, mas sim “são criados e 

                                                             
79  Carvalho (2002) explica que uma das consequências mais importantes para o problema da eficácia da 
democracia é a excessiva valorização do Poder Executivo em detrimento do Legislativo. Segundo ele, se os 
direitos sociais foram implantados em períodos ditatoriais (de Vargas e também a civil-militar), em que o 
Legislativo ou estava fechado ou era apenas decorativo, cria-se a imagem, para o grosso da população, da 
centralidade do Executivo, fazendo com que o governo apareça como o ramo mais importante do poder, “aquele 
do qual vale a pena aproximar-se” (CARVALHO, 2002, p. 221). A fascinação com um Executivo forte está sempre 
presente na história do Brasil, explica Carvalho, sendo ela uma das razões da vitória do presidencialismo sobre o 
parlamentarismo, no plebiscito de 1993. “Essa orientação para o Executivo reforça longa tradição portuguesa, 
ou ibérica, patrimonialis[ta]. O Estado é sempre visto como todo-poderoso, na pior hipótese como repressor e 
cobrador de impostos; na melhor, como um distribuidor paternalista de empregos e favores” (CARVALHO, 2002, 
p. 221). 
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recriados na medida em que vamos atuando no processo de construção social da realidade”, 

podendo seus postulados serem analisados a partir de três planos: 1) os direitos humanos não 

podem ser entendidos separados do político; 2) os direitos humanos devem prestar-se para 

aumentar nossa “potência” e nossa “capacidade” de atuar no mundo e 3) devemos recuperar o 

político como esfera complementar e paralela à luta pela dignidade “a partir” dos direitos 

humanos. 

Uma das consequências da negação da arena política como campo de luta é que os 

direitos humanos fundamentais têm sido nos últimos fortemente atacados, o que tem colocado 

a cidadania numa nova encruzilhada, tendo o cidadão de forçosamente apontar por quais 

garantias vai optar80.  

Este é o tipo de cenário que se atinge o cidadão de um modo em geral, imagine aquele 

morador de favela que historicamente teve muitos de seus direitos, como o pleno emprego e a 

segurança, negados pelo poder público.  Como se verá a seguir, esse cenário se acentuou nos 

últimos dois anos no Brasil quando um movimento economicamente liberal, mas conservador 

nos costumes, ascendeu no Brasil, chegando à Presidência da República e ao Congresso 

Nacional.  

 

 4.5 A cidadania no Brasil e a “encruzilhada em que ela se meteu” 

 

A propósito, uma certa ideia de cidadania popularizou-se no Brasil principalmente a 

partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, sugestivamente apelidada de 

“Constituição Cidadã”81. A nova Carta Política se estabelecia não só como consequência do 

processo de redemocratização política (após 21 anos de uma sangrenta ditadura civil-militar), 

mas da luta e do embate de setores sociais e econômicos estrategicamente interessados que 

cuidaram para que suas demandas, muitas das quais de caráter corporativo, fossem de alguma 

forma contempladas.   

                                                             
80 Por outro lado, Luiz Roberto Barroso (2009, p. 233) desataca que o “o trabalho de desconstrução desenvolvido 
pela teoria crítica, voltada para a desmistificação do conhecimento jurídico tradicional, trouxe algumas 
consequências problemáticas, dentre as quais: a) o abandono do Direito como espaço de atuação das forças 
progressistas, menosprezado em seu papel transformador; b) o desperdício das potencialidades interpretativas 
das normas em vigor” o que resultou, segundo Barroso, “que o mundo jurídico se tornou feudo do pensamento 
conservador ou, no mínimo, tradicional”. 
81  Mais recentemente tivemos um partido político que passou a se chamar “Cidadania”, as Comissões de 
Constituição e Justiça da Câmara e do Senado que passaram a inserir a expressão “Cidadania” em seus nomes, 
passando a se chamar “Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania” nas respectivas Casa, entre outros 
exemplos.  
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No artigo 5º, por exemplo, um dos mais representativos da nova Constituição no que se 

refere à questão da cidadania, se viram elencados uma série de direitos civis (direito de ir e vir, 

de dispor do próprio corpo, direito à vida, à liberdade de expressão, à propriedade, à igualdade 

perante a lei etc.), políticos (fazer manifestações, organizar partidos, votar e ser votado etc.) e 

sociais (educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança etc.) até então não 

plenamente realizados por aqui, quadro que acabaria por perdurar nas décadas seguintes.  

Mas embora essa “certa ideia de cidadania” tenha, como eu disse antes, se popularizado 

no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988, ela tem por aqui uma longa trajetória, 

brilhantemente descrita por José Murilo de Carvalho numa obra que se tornaria um clássico da 

sociologia brasileira: “Cidadania no Brasil: o longo caminho”. Publicada originalmente em 

2001, a obra percorre “178 anos de história do esforço para construir o cidadão brasileiro”, 

chegando “ao final da jornada com a sensação desconfortável de incompletude.”    

Após quase duas décadas da publicação da primeira edição do livro, é fundamental a 

revisão de algumas questões ali abordadas, sobretudo considerando as profundas 

transformações pelas quais o país passou nos últimos cinco anos, período em que se verifica a 

queda de uma presidenta através de um questionável processo de impeachment (em que prese 

todas as críticas que possamos e devamos fazer ao seu governo) e a ascensão de um movimento 

político profundamente conservador, trazendo de volta pautas que o próprio José Murilo de 

Carvalho pensava estarem superadas, como o apelo à militarização da vida cotidiana.  

Acossada pelo “conflito real e constitutivo do processo de produção de sentidos e das 

múltiplas formas de existência da cidade” (ORLANDI, 2004, p. 65), a cidadania brasileira se 

vê na atualidade refém de um dilema imposto pela ordem política conservadora vigente segunda 

a qual os direitos de uns pressupõem a violação dos direitos de outros. Nesse sentido, o governo 

de Jair Bolsonaro tenta impor, desde sua campanha à presidência da República, “dilemas” do 

tipo: “mais liberdade e menos segurança ou mais segurança e menos liberdade?” e “mais 

empregos e menos direitos ou menos direitos e mais empregos?”. 

Este é o tipo de discurso possível em uma sociedade onde as pessoas parecem ter perdido 

a crença de que a democracia política resolveria com rapidez os problemas da pobreza e da 

desigualdade (CARVALHO, 2002). Contudo, as formas que se têm evocado para resolver essas 

questões são de ordem autoritária, como o chamado aos militares, uma bandeira que Carvalho 

pensava superada. Com efeito, se no imaginário de um segmento mais conservador da 

população brasileira esse chamamento se acentuou recentemente, na grande mídia ele é 

plenamente identificável há anos, sobretudo no contexto das favelas e das periferias.  
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No mesmo sentido, o Estado, em conformidade com a grande mídia, tem evocado a 

redução e a mitigação de diversos direitos de cidadania como uma forma de se resolver, por 

exemplo, o problema do desemprego e da violência no país.  Dessa forma, é importante 

problematizar a conturbada trajetória da cidadania no Brasil a partir da perspectiva de José 

Murilo de Carvalho, dando destaque a questão da segurança e do desemprego, questões 

concernentes à cidadania que têm reflexo direto na vida dos favelados em diálogo com a 

representação que lhe faz a grande mídia.  

 

4.5.1 “Menos direitos e mais segurança?” 

 

É curioso que em pouco mais de 15 anos da publicação do livro de Carvalho, o Brasil 

não só tenha eleito um presidente da República, mas uma extensa bancada de parlamentares, 

bem como um número significativo de governadores, dentre os quais o do estado do Rio de 

Janeiro, fortemente apoiados numa filosofia militarista. A “encruzilhada” que forçosamente se 

impôs a partir desse momento foi exatamente esse: ou se tem mais liberdade e menos segurança 

ou o se tem mais segurança e menos liberdade.  

Desde sua campanha à Presidência da República, Bolsonaro propunha como saída para 

a questão da violência no país, entre outras coisas, acabar com a progressão de penas e as saídas 

temporárias dos presos, reduzir a maioridade penal para 16 anos, além de reformular o Estatuto 

do Desarmamento “para garantir o direito do cidadão à legitima defesa”, lavada à cabo com a 

publicação do decreto nº 9/2019 (BRASIL, 2019) que, derrubado pelo Congresso Nacional, 

voltou à pauta legislativa de forma fragmentada, numa clara insistência do governo por esta 

questão.  

Chamado de “decreto das armas”, este instrumento normativo editado pelo governo 

federal tentava regulamentar a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do 

Desarmamento), para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o porte e a 

comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o 

Sistema de Gerenciamento Militar de Armas.  

Entre outras coisas, este decreto ampliava o rol das atividades profissionais consideradas 

de risco (artigo 20, §3º) e que, por conta disso, fazem jus à posse de armas de fogo, transferindo 

ao cidadão, em certa medida, não só a responsabilidade, como preconiza a Constituição Federal 
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de 1988, mas o dever pela sua própria segurança82, o que na prática isenta os governos, em 

grande medida, de fazerem investimentos nesse setor. 

 

 

O então deputado federal e pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, em visita a UPP da Cidade de Deus, no 
Rio de Janeiro, no início de 2018. Foto: Reprodução/Facebook 

 

O apelo às armas por parte destes políticos segue o mesmo argumento do apelo ao 

retorno dos militares ao poder: a necessidade de combate da violência. Assim Bolsonaro insistia 

durante sua primeira entrevista a um canal de televisão, a TV Record, logo após eleito 

presidente: “[...] um caminhoneiro armado, ao reagir, [se] alguém estiver furtando ou roubando 

o seu estepe, ele vai dar um exemplo para a bandidagem, o seguinte: ‘ele atirou, o elemento foi 

abatido, em legítima defesa, ele vai responder, mas não tem punição’, vai diminuir à violência” 

(RIBEIRO, 2018).  

Mesmo antes de Wilson Witzel, cujo discurso de combate à violência se apoia 

fortemente na violação aos direitos humanos (“A polícia vai mirar na cabecinha e… fogo”), 

essa é a lógica em que parece ter se apoiado sucessivos governos do estado do Rio para 

promover as intervenções policiais/militares nas favelas do Rio (coerção), só que agora 

amparadas por mecanismos mais sutis e sofisticados, como o discurso da garantia dos direitos 

e o (r)estabelecimento da cidadania perdida (convencimento). 

Isso só poderia ser alcançada por meio de uma “polícia cidadã” que promoveria a 

“retomada dos territórios” das mãos dos bandidos (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2015). 

                                                             
82 CF/1988: “Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos [...]”. 
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Em outros termos, a lei, que devia ser a garantia da igualdade de todos, tornava-se instrumento 

da retórica repressiva, arma contra os inimigos, nesse caso os favelados.   

Como nos lembra Carvalho (2002), essa cultura repressiva remonta ao período da 

ditadura civil-militar estabelecida no Brasil a partir de 1964 que, baseada na doutrina de 

segurança nacional, utilizou-se de forte aparato não só contra os “subversivos”, mas também 

contra a população pobre que crescentemente ocupava os espaços das cidades em expansão. 

Não é demais lembrar que de uma população de 3,3 milhões de habitantes na década de 1960, 

a cidade do Rio de Janeiro conta hoje com cerca de 6,7 milhões, conforme estimativa do IBGE. 

Essa forte urbanização favoreceu os direitos políticos, que eram retomados com a 

redemocratização no início dos anos de 1980, mas levou à formação de metrópoles com grande 

concentração de populações marginalizadas que não viam seus direitos sociais respeitados83. 

Essas populações eram privadas de serviços urbanos e, também, de serviços de segurança e de 

justiça, sendo que suas reivindicações tinham mais êxito quando se tratavam de serviços 

urbanos do que de proteção de seus direitos civis, tendo como uma das consequências a forte 

repressão policial nas periferias.  

As polícias militares, encarregadas do policiamento ostensivo, tinham sido colocadas 

sob o comando do Exército durante os governos militares e foram usadas para o combate às 

guerrilhas rurais e urbanas, tornando-se completamente inadequadas, pela filosofia e pelas 

táticas adotadas, para proteger o cidadão e respeitar seus direitos, um vez que estes policiais só 

viam inimigos a combater, tornando-se, a própria polícia, um inimigo a ser temido em vez de 

um aliado a ser respeitado (CARVALHO, 2002).  

A expansão do tráfico de drogas e o surgimento do crime organizado aumentaram a 

violência urbana e pioraram ainda mais a situação das populações faveladas, uma vez que estes 

(o crime e a violência) foram usados como pretextos para crescentes intervenções violentas por 

parte do Estado repressor. Assim, a pretexto de combater o tráfico, a polícia invadia as favelas 

violando as casas de moradores sem mandado judicial, violentando seus habitantes, o que fazia 

crescer a desconfiança dessas pessoas em relação aos seus agentes. 

Muitas favelas, sobretudo em cidades como o Rio de Janeiro, lembra Carvalho (2002, 

p. 194), passaram a ser controladas por traficantes, devido à ausência da segurança pública, 

fazendo com que seus habitantes ficassem “entre a cruz dos traficantes e a caldeirinha da 

                                                             
83 Carvalho (2002) lembra que os governos militares repetiram a tática do Estado Novo, ampliando os direitos 
sociais (aumento da oferta de emprego, melhores escolas, saúde etc.), ao mesmo tempo em que restringiam os 
direitos políticos (liberdade de expressão, de livre manifestação etc.), quadro que se inverteria com a derrocada 
do “milagre econômico” e a expansão das grandes cidades.   
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polícia”, sendo “muitas vezes difícil decidir qual a pior opção” ao mesmo tempo em que 

pesquisas de opinião pública da época indicavam a segurança pública como uma das demandas 

mais importantes dos habitantes das grandes cidades.  

A ditadura civil-militar, que tanto se orgulhara do seu “milagre econômico”, não havia 

“partido o bolo” como prometera, restando aos pobres periféricos as piores consequências como 

a continuidade da ausência de políticas públicas de habitação, educação, saúde e saneamento 

básico ao mesmo tempo em que “a precariedade dos direitos civis lançava sombras 

ameaçadoras sobre o futuro da cidadania, que, de outro modo, parecia risonho ao final dos 

governos militares” (CARVALHO, 2002, p. 195). 

De volta ao debate sobre o “dilema” que se impõe atualmente à sociedade brasileira 

(mais liberdade e menos segurança ou mais segurança e menos liberdade), ele parece subverter 

uma lógica que se impunha na pós-modernidade, onde a “liberdade de procura do prazer [...] 

tolera uma segurança individual pequena demais”, em confronto àquela que se impunha na 

modernidade onde “a segurança [...] tolerava uma liberdade pequena demais na busca da 

felicidade individual” (BAUMAN, 1998, p. 10). 

Bauman (1998, p. 10) parte das concepções de Freud, para quem “o homem civilizado”, 

desafiado por um dilema da modernidade, “trocou um quinhão das suas possibilidades de 

felicidade por um quinhão de segurança”. Como dissemos acima, a ascensão de um governo 

conservador nos costumes, mas ultraliberal na economia impôs um falso dilema à população 

que deveria optar entre a liberdade e a segurança, mas também entre os direitos e os empregos.   

 

4.5.2 “Menos direitos e mais empregos?” 

 

Uma das coisas mais importantes observadas por Carvalho (2002) no seu trabalho 

original, e que também merece ser rediscutida à luz do momento atual, é a questão dos direitos 

sociais, especialmente aquela que se refere ao trabalho e ao emprego. Segundo ele, no Brasil a 

pirâmide dos direitos de Marshall84 “foi colocada de cabeça para baixo”, uma vez que por aqui 

                                                             
84 Bello (2011) explica que a teorização do sociólogo britânico Thomas Humprey Marshall consiste em uma 
acepção referencial em termos teóricos e normativos, que corporifica a ideia de seguridade social como rede de 
proteção que obriga o Estado a assumir a responsabilidade pelos rumos da sociedade e, consequentemente, a 
compensar as desigualdades geradas pelo mercado na distribuição de riquezas entre as pessoas. Objetivando 
incorporar as demandas sociais por bem-estar no espectro político-jurídico, Marshall desenvolveu, em 1949, 
uma concepção liberal-democrática ampliada de cidadania, que estendeu o status de cidadão a novos atores e a 
outros antes discriminados. Sua leitura evolucionista identifica, no contexto inglês, uma ampliação do raio de 
abrangência do conceito de cidadania, então representada tanto pelo alargamento dos direitos integrantes do 
seu rol como pelo aumento dos sujeitos detentores do status de cidadãos. 
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primeiro vieram os direitos sociais, implantados na Era Vargas, um período de supressão dos 

direitos políticos e de redução dos direitos civis, e só depois é que vieram alguns direitos sociais 

num momento em que “os órgãos de representação política foram transformados em peça 

decorativa do regime [civil-militar]”.  

A aprovação da Emenda Constitucional 95/2016, que limita por 20 anos os gastos 

públicos com saúde e educação, e a chamada Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467 de 2017) são 

apenas dois exemplos das limitações que os direitos sociais vêm sofrendo na atualidade. A 

propósito, a Reforma Trabalhista parece ser a medida que, de forma dramática, impôs à 

cidadania brasileira uma nova encruzilhada: “mais empregos e menos direitos ou menos direitos 

e mais empregos” (NUNES, 2018).  

Essa reforma trabalhista prometia a criação de 6 milhões de empregos (MARTELLO, 

2017), mas o que se vê atualmente é uma taxa de desocupação da ordem de 11,8%, sendo que 

no Rio de Janeiro a taxa de desocupação chega a 14,5%, conforme os números do 3º trimestre 

de 2019 (IBGE, 2019).  

Uma pesquisa (MUSUMECI, 2016) sobre o perfil sociodemográfico dos moradores de 

favelas ocupadas por UPPs na cidade do Rio de Janeiro mostrava que no terceiro trimestre de 

2016 a taxa de desemprego no município do Rio de Janeiro girava em torno de 8,9%, mas nas 

favelas com UPPs, considerando-se a população ativa de 16 anos ou mais de idade, essa taxa já 

alcançava 13,3%.  

Ainda de acordo com essa pesquisa (MUSUMECI, 2016), era alta, também, nos 

territórios com UPPs, a proporção de trabalhadores informais (25,5%) e mais ainda a de 

moradores não economicamente ativos (34%), abrangendo sobretudo aposentados, 

pensionistas, afastados por problemas de saúde e pessoas devotadas a afazeres domésticos ou 

outras ocupações sem remuneração.  

Da população ativa, as ocupações mais frequentes estavam concentradas na área de 

serviços diversos como garçom, camareira, barman, ascensorista, gari, serviços de limpeza, 

carregador, motorista, porteiro, entregador, boy, motoboy, cuidador(a), ajudante, frentista, 

panfletador(a), digitador(a), cobrador(a) etc. (MUSUMECI, 2016). Ou seja, profissões que 

exigem baixa qualificação e, consequentemente, garantem salários baixos num mercado 

bastante concorrido, ainda mais após a forte crise econômica que se abateu sobre o país a partir 

de 2014.  

Mas a despeito destes dados, a mídia insistia na ideia de que a instalação das UPPs, além 

de garantir segurança, também gerava oportunidades. Isso porque a implementação das 

Unidades era, em geral, seguida pela chegada dos serviços públicos como luz e água, que 
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passavam a ser regulados, e consequentemente cobrados, pelas concessionárias destes serviços. 

“Junto com a segurança, veio o serviço público”, dizia uma reportagem (SILVA, 2013) sobre 

os “benefícios trazidos pela política de segurança” ao Complexo de Favelas do Lins, Zona Norte 

da cidade. Um homem, cujo nome e qualificação não foram identificados pela matéria, 

reforçava os argumentos da notícia:  

Falamos com o pessoal da conservação. Tá pra vir agora a Comlurb 

[Companhia de Limpeza Urbana da cidade do Rio de Janeiro] pra fazer a 

coleta, retirada de alguns lixos que estão aqui ainda. A gente espera que com 
essa nova mudança a comunidade receba mais projetos sociais, trabalho, 

infraestrutura, obra, algo que possa dar realmente dignidade a essas pessoas 

que moram aqui [a parte final da fala do entrevistado aparece sobreposta das 

imagens de três crianças que brincam em um balanço sucateado] (SILVA, 
2013).   

  

 A fala desse homem é seguida do “depoimento” quase que ininteligível de duas 

mulheres. A primeira está de costas ao dizer que “melhorar é bom, né?”, enquanto a segunda 

afirma esperar que “seja boa coisa, que seja melhor, né?”. Mais uma vez, como foi comum ao 

longo da maioria das reportagens analisadas nesta pesquisa, não há nenhuma evidência de que 

a fala destas duas aparentes moradoras locais signifique apoio às ações que estavam em curso 

ou confiança nas promessas que estavam sendo feitas.  

Mesmo assim, o tom da reportagem vai na contramão desta constatação, uma vez que, 

desde que é anunciada pelo apresentador no estúdio, se mostra completamente simpática às 

ações, reforçando, mais uma vez, com o uso de imagens, todos os predicados atribuídos ao 

processo de “pacificação” das favelas cariocas. Aliás, não só a favela “pacificada”, mas o 

próprio processo de “pacificação” teria gerado interesse nos turistas que desejavam ver com os 

próprios olhos como as favelas haviam ficado após a ocupação.  

“[Você] não pode simplesmente acreditar no que a imprensa diz. É melhor vir ao local 

e ver de perto”, diz Lise, uma turista da Estônia em visita à Rocinha, durante uma reportagem 

da Agência France Presse [ela está encostada em uma mureta de uma laje de uma casa que 

permite uma vista panorâmica de bairros como Gávea e São Conrado]. A reportagem retrata 

moradores locais animados com as “oportunidades” geradas pela “pacificação”. Um destes 

entusiastas é Carlos, morador há trinta anos da comunidade, e que cobra pouco mais de US$ 1 

(cerca de R$ 5,00 no valor de hoje), por cada turista para que estes utilizem a laje de sua casa 

como mirante de observação da favela. 

“Para Carlos, o que as autoridades chamam de ‘pacificação da Rocinha’, é sinônimo de 

bom negócio” [diz o repórter em off enquanto a câmera mostra uma imagem panorâmica do 

alto da Rocinha onde aparecem não só os bairros da Gávea e São Conrado, mas também o 



164 
 

mar]. “Espero que venha mais turistas. Eu estou aqui esperando turistas. Turista vem aqui me 

visitar! Venha até a nossa comunidade!” [diz um sorridente morador local que lucrava com o 

momento vivido pela sua localidade].  

O repórter continua, enquanto as imagens mostram um grupo de turistas descendo as 

escadas de um beco da favela: “Em geral os moradores da Rocinha veem a presença dos turistas 

com bons olhos”. Uma moradora local identificada apenas como Márcia confirma o relato do 

jornalista, enquanto se debruça sobre uma mureta que separa sua casa da viela: “Tem trago 

muitas coisas boas também, né, o turismo aqui dentro da Rocinha”.      

 No Complexo do Alemão, em 2012, a preparação para a instalação da UPP era 

“interpretada” por uma reportagem do RJ Acontece da TV Band como algo que, entre outras 

coisas, possibilitava a retomada dos negócios locais. Dizia a reportagem (off): “do outro lado 

do morro, no acesso em frente ao Batalhão de Olaria, onde funciona a central de inteligência 

das forças de segurança, o clima era mais tranquilo. Dona Sandra pôde voltar a montar a barraca 

de bolos [a imagem mostra a animada vendedora, enquanto a câmera se desloca para a mesa 

onda estavam expostos os seus produtos]”. “Até dez pros policiais, muito dez. Tá muito bom”, 

diz a sorridente moradora/empreendedora. “Agora já dá pra levar um dinheiro pra casa?”, 

pergunta o repórter. Dona Sandra responde: “ô, vou pagar o meu aluguel amanhã brincando” 

(MARINHO, 2012).  

 Como lembram Rocha e Carvalho (2018), desde o começo da implantação das UPPs o 

projeto apresenta uma oposição entre o trabalho da polícia no combate ao crime localizado nas 

favelas e o que deveria ser o trabalho do Estado de “levar a cidadania” a esses territórios através 

de políticas públicas.  

As referidas pesquisadoras explicam que a percepção de que as favelas não deveriam 

ser somente alvo de ações policiais e militares, mas também de políticas sociais não é ideia 

nova, uma vez que isso já vinha sendo defendido por líderes comunitários, agentes públicos, 

pesquisadores e até mesmo por atores da segurança pública, tendo inspirado outros programas 

públicos, como o “Mutirão pela Paz”.  

A novidade, segundo elas, era o fato de ser o secretário de Segurança, nesse contexto, 

quem “vocalizou essa questão” (ROCHA; CARVALHO, 2018, p. 910). Nesse sentido, a 

resposta dada pelo governo do estado a essa questão foi a criação, no segundo semestre de 2010, 

do “Programa UPP Social” 85 , que a princípio estava alocado na Secretaria de Estado de 

                                                             
85 Em agosto de 2014 o programa passou a se chamar Rio Mais Social e, posteriormente, Rio + Social. Com esses 
programas, focados no “social”, a política de segurança do Estado desprestigia a questão dos direitos de 



165 
 

Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e depois foi para o Instituto Pereira Passo 

(IPP), uma autarquia municipal, com a responsabilidade de integrar e coordenar ações sociais 

nas favelas com Unidades de Polícia Pacificadora (ROCHA; CARVALHO, 2018). 

 

A preocupação com a regulação da vida coletiva durante a transição para um 

outro “regime”, com o possível fim da suposta dominação dos grupos de 
traficantes de drogas locais sobre os moradores, era central na criação do 

Programa UPP Social e justificou a criação de fóruns locais que se tornassem 

espaços de diálogo permanente, nos quais seriam discutidos os novos 

parâmetros dessa regulação. Um dos quatro eixos de ação da UPP Social 
chamava-se “Cidadania e Convivência” e compunha-se de “canais de escuta 

e interlocução social como fóruns e ouvidorias”. Assim, propunha-se realizar 

fóruns e/ou reuniões em cada uma das favelas em que o programa seria 
instalado, a partir do pressuposto de que a convivência forçada com o tráfico 

de drogas teria criado, nas favelas, regras de ocupação do espaço coletivo, 

oferta e regulação de serviços e bens culturais e coletivos, de convivência no 
âmbito privado, etc. (ROCHA; CARVALHO, 2018, p. 911). 

 

 Em 2012, a saída de Ricardo Henriques, então diretor do Instituto Pereira Passos (e 

também da UPP Social), substituído pela economista Eduarda La Rocque, representou uma 

guinada no foco do Programa, que foi direcionado para o tema do empreendedorismo, cuja 

atuação nos territórios passou a girar em torno de iniciativas como o “fomento e consultoria de 

negócios” e o fortalecimento da “cultura do empreendedorismo”.  

 Um exemplo desse redirecionamento foi, segundo Rocha e Carvalho (2018), a 

realização de um Seminário chamado Rio Social Investors Day (uma versão “social” do Rio 

Investors Day, também organizando por La Rocque em 2012, quando esta estava à frente da 

Secretaria de Tesouro), que em 31 de outubro de 2013 reuniu representantes de ONGs com 

atuação em favelas e de empresas como CSN, Gerdau, Vale, Telecom, Queiroz Galvão, Gol, 

Amil, Bradesco, Grupo EBX, etc., bem como representantes do poder público que 

apresentavam os principais projetos em curso na cidade (no contexto dos megaeventos), 

“visando a atrair novos investimentos”.  

 O Programa, entre outras coisas, buscou capacitar moradores das favelas com UPP para 

se tornarem empreendedores, através da parceira estabelecida entre o Instituto Pereira Passos e 

a Fundação Getúlio Vargas para oferecer fomento e consultoria de negócios para moradores, 

chamados “moradores-empreendedores”.  

 A atuação da UPP Social junto aos moradores, explicam Rocha e Carvalho (2018, p. 

915), focalizou a atuação destes como atores envolvidos em parcerias com o poder público e 

                                                             
cidadania, dando em enfoque diferente ao debate. Obviamente que esse foi um objeto de intensa disputa entre 
os envolvidos, mas que não será explorado por este trabalho dada a complexidade da questão. 
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empresas, em que o conceito de PPPP (Parceria Público-Privada-Participativa) é apresentado 

como sendo a “dimensão da ‘participação’ compreendida como a inclusão de ‘moradores-

empreendedores’ nos potenciais negócios realizados nas favelas”.  

 Falando a partir dos contexto norte-americano, David Harvey (2005) nos lembra que o 

“novo empreendedorismo” tem, em primeiro lugar, como elemento principal, a noção de 

parceria público-privada, em que a iniciativa tradicional local se integra com o uso dos poderes 

governamentais locais, buscando atrair fontes externas de financiamento e novos investidores 

diretos ou novas fontes de emprego.  

 Como a parceria público-privada é empreendedora e, por consequência, especulativa na 

execução e no projeto, “sujeita a todos os obstáculos e riscos associados ao desenvolvimento 

especulativo”, o setor público, em muitos casos, assume o risco, enquanto o setor privado fica 

com os benefícios (HARVEI, 2005, p. 173). 

 Segundo Harvey (2005, p. 173), “o empreendedorismo enfoca muito mais a economia 

política do lugar do que do território”, estando inclusos neste último os “projetos econômicos 

(moradia, educação etc.) idealizados principalmente para melhorar as condições de moradia ou 

trabalho em uma jurisdição específica”. De fato, como vimos acima, a parceria público-privada 

no contexto do projeto do Porto Maravilha esteve muito mais focado no empreendimento 

lucrativo do que nas condições de vida dos moradores da região do Porto, sendo que muitos 

foram expulsos de suas moradias sem que houvesse qualquer tipo de contrapartida86.  

Portanto, o foco nas “oportunidades” pretensamente geradas pelo processo de 

“pacificação” não era um fato isolado. Na verdade, este era um movimento de escala mundial 

onde a responsabilidade pela geração de condições mínimas de subsistência dos moradores 

destas localidades era transferida do poder público para a população, sendo que a iniciativa 

privada tinha importante papel de articulação.  

Para Rocha e Carvalho (2018, p. 915), o modelo é revelador de uma “forma de gerência 

pública que se preocupa com a formalização das instituições locais como agências que 

desenvolvem projetos sociais em detrimento de um poder público eficaz em prover serviços 

urbanos adequados”. “A lógica neoliberal da centralidade do mercado ganha força nesse 

processo e tem em diferentes instâncias públicas sua vocalização” (ROCHA; CARVALHO, 

2018, p. 915). 

                                                             
86 Sobre esse tema recomendamos a leitura da tese de doutorado em Direito do Enzo Bello intitulada “Teoria 
dialética da cidadania: política e direito na atuação dos movimentos sociais urbanos de ocupação na cidade do 
Rio de Janeiro” (2011).  
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Como se tem visto, se houve uma tímida queda no número de desempregados no Brasil 

(antes da pandemia, obviamente), isso ocorreu em função da crescente precarização da mão de 

obra que tem empurrado um contingente crescente de trabalhadores à informalidade87. Mesmo 

assim, a grande mídia insiste em caracterizar esses trabalhadores informais, ou seja, 

desprovidos de várias garantias jurídicas, como empreendedores, falseando o discurso da 

precarização das relações trabalhistas, como vender bolo na entrada da favela fosse uma opção 

consciente da moradora local, como tentou fazer parecer a reportagem citada acima.  

Por outro lado, “não é somente enquanto empreendedores que os moradores das favelas 

ocupadas por UPPs estão concernidos no processo de desenvolvimento de negócios nessas 

localidades” (ROCHA; CARVALHO, 2018, p. 915), uma vez que se observa a crescente 

presença de empresas interessadas em oferecer aos moradores os serviços antes só disponíveis 

no asfalto, desde que estes estejam dispostos a pagar.  

“A contrapartida da oferta desses serviços é o pagamento das contas relativas aos 

serviços prestados, ainda que muitos moradores reclamem que as cobranças são abusivas [...]. 

O pagamento das contas, contudo, é apresentado pelos gestores das empresas em questão 

(públicas ou privadas) como o primeiro passo para o exercício da cidadania” (ROCHA; 

CARVALHO, 2018, p. 916, grifo nosso). 

Se os serviços são apresentados como pressupostos para o exercício da cidadania nas 

favelas “pacificadas”, esse argumento se vê, ao longo das reportagens sobre as ocupações, 

chancelados por vozes especializadas/autorizadas, ao mesmo tempo em que se tentava extrair 

dos depoimentos quase monossilábicos dos moradores destas localidades sentimentos de 

concordância.  

Os articulistas, ao contrário, “se portavam a partir do império da razão” determinando 

que as medidas em curso eram as melhores para aqueles lugares. Mas com perspicácia, muitos 

moradores chamados a concordar contrariaram o roteiro previamente estabelecido pela 

instância jornalista, demonstrando, ao contrário do que a imprensa fazia parecer, que não existia 

um consenso sobre a política de segurança que estava sendo implementada. 

    

4.6 Vozes autorizadas e vozes silenciadas 

 

                                                             
87 Esse fenômeno tem sido chamado de “uberização”, uma referência aos motoristas de aplicativo que assumem 
todos os riscos do “empreendimento” enquanto todas as garantias ficam para as empresas. 
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Na reportagem da edição do dia 28/12/2009 do Bom Dia Brasil (FACHEL, 2009), acima 

analisada, destacamos o momento em que o jornalista Flávio Fachel tenta conversar com uma 

mulher que se recusa a responder a sua indagação, momento no qual o repórter informa em off 

que embora haja uma “aparência de paz [uma panorâmica do alto do morro mostra o contraste 

entre os prédios do Leme e de Copacabana, que aparecem em segundo plano, com a vegetação 

e as casas da favela], ainda falta conforto pra falar do que ainda pode estar acontecendo por 

aqui” [“O pessoal não gosta muito de falar aqui não?”, questiona o repórter enquanto a mulher 

sobe uma escadaria como que tentando se desvencilhar do jornalista].  

Veja que o próprio repórter parece já estabelecer a priori um sentido ao gesto da 

moradora ao dizer que “falta conforto pra falar”.  Embora o silêncio e o implícito não coincidam 

(ORLANDI, 1992), ao dizer que “falta conforto pra falar”, o repórter determina que no silêncio 

da moradora está implícito (aqui entendido como o não-dito que se define em relação ao dizer) 

o medo de eventuais represálias de traficantes e/ou policiais. Ou seja, no silêncio da moradora 

subjaz implicitamente o medo da violência que pode vir a sofrer caso se manifeste de alguma 

forma.  

Mas o que nos interessa mesmo na análise que estamos nos propondo a fazer não é só o 

“silêncio” que se recobre do implícito, mas também o silêncio como apagamento, como 

exclusão, como algo que é colocado de lado, aquele que trabalha os limites das diferentes 

formações discursivas e a contradição de sentidos (ORLANDI, 1992). A cobertura do 

telejornalismo no contexto da “pacificação” das comunidades do Rio está recheada de exemplos 

nesse sentido.  

Vejamos um outro caso: no dia 25 de novembro de 2010, caracterizado pelos âncoras 

do Jornal Nacional (edição do 25/11/2010) como um “dia histórico”88, a polícia ocupa, com 

uma operação de guerra, a Vila Cruzeiro, localizada na Zona Norte da cidade, vizinha do 

Complexo do Alemão. Na reportagem de abertura do JN daquele dia, o jornalista André Luiz 

Azevedo, que está em frente à Igreja Nossa Senhora da Penha, faz a Paulo Henrique Moraes, 

comandante do BOPE, um misto de questionamento e confidencia: “Como é que o senhor está 

sentindo, a gente percebe aqui pela população uma certa solidariedade, eu vejo coisas que eu 

não via das outras vezes, a população fornecendo água, fornecendo abrigo, como é que vocês 

estão sentindo o clima da população em relação à presença das suas tropas?”. O oficial 

                                                             
88 “Dia histórico” foi a mesma expressão usada pelo então governador do Rio, Sérgio Cabral, para definir a 
ocupação da Vila Cruzeiro em 2010, o que parece demonstrar uma sintonia entre o discurso midiático e estatal. 
Governador Sérgio Cabral diz que conquista da Vila Cruzeiro foi dia histórico para o Rio. Jornal O Globo, Rio de 
Janeiro, 26 de novembro de 2010. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/governador-sergio-cabral-diz-
que-conquista-da-vila-cruzeiro-foi-dia-historico-para-rio-2919872>. Acesso em: 17 de outubro de 2019.  
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responde: “Tá ficando cada vez mais claro quais são os lados: o lado do bem e o lado do mal. 

A população sempre vai escolher o lado do bem!”.  

Na sequência, um homem e uma mulher (não identificados por legenda, mas que se 

presume serem moradores da localidade) dão seus depoimentos, ambos muito breves e bastante 

descontextualizados. O homem diz: “A gente sai, não sabe se pode chegar numa janela, chegar 

num portão... acabar, né?”. A mulher: “A gente espera melhora sempre, né? Eu acho que dessa 

vez algo vai... tem que acontecer, né?”.  

Embora os depoimentos, controlados pelo aparato de edição do noticiário, diga-se de 

passagem, pareçam querer destacar o lado positivo da ação policial/estatal, é visível que o tom 

estabelecido pelos entrevistados é muito diferente do entusiasmo demonstrado pelo repórter 

quando este diz que vê “coisas que eu não via das outras vezes”. 

Aliás, chama atenção o fato da câmera dar um close no rosto dos entrevistados como 

que querendo captar/destacar eventuais gestos de emoção, processo determinado pela produção 

do jornalístico que mais do que determinar o que será falado, estabelece o que e como será 

visto. Chauí (2006, p. 57), ao comentar as regras estabelecidas por Mender89, destaca que “a 

expressão facial é melhor do que o sentimento”, pois “chorar televisiona melhor do que a 

tristeza” na mesma medida em que “rir televisiona melhor do que a alegria”.  

A propósito, para Mender (apud CHAUI, 2006, p. 56), os rostos humanos são os únicos 

elementos vivos que televisionam melhor do que as coisas, pois estas “comunicam diretamente 

suas imagens em uma mensagem sem complicação”, ao passo que “as pessoas são complexas, 

raciocinam, se emocionam, dizem coisas sutis”. 

Mas além deste apelo visual às emoções, nestes e em outros depoimentos gravados 

algumas questões podem ser apontadas no processo de pré e pós produção, especialmente no 

contexto da cobertura telejornalística da “pacificação”. Uma delas é o próprio fato do 

jornalístico ter o poder de estabelecer um recorte nas falas que seriam exibidas. Nesse sentido, 

fica a dúvida se em algum momento durante a gravação estas pessoas entrevistadas 

demonstraram de forma explícita desconfiança em relação a todo aquele processo, sendo suas 

falas reconfiguradas no processo de edição90.  

Mais ainda: as perguntas feitas pelo jornalista em algum momento promoveram o 

redirecionamento das respostas dos interlocutores? Embora a perspectiva adotada neste 

                                                             
89 MANDER, Jerry. Four Arguments for Eliminating Television. Colorado Springs, 2005 
90 Para Mendonça (2018), são aspectos essenciais da pesquisa em telejornalismo o mapeamento dos múltiplos 
elementos da produção dos conteúdos a serem veiculados nos diferentes programas, dentre os quais se inclui o 
processo de produção das notícias.  
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trabalho não seja a da manipulação pura e simples, pressupondo uma falsa linearidade da 

relação entre os interlocutores, estes são aspectos importantes que não podem ser ignorados. 

Ressaltamos que, para a análise do discurso importam aspectos ainda mais sofisticados 

e sutis, pois mais do que se importar com as vozes excluídas do debate, importa principalmente 

perceber de que forma se estabelecem sentidos a partir das “falas autorizadas” que muitas vezes 

estabelecem sentidos outros a partir das suas determinações ideológicas 

Nos exemplos acima, as vozes contidas91 poderiam tranquilamente ser interpretadas 

como receio de que a política de segurança que estava sendo implementada gozava de 

desconfiança por parte da população local já saturada por ações e mais ações como aquela que 

acabaram não gerando um resultado duradouro. No entanto, a instância jornalística procura 

estabelecer um sentido segundo o qual aquelas falas quase que monossilábicas significariam 

um apoio a ação policial-militar, algo que ficou demonstrado até mesmo pela posição do 

repórter quando este diz que “a gente percebe aqui pela população uma certa solidariedade [às 

tropas que participavam do cerco à Vila Cruzeiro]”, algo que em nenhum momento aparece de 

forma expressa na fala dos entrevistados.  

Um outro exemplo: em reportagem para o Repórter Rio, da TV Brasil, do dia 17 maio 

de 2011 sobre a instalação da décima sétima UPP, no Complexo do São Carlos, um conjunto 

de quatro favelas localizadas na região central da cidade, o jornalista Maurício de Almeida diz 

que,“mesmo ainda com um pouco de receio, os moradores comemoram a mudança” 

(ALMEIDA, 2011).  

A afirmação do repórter é seguida da entrevista de dois homens. O primeiro deles, 

apresentado como Josué Bernardo, um aposentado, diz que “[a ‘pacificação’] veio para 

melhorar, porque isso aqui era muito perigoso” (uma fala de 3 segundos). Mais uma vez a 

entonação da fala do entrevistado está em descompasso com a afirmação do entrevistador 

quando este disse que “os moradores comemoram a mudança”, uma vez que não existe nada 

que confirme tal afirmação.  

Agora o mais curioso ocorre na fala do segundo entrevistado (que dura 5 segundos), 

identificado como Carlos Tenda, desempregado: “Tá bom, seja o que Deus quiser! Eu tenho 57 

de morro e estou vivendo. O negócio é trabalho!”. Não só nos seus dizeres, mas na entonação 

que emprega à sua fala, é possível perceber um misto de humor, sarcasmo e ironia o que, no 

                                                             
91 Bakhtin (2003) explica que um dos meios de expressão da relação emocionalmente valorativa do falante com 
o objeto da sua fala é a entonação expressiva que soa nitidamente na execução oral, sendo a entonação um traço 
constitutivo do enunciado. Nesse sentido, dependendo do contexto, um determinado enunciado pode traduzir 
uma expressão positiva, mas também pode assumir um tom irônico e/ou sarcástico.   
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entanto, não indica qualquer apoio às ações em curso. Ao contrário, se um sentido pudesse ser 

extraído de sua fala, seria a de que, no mínimo, a de que ele não tem uma opinião formada sobre 

o assunto.   

Humor, sarcasmo e ironia são substantivos que poderiam tranquilamente indicar, 

também, o grau de incredulidade que o interlocutor do repórter guarda em relação à ação das 

forças policiais/militares, mas o repórter prefere entendê-la como um sinal de apoio à ocupação, 

estabelecendo um sentido que contraria o que é bastante aparente, ou seja, uma posição de 

“contestação” quando este cria, mesmo que involuntariamente, uma estratégia que não se 

coaduna não só com a afirmação do repórter, mas que desvirtua da forma como a reportagem 

(que diz em certo momento que a “Unidade de Polícia Pacificadora [...] trouxe paz para o 

Complexo de São Carlos”) vinha sendo conduzida até ali.  

 

Carlos Tenda, morador do Complexo do São Carlos, fala durante a ocupação da comunidade. Imagem: captura de tela / 
Repórter Rio – TV Brasil 

Segundo Mendonça (2018, p. 19), “se há uma interpelação violenta que tanto ‘silencia’ 

[...] no mesmo gesto de parecer generosamente ‘deixar falar’ (desde que sempre o mesmo), 

ainda assim, o ritual de produção de sentidos será sempre sujeito a falhas”. Invertendo o foco 

habitual de investigação, Mendonça (2018) indica ser fundamental perceber que as estratégias 

de visibilidade midiática de alguns “atores contestadores” podem ser também “produtoras” dos 

textos e discursos informativos mesmo que, segundo ele, os gestos de “ruína” das ações 
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contestadoras se transformem no que ele chama de “ruína da transparência da linguagem 

jornalística” (MNDONÇA, 2018, p. 69).  

Ele propõe o conceito de “ruína discursiva” para descrever uma ambígua capacidade 

das “fontes contestadoras” ao conseguirem inverter os sentidos inicialmente propostos por 

jornalistas. Nesse sentido, muitos entrevistados, mesmo nas reportagens gravadas, deixam 

escapar em suas falas, e também em seus gestos, elementos que contrariam o roteiro 

previamente estabelecidos pelos jornalistas.  

Isso ocorre porque não há discurso estanque que torne os sentidos de todo 

“controláveis”, nem mesmo discurso que garanta uma correspondência estrita aos lugares e 

posições em que estes sentidos sejam produzidos, pois, “uma vez posto em circulação, ele [o 

sentido] pode se deslocar por qualquer ponto dos processos discursivos” (ORLANDI, 1992, p. 

121).  

Fazendo uma analogia com o que Orlandi (1992) disse sobre a censura direta, o que a 

instância jornalística faz muitas vezes não é impedir que os moradores das comunidades 

ocupadas pelas forças policias-militares falem acerca daquele processo (embora isso ocorra 

com bastante frequência), o que ela (a instância jornalística) faz é impedir que haja elaboração 

histórica dos sentidos, estabelecendo outros direcionamentos e elaborando outras narrativas. 

Como sujeito e história estão sempre em movimento, em termos de linguagem, a resistência 

aparece exatamente onde há tentativa ora de censurá-la, ora de estabelecer sentidos outros.   

Para Mendonça (2018), é preciso pensar mesmo a comunicação a partir de uma 

perspectiva que considere os interlocutores como participantes, em co-autoria, de um processo 

complexo, mesmo que desigual e impregnado de dominações, recusas e convencimentos, o que 

significa tratar o fenômeno da comunicação de modo discursivo, indo “além de arquiteturas 

estáticas que ‘congelariam’ o fenômeno em polos opostos e estanques de emissão e recepção” 

(MNDONÇA, 2018, p. 73).  

Esta postura dos interlocutores acaba, por vezes, promovendo a “ruína” dos efeitos de 

aparente isenção e imparcialidade forçosamente construída pelo jornalista que conduz a 

reportagem falseando a inserção de outras perspectivas, o que garantiria a observância de uma 

premissa básica do jornalismo (a exemplo do que também acorre com a Justiça), que é a do 

contraditório.  

Bakntin (2003) explica que ao construir seu enunciado, o falante procura antecipá-lo, 

sendo que essa resposta antecipável exerce, por sua vez, uma ativa influência sobre o seu 

enunciado, permitindo que se dê respostas prontas às objeções que este prevê, apelando para 

toda sorte de subterfúgios. Neste sentido, o falante sempre levaria em conta o “fundo 
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aperceptível” da percepção do seu discurso pelo destinatário procurando identificar até que 

ponto este está a par da situação, se dispõe de conhecimentos especiais, levando em conta suas 

concepções e convicções, os seus preconceitos, suas simpatias e antipatias, o que irá determinar 

a ativa compreensão responsiva do seu enunciado pelo seu interlocutor.  

Essa consideração, assevera Bakntin (2003, p. 302), irá determinar também a escolha 

do gênero do enunciado, bem como dos procedimentos composicionais, além dos meios 

linguísticos, isto é, o estilo do enunciado a ser adotado. No caso da análise dos discursos 

propostos/produzidos/impostos pelos/nos veículos de comunicação em seus telejornais, 

Mendonça (2018, p. 75) diz que é preciso levar em conta esse caráter (político) relacional e 

contraditório, uma vez que as propostas de interação discursivas, em produções jornalísticas 

audiovisuais, se materializam a partir de níveis distintos e envolvendo sujeitos diferentes.  

Segundo o autor, há, por um lado, uma série de estratégias de interação discursiva que 

envolvem a negociação de sentidos entre o veículo enunciador e os múltiplos estratos da 

audiência. Sendo que neste aspecto de interação se situa a relação entre as estratégias de 

construção de efeitos de sentido desejáveis pela emissora em relação à “telespectadores ideais” 

a quem os discursos seriam perfeitamente direcionados.  

Agora em que pese haver essa possibilidade de fuga discursiva por parte dos moradores 

de favelas entrevistados pelos repórteres de telejornais no contexto do processo de 

“pacificação”, esta pesquisa constatou que os espaços reservados a estas pessoas são bastantes 

reduzidos. A propósito, das 50 reportagens analisadas nesta pesquisa, não se verificou a 

entrevista de nenhuma liderança comunitária, o que denota um apagamento de certas figuras 

que foram preteridas pelos telejornais e seus profissionais.  

Em tempo, nas entrevistas gravadas, a fala das pessoas costumam duram tempos 

reduzidíssimos, em geral apenas alguns segundos cada uma. Nas intervenções ao vivo estas 

entrevistas não logram maior sucesso no que se refere ao tempo disponível para falar, pois os 

entrevistados são muito controlados pelo entrevistador que muitas vezes retira o microfone 

quando percebe que algo está fugindo ao repertório previamente estabelecido.  

Mas se aos favelados a possibilidade de participação discursiva é racionada, aos 

articulistas e “especialistas”, bem como aos agentes estatais, sobrava tempo de fala. Falas, a 

propósito, que muitas vezes não só discorriam sobre os aspectos técnicos das operações, 

descrevendo armas, veículos e táticas, mas atestando o “caráter legal” e “positivo das 

ocupações”.  

Na edição do Bom Dia Brasil do dia 11 de maio de 2011 (MACHADO e VASCONCELOS, 

2011), Rodrigo Pimentel, o ex-capitão do BOPE e comentarista de segurança da TV Globo nos 
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“anos áureos” da “pacificação”, uma figura destacada em todo o processo discursivo sobre as 

ocupações das favelas pelas forças policiais/militares, dizia que as palavras-chave da 

intervenção eram “informação, inteligência e legalidade”.  

Atestava, ainda, a existência de uma “boa relação da população” do Complexo do 

Alemão, que era objeto do seu comentário, com o Exército, que até aquele momento ocupava 

o conjunto de favelas em preparação à instalação das UPPs. Dizia Pimentel:  

O Exército está lançando mão de uma tática que a polícia nunca lançou: toda 
vez que o Exército tem de entrar numa casa, é com um mandado de busca e 

apreensão. Então isso traz uma ideia de muita legalidade na ação policial. 

Então isso faz com que a população de fato tenha simpatia, esteja apoiando a 
presença da Força lá (MACHADO e VASCONCELOS, 2011).  

 

Curioso porque uma reportagem (MENDONÇA; ROCHA, 2011), seguida de 

intervenção ao vivo, do RJ no AR da TV Record, exibida no dia anterior, ou seja, em 10 de 

maio de 2011, mostrava as denúncias de moradores da comunidade de Nova Brasília, do 

Complexo do Alemão, contra abusos cometidos pelos militares, o que ia na contramão das 

afirmações de Pimentel.  

Dentre as denúncias apresentadas pelos moradores ouvidos pela reportagem estava 

exatamente a de que os soldados entravam nas casas sem mandado de busca e apreensão e 

roubavam objetos das pessoas. Um morador, que não teve a identidade revelada e que a voz foi 

distorcida para, segundo a repórter, preservar sua identidade, denunciava em tom de revolta: 

Antigamente eu dormia com a porta da minha casa aberta, a janela aberta. 

Hoje em dia eu tenho que botar tranca. Tudo quanto é tipo de tranca eu tenho 

de botar na minha porta, porque se eu deixar aberta, se eu sair para ir aqui 

embaixo no mercado fazer uma compra e voltar, se bobear dentro da minha 
casa não tem mais nada, porque até eles mesmos entram e levam tudo 

(MENDONÇA; ROCHA, 2011).   

 

 Nesta reportagem os moradores da comunidade Nova Brasília denunciavam, ainda, uma 

série de outros abusos que estariam sendo cometidas pelos militares como prisões arbitrárias, 

espancamentos, além de assédio às moradoras. Chamado a dar explicações ao vivo a partir de 

um link direto da favela, o general Cesar Leme, então comandante da Força de Pacificação, 

usou três longos minutos, para os padrões da televisão, para não só minimizar as denúncias dos 

moradores, como, assim como fez o comentarista de segurança da TV Globo, ressaltar os 

pretensos aspectos de legalidade da ação que, segundo ele, garantia, entre outros direitos, a 

segurança e a liberdade de ir e vir: 

Na realidade, a missão da nossa força de pacificação é a garantia da lei e da 

ordem. A garantia da lei e da ordem, ela envolve uma série de atividades. 

Inicialmente a retirada completa do tráfico de drogas e de uso ostensivo de 
armamento na área. Isto tem ocorrido. Nós temos resultados de pesquisa que 
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trazem da própria população a sensação de maior segurança, a sensação do 

direito de ir e vir preservado (MENDONÇA; ROCHA, 2011).  
 

 Contrariando as falas de Pimentel e do general Leme, as denúncias de abuso por parte 

das forças policiais/militares seriam repetidas de forma desconcertantes às autoridades ao longo 

de todo o processo de ocupação, o que levou a uma série de denúncias por parte de instituições 

nacionais, como a Defensoria Pública, e organizações internacionais de defesa dos direitos 

humanos, como a Anistia Internacional que dizia em seu relatório de 2012 que  

[...] embora as UPPs constituam um avanço importante no sentido de que se 

afastam das práticas policiais baseadas em confrontações violentas [...], 

denúncias de uso excessivo da força e de corrupção em algumas unidades são 

indícios da falta de mecanismos de supervisão eficazes para monitorar a 
presença das UPPs nas comunidades.  

As comunidades socialmente excluídas continuaram a enfrentar a violência 

dos grupos criminosos, além de um policiamento abusivo que geralmente trata 
os moradores como supostos criminosos. Tal situação agrava sua exclusão 

social e mantém as comunidades afastadas dos serviços oferecidos pelo 

Estado, como educação, assistência médica e saneamento. 
Entre janeiro e setembro, 804 pessoas foram mortas em circunstâncias 

descritas como "autos de resistência" nos estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo. No Rio, ao passo que esse número reflete uma queda de 177 mortes em 

comparação com as assim categorizadas em 2010, o número de óbitos 
registrado pela polícia no mesmo período como mortes violentas 

"indeterminadas" aumentou (ANISTIA INTERNACIONAL, 2012). 

 

 Claudio Beato (2007), sociólogo e diretor do CRISP (Centro de Estudos de 

Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais), atribui o 

problema de análises inconsistentes por parte da mídia no que se refere ao tema da segurança 

pública à “ausência de massa crítica”. Segundo ele, ao contrário de temas como política, 

economia, educação, cultura ou ciência, a segurança pública é uma área em que as redações não 

contam com muitos jornalistas especializados.  

Mesmo quando existem [jornalistas especializados], raramente são 
qualificados para compreender o fenômeno da segurança e da violência em 

todas as suas nuanças. Lugares comuns e chavões passam a servir como base 

de interpretação de fenômenos complexos e heterogêneos, reforçando ainda 
mais os inúmeros estereótipos existentes (BEATO, 2007).  

 

Mas apesar de entender que é preciso conhecer minimamente o tema da segurança 

pública para debatê-lo no espaço da mídia, essa não é para nós, enquanto analistas do discurso, 

a questão central do debate. Isso porque a opção por este ou aquele articulista/especialista é que 

é determinante para se compreender o modo pelo qual os discursos são articulados e os seus 

sentidos, por consequência, são estabelecidos.  

Ou seja, mesmo que a prática mais comum no Brasil fosse a utilização de jornalistas 

especializados para debater a questão da segurança pública, isso não garantiria uma análise 
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equilibrada, exatamente porque a tendência seria a preferência por parte dos veículos da mídia 

hegemônica por vozes alinhadas aos preceitos destas empresas, conforme já ocorre com os 

articulistas das editorias de política e de economia, por exemplo.  

 A escolha de “especialistas” em segurança pública como Rodrigo Pimentel, um ex-

capitão do BOPE, e de Gustavo Trompowsky, professor da Escola Superior de Guerra, ou 

mesmo de oficiais das Forças Armadas, como general Cesar Leme, além de tantos porta-vozes 

das versões oficiais92 para comentar o processo de ocupação das favelas do Rio no contexto da 

“pacificação” não é um fato isolado. Ele demonstra a escolha feita pelos veículos nos quais 

estão empregados estes articulistas, escolha esta pautada na homogeneização das abordagens, 

na criminalização da pobreza, entre outras coisas.  

 Não é demais relembrar a posição de Orlandi (1992), já destacada acima, segundo a qual 

o processo ideológico não se liga à falta, mas ao excesso representando a saturação, o efeito de 

completude que, por sua vez, produz o efeito de evidência, sustentando-se sobre o já-dito, os 

sentidos institucionalizados, admitidos por todos como “natural”.  

Acima destacamos uma reportagem de abertura do JN (edição do dia 25/11/2010) na 

qual o jornalista André Luiz Azevedo faz ao comandante do BOPE, Paulo Henrique Moraes, o 

seguinte misto de questionamento e confidencia: “Como é que o senhor está sentindo, a gente 

percebe aqui pela população uma certa solidariedade, eu vejo coisas que eu não via das outras 

vezes, a população fornecendo água, fornecendo abrigo, como é que vocês estão sentindo o 

clima da população em relação à presença das suas tropas?”. 

A indagação sobre o que o comandante estava “sentindo” não é um fato isolado. Isso 

porque a base de apoio da credibilidade e da confiabilidade é o apelo à intimidade, à 

personalidade, à vida privada como suporte e garantia da ordem pública, onde “os códigos da 

vida pública passam a ser determinados e definidos pelos códigos da vida privada” (CHAUÍ, 

2006, p. 9), fazendo com que desapareça a diferença entre espaço público é espaço privado, 

sobrepondo-se o sentimento ao pensamento, a razão à emoção etc.   

As relações sociais e políticas que, para Chauí (2006), “são mediações referentes a 

interesses e a direitos regulados pelas instituições, pela divisão social das classes e pela 

separação entre o social e o poder político”, teriam perdido sua especificidade e passado a 

                                                             
92 Em 2004, uma análise de 2.514 textos publicados em nove jornais de três estados demonstrou que a polícia 
era a principal fonte ouvida em 32,5% dos casos. Quando eram desconsiderados os textos que não indicavam 
fontes – notas e colunões, rápidos registros de encontros de cadáveres, roubos e outras ocorrências, que 
compunham 24,8% da amostra – o percentual subia para 43,2%. Em outro levantamento, realizado pelo CESeC 
em 2006 sobre oito jornais do Rio, 26,9% dos 2.651 textos baseavam-se em informações policiais. Além destes, 
um grande número dos colunões e notas, que compunham 34,6% da amostra, tinha como fontes os boletins de 
ocorrência (RAMOS; PAIVA, 2007). 
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operar sob a aparência da vida privada, referidas, portanto, a preferências, sentimentos, 

emoções, gosto, agrado e aversão.  

A consequência, não causal, mas necessária dessa privatização do social e do político 

seria a destruição da opinião pública como uma categoria essencial às democracias, pois o que 

está em jogo agora não é mais a “expressão pública racional de interesses ou direitos”, mas sim 

“um fundo silencioso, um fundo não formulado e não refletido”, fazendo “vir à tona o não-

pensado, que existe sob a forma de sentimentos e emoções, de preferências, de gostos, aversões 

e predileções”, onde “em lugar de opinião pública, tem-se a manifestação pública de 

sentimentos” (CHAUI, 2006, p. 9). 

No caso de moradores de favelas, é bastante recorrente este apelo aos sentimentos, ao 

mesmo tempo em que os especialistas explicam e interpretam o que se passa, como se os 

participantes fossem incapazes de pensar e de emitir juízo sobre aquilo de que foram 

testemunhas diretas e partes envolvidas (CHAUI, 2006, p. 10).  

Para Chaui (2006), esse tipo de postura é constrangedora na medida em que o rádio e a 

televisão declaram tacitamente a incompetência dos participantes e envolvidos para 

compreender e explicar fatos e acontecimentos de que são protagonistas. 

 

[...] esse procedimento permite, no instante mesmo em que se dão [os 

acontecimentos], criar a versão do fato e do acontecimento como se fosse o 

próprio fato e o próprio acontecimento. Assim, uma partilha é claramente 
estabelecida: os participantes “sentem”, portanto não sabem nem 

compreendem (não pensam); em contrapartida, o locutor pensa, portanto sabe 

e, graças ao seu saber, explica o acontecimento (CHAUI, 2006, p. 11).  

 

Mas se para a mídia o emocional se sobrepõe ao racional, na televisão não é qualquer 

sentimento que conta, pois alguns se adaptam melhor a exigências do dispositivo. É caso, por 

exemplo, dos sentimentos de conflito que, segundo Chaui (2006), televisionam melhor do que 

o sentimento de concórdia. Por isso mesmo “a guerra televisiona melhor do que a paz porque 

[a guerra] contém muita ação e um sentimento poderoso, o medo [...]. Pelo mesmo motivo 

violência televisiona melhor do que a não violência” (CHAUI, 2006, p. 56). 

Não por menos falas com a do comandante do BOPE, Paulo Henrique Moraes (“Tá 

ficando cada vez mais claro quais são os lados: o lado do bem e o lado do mal. A população 

sempre vai escolher o lado do bem!”), são tão importantes para a instância telejornalística não 

só porque ela reforça o sentimento de conflito (o bem, representado pelo aparato policial/militar, 

versus o mal, representado pelos bandidos, assim apontados de forma arbitrária), mas porque 
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delimita, discursivamente, de forma muito clara onde começa e onde termina cada uma dessas 

coisas, garantindo boas imagens aos telespectadores.    
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CONCLUSÃO 

 

O Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) encontrou 4 trabalhos indexados com o tema das Unidades de Polícia 

Pacificadora em 2011, pulando para 22 ocorrências no ano de 2016, o que comprova o interesse 

crescente dos pesquisadores em relação ao assunto nesse período. Embora a pesquisa no 

Catálogo tenha encontrado um total 108 ocorrências entre 2011 e 201993, a partir de 2017 as 

ocorrências foram menores (12 em 2017, 12 em 2018 e apenas 2 em 2019), o que pode 

demonstrar um declínio, nos últimos tempos, no interesse dos pesquisadores pelo assunto. 

Na área de Comunicação, foram 7 ocorrências nesse período. Assim como a mídia, a 

academia se interessou crescentemente por este fenômeno, mas a derrocada do modelo, o que 

se acentuou a partir de 2015/2016, esfriou a disposição de ambas os segmentos em cobrir e 

estudar, respectivamente, o tema. Recentemente o governador Wilson Witzel anunciou a 

retomada do projeto com a promessa de inauguração de uma nova UPP em Angra dos Reis, 

cidade da Costa Verde Fluminense, o que fez a mídia voltar a pautar o assunto no final de 2019, 

mas de forma ainda pouco interessada. 

Como se sabe, no auge de sua implementação, as UPPs contaram com fortes 

investimentos e ampla visibilidade da mídia, o que acabou por ser comprometido não só com a 

crise econômica que se abateu sobre o estado, mas também dos esquemas de corrupção que 

levou à cadeia os dois governadores desse período: Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. 

Entretanto, enquanto as UPPs foram um projeto ambicioso de reconfiguração (física e 

simbólica) da cidade, a mídia hegemônica em geral, e o telejornalismo em particular, não mediu 

esforços em apoiar de forma acrítica as ações em curso. 

Obviamente que não se tratou simplesmente de um apoio deslumbrado, mas de uma 

ação deliberada que conformava de um lado a tentativa de apagamento dos conflitos de classe 

no interior da cidade e de outro a garantia do retorno das aplicações financeiras realizadas, 

transformando a cidade numa verdadeira commodity do grande capital. Para tanto, estes 

veículos/empresas buscaram mobilizar, por meio do discurso (verbal e não-verbal), os sentidos 

                                                             
93 Aqui não estão incluídos os trabalhos indexados com a expressão “pacificação”, pois com este termo foram 
encontrados além de referências às UPPs, uma série de outras pesquisas que nada tem a ver com a política de 
segurança pública do Rio de Janeiro. Supomos que se não todos, mas a maioria dos trabalhos sobre o tema que 
foram indexados na base com o termo “pacificação”, também o foram com a expressão “Unidades de Polícia 
Pacificadora” e “UPPs”, o que garante que a maioria das referências a estas publicações foram resgatadas por 
nossa pesquisa.  
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em apoio a empreitada, cuja evocação da garantia dos direitos e do resgate da “cidadania 

perdida” se deu em consonância com os discursos oficiais.   

Com efeito, a partir de 2010 a expressão “comunidades pacificadas” começa a aparecer 

de forma indiscriminada nas reportagens pesquisadas, o que indica que a instância jornalística 

não só assumiu a versão oficial, mas que concorreu para que ela se firmasse no imaginário 

social. Esse discurso ajudou na reconfiguração simbólica das áreas “pacificadas”, gerando 

intenso interesse especulativo, resultando no encarecimento acentuado dessas áreas e, 

consequentemente, no expurgo de muitas famílias dessas localidades. Como se viu, a 

“pacificação”, bem como o discurso sobre ela, atraiu o interesse de muitas pessoas para a favela, 

especialmente no que se refere ao seu potencial de consumo. 

Assim, as favelas se tornaram o espaço de aposta ao “empreendedorismo” em contraste 

com a informalidade e a precariedade dos empregos e das relações de trabalho, fazendo com 

que a muitos habitantes dessas comunidades restasse a alternativa de aproveitar as 

“oportunidades” geradas pela “pacificação” para empreender. Como vimos a partir da 

contribuição de David Harvey, essa aposta dos governos nos negócios locais não foi um fato 

isolado, mas constituiu uma tentativa das economias capitalistas de enfrentar as dificuldades 

enfrentadas desde a década de 1970.  

A aposta no empreendedorismo e nas parcerias público-privadas constituiu uma forma 

de transferir à responsabilidade dos governos para as populações de muitas localidades 

“pacificadas”, ao mesmo tempo em que os telejornais refletiam a precariedade das relações de 

trabalho geradas por este modelo como algo positivo na medida em que “geravam novas 

oportunidades de negócios” aos moradores que precisavam lutar pela sua subsistência. Assim, 

nesse contexto as câmeras focalizavam sorridentes “moradores-empreendedores” animados 

com os lucros que podiam auferir com a nova ordem. 

Muitas das reportagens pesquisadas se esforçaram em retratar as oportunidades geradas 

pela nova política de segurança, mostrando o potencial de consumo dos favelados, mas também 

daqueles que passaram a frequentar as “pitorescas” favelas com mais frequência, como é o caso 

dos turistas. Mesmo as reportagens que tinham como foco a questão imobiliária nas áreas 

ocupas, procuraram retratar esse fenômeno, o “efeito UPP”, como uma grande oportunidade, 

uma vez que ele resultaria na valorização dos imóveis dos dóceis moradores. 

Mas se os moradores apareciam como importantes elementos nas favelas dos negócios, 

a participação destes no processo de discussão dos direitos e da cidadania se manteve limitada, 

seja na ordem material, seja na ordem simbólica. Como se viu a partir das denúncias do Comitê 

Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro (2013) e de outras organizações da sociedade 
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civil, à maioria dos moradores das comunidades que sofriam intervenção foi negado o direito 

de opinar, da mesma forma que os telejornais “negavam” voz aos moradores das favelas 

pacificas ora concedendo tempos ínfimos de locução, ora tentando estabelecer sentidos outros 

aos seus dizeres ou mesmo ocultando as lideranças locais.        

Ao mesmo tempo “falas autorizadas” “confirmavam” o empenho do Estado em garantir 

o estabelecimento de um processo de “resgate da cidadania e dos direitos” por meio não só da 

segurança pública, garantindo o direito de ir e vir, bem como da educação, da saúde e da cultura, 

mas também por meio de aparatos da Justiça, com a instalação de postos de atendimento aos 

litigantes, retirada de documentos etc., o que prometia aos moradores “beneficiados” uma 

oportunidade de inserção na cidade e na cidadania.   

Não só o Estado, mas a polícia tentava, com isso, regatar o seu ethos de protetora da 

sociedade, trabalhando, com o auxílio generoso da grande mídia, um pretenso sentimento de 

insegurança em relação à sua condição de cidadão que assolaria as comunidades não só 

“infestadas de criminosos”, “quartel general da bandidagem”, mas que “estão carentes de 

cidadania” e “onde os direitos não chegavam”. Em outros termos, o Estado, historicamente 

presente pela força repressiva, prometia se efetivar pela garantia dos direitos.  

Nesse sentido, o suporte teórico-metodológico da análise do discurso nos permitiu 

perceber a relação que se estabelece entre a nossa posição – pautada na teoria crítica dos direitos 

– com os gestos de interpretação do sujeito, descrevendo montagens discursivas, além de 

apontar momentos de interpretação enquanto atos que surgem como tomada de posição 

reconhecidas enquanto tais, não perdendo de vista que o discurso se dá a partir de um contexto 

espaço-temporal dado.  

A partir do nosso objeto do trabalho, ou seja, o discurso do telejornalismo sobre os 

direitos fundamentais e da cidadania no contexto da política de “pacificação” das favelas da 

cidade do Rio de Janeiro no período que vai de 2008 a 2018, nos esforçamos em não nos 

prendermos aos conteúdos, tentando “descobrir os ‘verdadeiros’ sentidos do discurso que 

estariam escondidos”, mas sim procurando entender o modo como os textos produzem sentidos, 

percebendo a ideologia como o processo de produção de um imaginário. 

Nesse sentido, se mostrou de extrema importância observar não só as construções 

verbais do discurso (plano verbal), mas também as construções simbólicas (plano não-verbal) 

que se multiplicaram por meio de imagens: soldados sorridentes, simpáticos, solícitos e 

solidários; órgãos públicos e servidores eficientes e eficazes; a simbologia das bandeiras que 

passavam a tremular em áreas antes “conflagradas pelos criminosos” etc. 
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Em que pese haver nas reportagens estudadas uma série de passagens em que os 

moradores das favelas ocupadas contraiam o script previamente estabelecido pela instância 

jornalística, estes veículos insistiram em imprimir sentidos segundo os quais as favelas do Rio 

de Janeiro viviam infestadas de criminosos, ensejando a ocupação policial/militar. Mais ainda, 

que as favelas eram desprovidas de cidadania, o que só poderia ser garantido por uma 

interversão policial/estatal. 

Sobre a pesquisa propriamente dita do conteúdo, ou seja, os vídeos, é preciso dizer que 

esta nos obrigou a uma dedicação especial, uma vez que muitas reportagens não estavam mais 

disponíveis nos sites das emissoras, mas se encontravam dispersos pela web, especialmente no 

YouTube. Mal indexadas, algumas destas matérias dificultaram sua localização e confirmação 

da sua data de exibição, embora este fato tenha sido superado com a estratégia de pesquisa em 

outras fontes, como os sites das próprias emissoras.  

Mas mesmo com estas dificuldades preliminares encontradas, é possível, com base no 

corpus de análise pesquisado, afirmar que os direitos humanos fundamentais e a cidadania 

fazem parte do expediente jornalístico associados à política de “pacificação” das favelas do Rio 

de Janeiro. A pesquisa demonstra, como já disse, que estes direitos foram evocados com uma 

certa recorrência para justificar o processo de ocupação das favelas do Rio, fato que une os 

discursos oficiais e os da grande imprensa, num processo cíclico de alimentação.  

Para dar conta destas tarefas, as tropas (aqui incluídos os militares das Forças Armadas) 

foram, com frequência, apresentadas como instrumentos de afirmação da lei e da ordem, 

combatentes imaculados, amigos e parceiros dos moradores das favelas ocupadas. Isso se viu 

consubstanciado, especialmente, na ideia de uma “polícia de proximidade” e “polícia cidadã”, 

garantidora da “retomada dos territórios” e, por consequência, da garantia dos direitos e da 

cidadania, ao mesmo tempo em que suas ações ainda estavam muito focadas no modelo 

repressivo. 

Ficou muito claro para nós que, mesmo que o telejornalismo tenha assumido o discurso 

da “filosofia de proximidade”, “da retomada do território” e “da polícia cidadã”, esses conceitos 

não foram, em grande medida, assimilados pela polícia que continuou a lançar mão de uma 

atuação repressiva (revistando e prendendo pessoas, por exemplo), demonstrando resistência a 

esse modelo, o que provocou, em período mais recente, uma escalada na morte por estes 

agentes. Esse fato foi pouco refletido pelas reportagens pesquisadas.  

O que se descobriu a partir de outras fontes é que muitos moradores das favelas 

ocupadas também têm rejeitado a política de segurança do Rio, o que contribui para colocar 

esse modelo em descrédito. O que se viu nos últimos anos foi uma derrocada da política de 
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“pacificação”, momento no qual a grande mídia continuou a lançar mão do recurso retórico da 

ocupação para a garantia dos direitos, só que agora durante o processo de intervenção militar 

no decorrer do ano de 2018, questão que poderá e deverá ser aferida por pesquisas futuras. 

Esse é um fato que se choca com a tentativa reiterada dos telejornais em estabelecer uma 

narrativa de aceitação acrítica dos moradores das favelas ocupadas. Mas, conforme consta, se 

reportagens e até mesmo pesquisas “comprovaram” o apoio dado à política de segurança em 

curso por parte da população local, a condução de muitas dessas notícias entraram em 

contradição com a forma como os chamados a se pronunciar respondiam a esse chamado, 

promovendo verdadeiras “ruínas discursivas”, o que comprova que o discurso não pode, por 

mais que haja esforço, ser controlado por completo. 

Ao longo da análise das reportagens foi possível constatar um grande esforço da 

máquina midiática para mobilizar falas de “consenso” às ações que estavam sendo 

empreendidas, mesma quando estava patente que não existia por parte de muitos moradores 

algo que evidenciasse tal apoio. A “resistência” dos moradores não se verificou apenas em atos 

de desaprovação à política de “pacificação”, mas em falas e gestos “despretensiosos” que, por 

vezes, contrariaram o roteiro previamente estabelecido pela instância jornalística.   

No que se refere à cobertura da violência nas favelas no contexto da “pacificação”, o 

telejornalismo hegemônico seguiu o mesmo receituário do restante da grande mídia, onde as 

periferias continuam a ser caracterizadas como locais perigosos, ensejando, no julgamento 

destes, crescentes e constantes intervenções policiais e militares como garantia da “ordem 

pública”. Acentuou-se a ideia que as favelas (o morro) são os redutos das “classes perigosas” 

em confronto com o “asfalto”, onde morariam os cidadãos de bem.  

Nesse processo a geografia da cidade foi utilizada com frequência para se estabelecer 

não só uma diferença de classe (os pobres habitam os morros e os ricos o “asfalto”), mas uma 

diferença de personalidade/conduta (os favelados são maus e os moradores do “asfalto” são 

bons). Assim, a questão territorial passou a ser utilizada como recurso retórico em que as 

diferenças inerentes à cidade são absorvidas polos conflitos e interesses que a perpassa, onde a 

questão da cidadania assume uma posição secundária, se não abstrata.    

A heterogeneidade dos territórios populares da cidade do Rio de Janeiro se viu encerrada 

num discurso homogeneizante que esconde “a multiplicidade dos [seus] moradores como ativos 

participantes, em suas ocupações do espaço urbano, suas práticas criativas produtoras de outras 

realidades e nos processos de exacerbação dos sentidos, a partir das quais as falas se 

desencontram, os dizeres do senso comum se desestabilizam e as subjetividades, sempre tão 
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prontas e encarceirantes, podem florescer em linhas de fuga tão criativas como subversivas, 

ainda que temporárias” (MENDONÇA, 2019, p. 174).   

Como para a mídia as favelas são os lugares da desordem e da criminalidade, o “coração 

do mal”, nada mais justo do que demarcá-las como territórios à parte da cidade, criando 

“cinturões de segurança” físicos e simbólicos que garantissem a paz aos moradores de baixo e 

dos viajantes que desejavam curtir os Jogos. De forma muito marcada, as reportagens tentaram 

caracterizar a “pacificação” como o marco de um novo tempo na qual a favela passaria a 

observar a lei e a ordem como pressupostos do Estado Democrático de Direitos, em que a 

cidadania perdida seria restabelecida. 

Nesse sentido, mais do que “mudar os valores que orientam o olhar da mídia sobre os 

setores populares” (SOUZA E SILVA, 2007), é preciso não perder de vista que a orientação 

dos grandes veículos de comunicação estão pautados por um viés ideológico que de um lado 

tenta negar a luta de classes presente numa sociedade profundamente desigual e estratificada 

como a brasileira e de outro procura manter sua dominação num setor estratégico de poder.   

Assim, não se trata apenas de garantir coberturas e abordagens diferenciadas em favor 

dos menos favorecidos social e economicamente, mas de colocar em debate o próprio modelo 

antidemocrático e intransitivo sobre o qual nossa comunicação está assentada. E esse aspecto 

ganha contornos ainda mais relevantes quando se trata de televisão (assim como ocorre com o 

rádio), pois esta é uma concessionária de serviço público, o que a obriga a observar preceitos 

básicos consagrados em nossa Constituição Federal de 1988.  

Não por menos sua configuração histórica de modelo privado e de concentração nas 

mãos de poucas famílias e grupos econômicos foi fundamental para entender o papel da 

televisão em geral, e do telejornalismo em particular, nesse contexto. O fato da política de 

segurança do Rio ser um dos principais esforços do poder público para a realização dos 

megaeventos, nos quais os veículos tinham interesses financeiros diretos, explica, pelo menos 

em parte, porque um aparato tão extenso e intenso foi colocado à serviço dessa pauta de forma 

muito direcionada.  

Não deixamos de observar que o processo de derrocada da “pacificação” não encontrou 

o mesmo interesse do telejornalismo quando este modelo de política de segurança, que um dia 

serviu de espelho para outras unidades da federação, estava em ascensão. Nem em quantidade, 

muito menos em “qualidade”, as emissoras não deram o mesmo espaço a essa pauta, como 

fizeram outrora, quando mobilizaram grandes contingentes de profissionais, resultando em 

horas seguidas de transmissão, como ocorrera com a ocupação do Complexo do Alemão e da 

Vila Cruzeiro em 2010. 
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Por obvio, não ouve qualquer tipo de autocrítica, assim como não foram abertos debates 

para se analisar o papel que a grande mídia assumiu, ou poderia ter assumido, diante dos fatos 

que se davam. Mais uma vez, a instância jornalística ignorou as causas estruturais da violência 

na cidade do Rio de Janeiro, fazendo parecer crer que habitantes das favelas, que habitariam 

uma cidade paralela, seriam os principais responsáveis pela desordem, o que justificava a 

intervenção.    

Por fim é preciso dizer que a partir das leituras e da análise de conteúdo que se seguiram, 

o tema da cidadania se sobressaiu à presente pesquisa. Isso se deu não só pela grande incidência 

do tema nas reportagens pesquisadas, mas também porque esta ajudou na contextualização do 

próprio processo de “pacificação”, tentando imprimir uma dinâmica em que o Estado aparece 

como se não o único, mas o mais importante instrumento de garantia da cidadania e dos direitos, 

empurrando os atores sociais para uma condição de passividade quase que absoluta.  

Estas observações nos fizeram projetar um conceito de “cidadania mediatizada” que 

figuraria ao lodo ou como consequência de uma “cidadania passiva”. Essa cidadania se daria a 

partir da apropriação que a grande mídia faz do tema, imprimindo-lhe contornos muito próprios 

em contextos dados, em que os cidadão aparecem quase que exclusivamente como objetos da 

ação estatal, destituídos de interesses e predileções, pessoas alienadas do fazer político e 

dependentes do poder público, mesmo quando estes fatos não condizem com a realidade. 

Por essa ideia, os cidadãos não só são descritos, mas são impelidos a se manter na 

passividade, o que contrasta, por exemplo, com uma ideia de um cidadão ativo que exerce sua 

cidadania por, entre outros, a apropriação que faz do próprio aparato de comunicação, assim 

como sugere o conceito de “jornalismo cidadão” em que leigos, sem formação jornalística, 

participam de forma ativa no processo de coleta, reportagem, análise ou disseminação de 

notícias e informações, contrabalanceando de um lado as informações oficiais e de outro 

quebrando o monopólio da grande mídia.  

O uso de falas e imagens (mesmo aquelas que contrastam com outras falas e imagens 

que rompem o repertório preestabelecido pela instância jornalística), bem como o uso de 

especialistas e autoridades no decorrer das notícias são algumas das estratégias adotas pelos 

veículos hegemônicos de comunicação para reforçar a ideia de uma cidadania que só se realiza 

nas telas das tvs e nas páginas de jornal. A “cidadania midiatizada” parece aprofundar o foço 

entre as pessoas e as arenas públicas de debate, como os próprios veículos de comunicação. 

Essa ideia nos fez lembrar Habermas (2003) para quem a democracia enfrenta uma crise 

na medida em que os dispositivos de comunicação, que deveriam facilitar a troca e o 

desenvolvimento da racionalidade comunicativa, acabam por dificultar a 
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capacidade/possibilidade de interpretação dos indivíduos e dos grupos sociais, ao mesmo tempo 

em que garante a ampla circulação das informações. Só que a ideia aqui é explorar como esse 

processo se dá em diálogo com a análise do discurso, ampliando o seu escopo. 

Nesse sentido, caberia indagar: a mídia tem capacidade e condições de estabelecer e/ou 

fixar sentidos sobre a cidadania e os direitos? Se sim, estes sentidos que a mídia hegemônica 

tenta estabelecer e fixar seriam determinantes para a tomada de decisões nas instâncias políticas 

de poder? Em que se ancoram os sentidos sobre cidadania que a grande mídia pretensamente 

estabelece? A partir de que contextos e de que aparatos o discurso midiático sobre a cidadania 

e os direitos poderia se dar? 

Claro que esta é uma ideia muito incipiente, mas que certamente será retomada em 

pesquisas futuras. Nesse sentido, devemos a partir de agora abrir uma frente de pesquisa que 

deve passar por nova revisão de literatura e análise de novos conteúdos (como as reportagens 

acerca da intervenção militar que se deu na cidade do Rio em 2018), culminando, 

eventualmente, na publicação de novos trabalhos e o desenvolvimento de novos estudos no 

âmbito (oxalá!) do pós-doutorado. 

Essa nova pesquisa a que nos propomos, bem como a que se encerra com esta tese de 

doutorado, devem servir como insumo de reflexão sobre a relação que se estabelece entre a 

mídia, a cidadania e os direitos, especialmente nestes tempos em que as garantias 

constitucionais e legais estão ameaçadas por um movimento político conservador na pauta dos 

costumes, mas ultraliberal na economia. Os comunicadores sociais não podem se furtar a esse 

debate sob o risco de verem ameaçados as garantias mínimas de liberdade de expressão e de 

democracia, artigos tão raros em nossa injusta sociedade.    
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s e 

Ana 

Paula 

Padrã

o 

Lula diz que antes 

das UPPs a 

população do Rio 

tinha medo da polícia 

Jornal da 

Record 

33s https://recordtv.r7.co

m/jornal-da-

record/videos/lula-

diz-que-antes-das-

upps-a-populacao-

do-rio-tinha-medo-

da-policia-06102018 

05 25/11/20

10  

 

Sandr

a 

Anne

nberg 

e 

Evari

sto 

Costa 

A tropa de elite da 

polícia e fuzileiros da 

Marinha usam 

blindados, derrubam 

barricadas e invadem 

a Vila Cruzeiro, o 

morro mais violento 

do subúrbio carioca. 

Jornal 

Hoje 

8m57 https://www.youtube

.com/watch?v=Med

Hp8vFh_o 
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06 25/11/20

10 

Márci

o 

Gome

s, 

Fátim

a 

Berna

rdes e 

André 

Luiz 

Azev

edo 

Bope toma Vila 

Cruzeiro, no Rio 

Jornal 

Nacional 

6m21s https://www.youtube

.com/watch?v=ysBg

vJtVQZI 

07 29/11/20

10 

Renat

a 

Capu

cci 

Polícia ocupa 

Complexo do 

Alemão no Rio 

Jornal 

Hoje 

3m47s https://www.youtube

.com/watch?v=qGv

AubGobVY&feature

=youtu.be 

08 01/12/20

10 

Che 

Olivei

ra 

Morro dos Macacos 

recebe 13ª UPP do 

estado do Rio de 

Janeiro 

TV 

UOL/Ban

dNews 

1m22s https://tvuol.uol.com

.br/video/morro-dos-

macacos-recebe-13-

upp-do-estado-do-

rio-de-janeiro-

04021A3070DCB17

307 

09 01/12/20

10 

xxxxx Rio de Janeiro 

inaugura UPP no 

Morro dos Macacos 

TV 

UOL/Agê

ncia Efe 

2m30s https://tvuol.uol.com

.br/video/rio-de-

janeiro-inaugura-

upp-no-morro-dos-

macacos-

04021B326ED8B17

307 

10 07/12/20

10 

xxxxx Rio de Janeiro, RJ: 

favelas com UPP vão 

ganhar postos de 

atendimento da 

Justiça 

Jornal 

Nacional 

Xxxxx http://g1.globo.com/j

ornal-

nacional/noticia/201

0/12/rj-favelas-com-

upp-vao-ganhar-

postos-de-

atendimento-da-

justica.html 

11 31/01/20

11 

xxxxx Comunidade São 

João, na zona norte 

do Rio, ganha UPP 

RJ Record 2m14s https://noticias.r7.co

m/rio-de-janeiro/rj-

record/videos/comun

idade-sao-joao-na-

zona-norte-do-rio-

ganha-upp-

21102015 

12 01/02/20

11 

xxxxx Rio de Janeiro tem 

14ª UPP instalada no 

Morro São João 

TV 

UOL/Ban

dNews 

1m24s https://tvuol.uol.com

.br/video/rio-de-

janeiro-tem-14-upp-

instalada-no-morro-

sao-joao-
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04021A3964DCB90

327 

13 06/02/20

11 

Marc

us 

Marin

ho 

Polícia ocupa 

Complexo do 

Alemão para instalar 

UPP 

RJ 

Acontece 

2m51s https://www.youtube

.com/watch?v=mwC

lt6LbcSQ&feature=y

outu.be 

14 10/05/20

11 

Diana 

Roch

a, 

Lívia 

Mend

onça 

Moradores do 

Alemão (RJ) 

denunciam abuso de 

poder de militares 

RJ no AR 5m34s https://noticias.r7.co

m/rio-de-janeiro/rj-

no-

ar/videos/moradores-

do-alemao-rj-

denunciam-abuso-

de-poder-de-

militares-21102015 

15 11/05/20

11 

Renat

o 

Mach

ado, 

Renat

a 

Vasco

ncelo

s 

Rodrigo Pimentel 

fala sobre o combate 

ao tráfico no Alemão 

Bom Dia 

Brasil 

2m53s https://www.youtube

.com/watch?v=g0gfI

dCYKmY 

16 17/05/20

11 

Maurí

cio de 

Almei

da 

A secretaria de 

segurança pública 

inaugurou a décima-

sétima Unidade de 

Polícia Pacificadora 

em comunidades 

dominadas pelo 

tráfico de drogas 

Repórter 

Rio 

3m12s https://www.youtube

.com/watch?v=YlVb

N446rXY&feature=

youtu.be 

17 19/06/20

11 

Lilian

e 

Guim

arães 

Forças policiais 

instalam UPP no 

Morro da Mangueira 

no Rio 

TV UOL 

/Band 

News 

1m44s https://tvuol.uol.com

.br/video/forcas-

policiais-instalam-

upp-no-morro-da-

mangueira-no-rio-d-

04024C9A376CD48

93326 

18 20/09/20

11 

Taís 

Facci

oli 

Comandantes de 

polícias latino-

americanas 

conheceram o 

trabalho 

das “Unidades de 

Polícia 

Pacificadora”. 

Repórter 

Rio 

1m24s https://www.youtube

.com/watch?v=aOQ

bgqZ6GXs&feature

=youtu.be 

19 03/11/20

11 

 

Aline 

Pache

co 

Inauguração da UPP 

da Mangueira (RJ) 

fecha cinturão de 

RJ no Ar 3m17 https://noticias.r7.co

m/rio-de-janeiro/rj-

no-

ar/videos/inauguraca
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segurança no 

Maracanã 

o-da-upp-da-

mangueira-rj-fecha-

cinturao-de-

seguranca-no-

maracana-20102015 

20 04/11/20

11 

Rodri

go 

Berth

one 

Nova UPP é 

inaugurada em clima 

de carnaval no Rio 

TV 

UOL/Ban

dNews 

1m29s https://tvuol.uol.com

.br/video/nova-upp-

e-inaugurada-em-

clima-de-carnaval-

no-rio-

0402CD1A356AD0

912326 

21 17/11/20

11 

V. 

Defer

t, S. 

Vuag

nat  

Turistas voltam à 

Rocinha após 

pacificação da favela 

TV 

UOL/Agê

ncia 

France 

Presse 

2m12s https://tvuol.uol.com

.br/video/turistas-

voltam-a-rocinha-

apos-pacificacao-da-

favela-

04028D9C3360E091

2326 

22 19/12/20

11 

xxxxx Primeira Unidade de 

Polícia Pacificadora, 

UPP, do Rio de 

Janeiro completa 3 

anos 

NBR 

Notícias 

2m37s https://www.youtube

.com/watch?v=7Crq

sclNexQ 

23 27/03/20

12 

Felipe 

Barret

o 

Policiais do BOPE 

começaram a ocupar 

o Complexo do 

Alemão para instalar 

a UPP na 

comunidade 

Repórter 

Rio 

4m31 https://www.youtube

.com/watch?v=qQU

C6RntgsE 

24 18/04/20

12 

Marc

elo 

Castil

ho 

A coordenadoria de 

polícia pacificadora 

inaugurou hoje duas 

novas UPPs no 

Complexo do 

Alemão, ocupado 

pelo Exército desde 

2010 

Repórter 

Rio 

2m41s https://www.youtube

.com/watch?v=Yxjt

Kbqlyw8&feature=y

outu.be 

25 20/09/20

12 

A. 

Soare

s; L. 

Lacer

da; 

M. 

Prade

l 

Em clima de festa, 

favela da Rocinha 

ganha primeira UPP 

TV 

UOL/Agê

ncia 

France 

Presse 

2m29s https://tvuol.uol.com

.br/video/em-clima-

de-festa-favela-da-

rocinha-ganha-

primeira-upp-

04024D183170C099

3326 

26 17/10/20

12 

Paulo 

Henri

que 

José Mariano 

Beltrame é o 

convidado do 

programa 

Entrevista 

Record 

27m56s https://www.youtube

.com/watch?v=Gn9e

ouWaT_Y 
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Amor

im 

27 16/11/20

12 

Neide 

Diniz 

Veja como surgiu a 

primeira favela do 

país 

Repórter 

Brasil 

2m13 http://tvbrasil.ebc.co

m.br/reporterbrasil-

noite/episodio/veja-

como-surgiu-a-

primeira-favela-do-

pais 

28 22/02/20

13 

Cristi

ana 

Gome

s 

Policiais das UPPS 

estão sendo 

hostilizados em 

algumas 

comunidades do Rio 

Jornal da 

Record 

 

2m07 https://recordtv.r7.co

m/jornal-da-

record/videos/policia

is-das-upps-estao-

sendo-hostilizados-

em-algumas-

comunidades-do-rio-

06102018 

29 05/10/20

13 

Natas

hi 

Franc

o 

UPP no Complexo 

do Lins começará a 

ser implantada 

amanhã 

Jornal do 

Rio 

3m33s https://tvuol.uol.com

.br/video/upp-no-

complexo-do-lins-

comecara-a-ser-

implantada-amanha-

04020C1C3662C0B

94326 

30 07/10/20

13 

Jacks

on 

Silva 

UPP no Complexo 

do Lins traz novas 

oportunidades 

Brasil 

Urgente 

5m04 https://tvuol.uol.com

.br/video/upp-no-

complexo-do-lins-

traz-novas-

oportunidades-

04028D993766C0B

94326 

31 07/10/20

13 

xxxxx Depois de instalação 

de UPP, Complexo 

do Lins (RJ) passa 

por dia de limpeza 

Cidade 

Alerta 

2m51s https://noticias.r7.co

m/rio-de-

janeiro/cidade-

alerta-

rj/videos/depois-de-

instalacao-de-upp-

complexo-do-lins-rj-

passa-por-dia-de-

limpeza-21022018 

32 14/11/20

13 

Flávi

o 

Fache

l, 

Eduar

do 

Tchao

, 

Diego 

Haida

r, 

Operação prende 26 

suspeitos de 

envolvimento com o 

tráfico de drogas 

Bom Dia 

Rio 

4m50 https://globoplay.glo

bo.com/v/2954194/ 
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Paulo 

Mário 

33 11/03/20

14 

Sid 

Marc

os 

Bandidos reagem à 

instalação de UPP 

em favela do Rio de 

Janeiro 

Jornal do 

SBT 

2m06 https://www.youtube

.com/watch?v=FKo2

EmPySlE 

34 11/03/20

14 

Isabel

a 

Veiga 

Governo do RJ 

anuncia instalação de 

UPP na Vila 

Kennedy 

Jornal da 

Record 

1m28 https://recordtv.r7.co

m/jornal-da-

record/videos/govern

o-do-rj-anuncia-

instalacao-de-upp-

na-vila-kennedy-

06102018 

35 13/03/20

14 

xxxx Nova UPP é 

instalada na Vila 

Kennedy no Rio de 

Janeiro 

TV 

UOL/Ban

dNews 

2m02s https://tvuol.uol.com

.br/video/nova-upp-

e-instalada-na-vila-

kennedy-no-rio-de-

janeiro-

04024E9C3068D4C

94326 

36 14/03/20

14 

Jacks

on 

Silva 

UPP da Vila 

Kennedy é 

implantada 

TV 

Uol/Band

Rio 

5m10 https://tvuol.uol.com

.br/video/upp-da-

vila-kennedy-e-

implantada-

04024E9A326AD4C

94326 

37 31/03/20

15 

Jonat

han 

Ferrei

ra 

Começa a retirada do 

exército para 

instalação de UPP no 

complexo da Maré 

TV 

Uol/Band

News 

1m38 https://tvuol.uol.com

.br/video/comeca-a-

retirada-do-exercito-

para-instalacao-de-

upp-no-complexo-

da-mare-

04020D1A396AC8

A15326 

38 18/10/20

16 

Alexa

ndre 

Torto

riello 

Novo secretário de 

Segurança do RJ diz 

que vai reforçar 

UPPs 

Jornal da 

Band 

 

1m45s https://www.youtube

.com/watch?v=979l

D8oAvv4 

39 20/02/ 

2017 

Flavia 

Januz

zi 

PMs são acusados de 

ocupar casas para 

monitorar tráfico em 

favela do RJ 

Bom Dia 

Brasil 

3m25s https://globoplay.glo

bo.com/v/5666651/ 

40 05/08/20

17 

Môni

ca 

Teixe

ira 

Forças Armadas e 

polícia fazem 

megaoperação em 

favelas no Rio 

Jornal 

Nacional 

3m39s https://globoplay.glo

bo.com/v/6059216/ 

41 21/08/ 

2017 

Diego 

Haida

r 

Operação no RJ 

prende soldado 

acusado de vazar 

informações 

Jornal 

Hoje 

2m39s http://g1.globo.com/j

ornal-

hoje/noticia/2017/08

/operacao-no-rj-
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prende-soldado-

acusado-de-vazar-

informacoes.html 

42 23/08/20

17 

Lília 

Teles 

Escolas voltam a 

abrir parcialmente 

após confrontos em 

comunidade no RJ 

Hora 1 4m23s https://globoplay.glo

bo.com/v/6097078/ 

43 26/09/20

17 

 Por meio de bilhetes, 

moradores da 

Rocinha, no Rio, 

denunciam abusos 

Jornal 

Nacional 

2m54s https://goo.gl/ckzRS

c 

44 17/03/20

18 

Flavia 

Januz

zi 

Intervenção federal 

leva serviços para 

Vila Kennedy 

RJTV 2ª 

edição 

3m22s https://globoplay

.globo.com/v/65

88348/programa/ 

45 27/08/20

18 

 UPP do Morro Dona 

Marta tem eficiência 

questionada após 

terceiro dia de 

confrontos 

Balanço 

Geral 

2m16s https://noticias.r

7.com/rio-de-

janeiro/balanco-

geral-

rj/videos/upp-

do-morro-dona-

marta-tem-

eficiencia-

questionada-

apos-terceiro-

dia-de-

confrontos-

27082018 

 

 

 


