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RESUMO 

 O objetivo da presente dissertação é realizar uma análise das representações sobre as 

favelas do Rio de Janeiro no acervo fotográfico do Correio da Manhã, entre as décadas de  

50 e 60. Com isso, pretende-se contribuir para a reflexão sobre o processo de construção da 

percepção social do habitante da favela, a partir de uma perspectiva histórica. Também é 

objetivo de minha pesquisa o entendimento da atuação da mídia nesse processo, a partir do 

caso do renomado e politicamente influente periódico em questão. 
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ABSTRACT 

The objective of the present research is to carry through an analysis of the 

representations on the slums of Rio de Janeiro in the photographic quantity of the Correio 

da Manhã, enters the decades of 50 and 60. With this, it is intended to contribute for the 

reflection on the process of construction of the social perception of the inhabitant of the 

slums, from a historical perspective. Also the agreement of the performance of the media in 

this process is objective of my research, from the famous and the politically influential case 

of periodic one in question. 
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Introdução 

 

A pesquisa aqui desenvolvida tem seu início ainda em meu curso de graduação, uma 

vez que se trata do desdobramento de minha monografia de conclusão de curso1. Tendo em 

vista o caráter de tal documento, houve uma série de questões que necessitavam de 

aprofundamento, a principal delas, a relação das fotografias estudadas com seu suporte e 

com o elemento escrito. Desse modo, a fim de aprofundar a pesquisa iniciada, expandindo 

seus resultados e questionamentos, a mesma foi expandida em um projeto de mestrado, 

aprovado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 

Fluminense. 

 A fonte primária principal utilizada foram as fotografias contidas no acervo do 

Correio da Manhã, localizado no Arquivo Nacional. A escolha desse periódico, 

tradicionalmente visto como defensor das causas populares, se deu pela excelência de seu 

acervo fotográfico, aliada à sua atuação ímpar durante o regime militar, período no qual 

ocorreu a “era das remoções”, outra temática de meu profundo interesse. Desse modo, 

desenhou-se um quadro de possibilidade para uma interessante contribuição para o estudo 

de representações sobre as favelas, instrumentalizada pela História. 

 A metodologia aplicada na pesquisa foi o estudo e análise dos elementos figurativos 

relativos a favelas contidos nesse acervo. Em sua maioria, as fotografias possuíam em seu 

verso notações de autoria, data de realização e, quando o caso, data de publicação. Com 

isso, foi possível o resgate dessas fotografias nas edições originais do periódico, 

possibilitando a análise da relação destas com seu suporte e com o elemento escrito da 

                                                 
1 Monografia apresentada em 2004 para obtenção do grau de Bacharel em História, cujo título é “Fomos 
despejados (sem aviso prévio): as imagens da favela na fotografia do Correio da manhã (1946-1972)”.  
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reportagem, podendo-se estabelecer, igualmente, uma relação analítica entre as fotografias 

publicadas e as não-publicadas, a partir do estudo dos exemplares do Correio da Manhã, 

presentes na Biblioteca Nacional. A pesquisa também foi complementada através de análise 

de documentação pertinente oriunda de órgãos de estado que atuavam na questão da 

habitação popular. 

O acervo do Correio da Manhã foi doada ao Arquivo Nacional em 1982, por 

Fernando Gasparian, que a adquiriu através de leilão, em 1975. O acervo cobre o período 

de administração de três diretores: Paulo Bittencourt, Niomar Moniz e Maurício Nunes de 

Alencar. 

A documentação textual composta de recortes de jornais, manuscritos e publicações, 

permanece com a organização recebida originalmente, em dossiês temáticos, como por 

exemplo: recortes de jornais e manuscritos referentes a matérias de jornais sobre 

abastecimento, Amazônia, animais (proteção), aviões, bíblia, Brasília (fundação), classe 

média, crimes (trânsito), doenças (parasitores intestinais), economia, espaço (sol), Europa 

Ocidental (conflitos sociais), favela Babilônia, futebol na União Soviética, Grécia 

(história), greves (Brasil), habitação (1970), Hungria (operários-políticos), imóveis da 

União, independência da mulher, indústria siderúrgica, insônia, jardinagem, justiça 

(Supremo Tribunal Federal), literatura (prêmios), logradouros (estrada Grajaú-

Jacarepaguá), mapa geológico do Brasil, minérios, navegação (segurança), negros, 

Observatório Nacional, óleos vegetais (exportação), ornitologia (Museu de Ornitologia-

Campinas), poesia (Espanha), radioamadorismo, tapeçaria, seqüestro de embaixadores, 

repressão policial, presos políticos e outros, biografias de políticos, escritores, poetas etc. 

Os dossiês de presos políticos trazem como curiosidade, principalmente no período de 

1968-1969, as cópias das fichas criminais do DOPS, com dados sobre os mesmos, tais 
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como codinome e organismos aos quais teriam pertencido. Os registros visuais são 

constituídos por ampliações fotográficas de vários formatos, negativos, charges, ilustrações, 

cartazes, cartões-postais e desenhos originais e retratam cenas da vida nacional e 

internacional, resultado das coberturas jornalísticas diárias do jornal. Estão agrupados em 

dossiês onomásticos ou temáticos.2 

O amplo acervo fotográfico do Correio da Manhã sobre favelas é composto por 

1425 fotografias. Para essa pesquisa, foram selecionadas 202 agrupadas nas seguintes séries 

temáticas: Desmonte do Santo Antônio (60), Catacumba (59), Praia do Pinto (28), Ilha das 

Dragas (20), Lagoa (3), Ladeira dos tabajaras (4) e Remoção (28).  

Não é exclusivamente atual a preocupação da História com questões metodológicas 

relativas à  incorporação e utilização de novas fontes, expandindo, assim, seu arcabouço 

teórico-metodológico para além da utilização do documento escrito. A problemática é 

intrínseca ao início de abordagens de novas temáticas, onde a tendência mais visível 

valoriza tópicos de estudo relativos ao quotidiano, à vida privada e relações interpessoais. 

A elaboração de seu estudo demanda a criação de laços interdisciplinares metodológicos e 

conceituais, a exemplo da Antropologia e a contribuição desta ao estudo da dimensão 

simbólica, e da sociologia e a contribuição desta ao atentar para a dimensão de classe da 

produção simbólica. Todo esse processo diz respeito a questões relativas à necessidade de 

dotar de novos horizontes a metodologia historiográfica tradicional, capacitando-a à 

revelação de novos meandros e abordagens, através da adoção de novos métodos, novos 

conceitos e novas fontes, como a memória oral, os diários privados e as fontes visuais3. 

                                                 
2 Informações retiradas do site do Arquivo Nacional, http://www.arquivonacional.gov.br, consultado em 
20/08/2006. 
3 Cf., MAUAD, Ana Maria. “Através da imagem: fotografia e história – interfaces”. Tempo, Rio de Janeiro, 
vol. 1, nº2, 1996. 



 12

 Durante a década de 90, a História assistiu a um considerável aumento da 

incorporação das fontes visuais, como a fotografia, em seu escopo de estudo e análise, o 

que demonstra o considerável avanço em frente a situações iniciais de cautela, ou até 

recusa, no tocante à incorporação dessas fontes à construção do conhecimento histórico. 

Para ilustrarmos tal quadro, pode ser citado que na década de 90, até fevereiro de 1999, 

foram defendidos73 trabalhos em cursos de pós-graduação diversos tendo a fotografia 

como base, em contraponto aos 12 defendidos em toda a década de 80, e os 4 defendidos na 

década de 704. 

 A favela concretizou-se como objeto de estudo das Ciências Sociais, principalmente 

através de programas de pós-graduação, a partir da década de 70, período de estímulo à 

pesquisa universitária e criação  de programas desse tipo,  a exemplo do então recente 

programa de pós—graduação em antropologia do Museu Nacional. Desde então, a 

bibliografia sobre a favela tem crescido consideravelmente, em parte devido à consolidação 

e crescimento dessas áreas na paisagem urbana, em parte como análise, muitas vezes 

financeiramente apoiada por órgãos estatais, de políticas públicas específicas, como o 

Programa Favela-Bairro, lançado em 1993 na primeira administração municipal de César 

Maia5. Porém, a História muito pouco tem contribuído para a construção de um 

conhecimento sobre as favelas, conforme recente levantamento, que cobre livros, capítulos 

de livros, dissertações e teses, artigos de periódicos, até 2002: as favelas como objeto 

abordado pela História Urbana responde apenas por 3% da ampla bibliografia existente6.     

                                                 
4 Cf., KOSSOY, Boris. Fotografia e História. 2ª edição revisada. São Paulo,  Ateliê Editorial, 2001. p. 31. 
5 As informações aqui relatadas estão presentes em VALLADARES, Lícia. “A favela das Ciências Sociais”. 
In: A invenção da favela: do mito de origem à favela.com. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 2005.  
6 Idem. P. 144. 



 13

 Diante dessa perspectiva, o objetivo da presente pesquisa é realizar uma abordagem 

histórica sobre as favelas, no tocante à análise do processo de construção de representações 

sobre as mesmas, a partir de um estudo específico: a produção fotojornalística veiculada 

pelo Correio da Manhã, ao longo das décadas de 50 e 60. O conceito utilizado para 

embasamento teórico para a realização da pesquisa é o de cultura visual, caracterizando-se 

o olhar como prática social, relacionando produtos culturais, sujeitos inseridos em redes de 

sociabilidade e fluxos de representações tendo tais produtos como suporte. 

 Segundo Boris Kossoy: “Toda a fotografia tem sua origem a partir do desejo de um 

indivíduo que se viu motivado a congelar em imagem um aspecto dado do real, em 

determinado lugar e época.” 7. Sendo a gênese da imagem fotográfica fruto de um desejo de 

um indivíduo, é preciso ressaltar o aspecto comunicacional da fotografia, enquanto esforço 

de produção de significados. Segundo Fredrik Barth, a esfera da cultura, onde ocorre o 

processo de significação e elaboração de representações, deve ser caracterizada por um 

elevado grau de riqueza e diversidade no que diz respeito ao domínio simbólico e 

expressivo. Dentro dessa perspectiva, uma das possibilidades do que pode ser chamado de 

“produto coletivo”, em termos de significação, é o resultado da agregação temporária de 

diferentes interpretações e significados atribuídos a um objeto determinado8.  

Porém, é preciso atentar para a colocação de Raymond Williams sobre a 

necessidade de conceber o termo cultura não apenas como um sistema de significação e 

significados, mas como um sistema social, a fim de que sejam relacionadas à esfera cultural 

esferas econômicas e sociais. Ambas são possuidoras de seus próprios sistemas de 

significações, e as inter-relações entre elas devem ser objetos de análise, assim como o 

                                                 
7 Cf., KOSSOY, op. cit. p. 36. 
8 Cf., BARTH, op. cit. 
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estudo de instituições de produção cultural, processo de reprodução cultural e a organização 

social da cultura:  

“Podemos agora examinar a possibilidade de um conceito geral que, 
embora não substitua os tipos específicos de estudo, possa ser capaz de 
indicar todas as suas complexas inter-relações. A história moderna do 
conceito de cultura é, de fato, uma história da busca de um conceito como 
esse.” 9   

 

 Desse modo, a abordagem norteadora do presente estudo será a produção de 

representações sobre as favelas a partir de um ator específico, o repórter fotográfico, 

embora não tomado isoladamente. Essas representações não serão consideradas como um 

corpo homogêneo, levando-se em conta a complexidade e multiplicidade do processo de 

produção de representações, assim como os diversos interesses envolvidos. Esses interesses 

partem de diversas fontes, como a equipe editorial, repórteres fotográficos e os demais 

atores envolvidos na questão da favela no período, o que traz à necessidade da 

caracterização do quadro de produção dessas imagens como prática social, equacionando-se 

produtores e consumidores de imagens e relações sociais de diversas espécies. Tal 

abordagem é capitaneada pelo conceito de cultura visual. 

 Assim, pretende-se contribuir para o estudo das favelas através de um campo cuja 

produção sobre tal assunto não tem sido de grandes proporções, privilegiando-se fontes 

cuja metodologia de estudo possibilita a revelação de aspectos não esclarecidos pelas fontes 

escritas. A História é essencial para a compreensão dos rumos da problemática das favelas 

possibilitando o entendimento de sua trajetória processual e as inter-relações entre as 

diferentes conjunturas permeadoras da questão. Logo, sua tomada da “favela” por objeto 

                                                 
9 Cf., WI.LLIAMS, Raymond. Cultura. 2ª ed. Rio de Janeiro, Ed. Paz e Terra, 2000. p. 205. 
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constitui fator primordial para a maior qualidade do conhecimento produzido sobre o tema, 

e espera-se que tome maiores proporções e se concretize dentro da produção acadêmica.  

      

O campo da cultura visual 

 

 Segundo Nicholas Mirzoeff, os dias de hoje são marcados pela determinante 

onipresença de elementos de uma cultura visual onde, segundo suas próprias palavras, 

“someone is nearly always watching and recording”. Há uma necessidade, desse modo, de 

se interpretar saberes, fazeres e práticas sociais de produção e consumo de produtos e 

tecnologias (estas vão desde as ligadas à pintura à óleo até as máquinas digitais) referentes 

a essa cultura10. Porém, o que caracterizaria essa cultura visual? Ela tem sido uniforme e 

universal ao longo do processo histórico? Qual a importância de sua análise para abordar 

criticamente a sociedade, seus conflitos, desigualdades, hierarquizações e relações de poder 

e dominação? 

 A cultura visual da atualidade é marcada pela tecnologia digital e ótica, devendo-se 

abordá-la através das práticas sociais nela envolvidas, articulando práticas e saberes, além 

de condições de recepção, com as tecnologias, ferramentas de viabilização de produtos 

visuais11. Mirzoeff aponta a recepção como ponto a ser privilegiado nessa abordagem 

desenhada, pois essa revelaria ambivalências, interstícios e práticas de resistência tomados 

a partir do sujeito consumidor dos produtos visuais. É importante notar que essa percepção 

do receptor da imagem o caracteriza como sujeito ativo no processo de recepção e consumo 

de produtos visuais. Irit Rogoff, que também destaca a importância de centrar a abordagem 

                                                 
10 Cf., MIRZOEFF, Nicholas. “Introduction: what is visual culture?”. In: An introduction to visual culture. 
London/New York, Routledge, 1999. p. 2.-3. 
11 Cf., Idem. 
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de estudos sobre cultura visual no processo de recepção, considera o ato de “ler” a 

mensagem como “re-escrevê-la”, ou seja, quem recebe um texto visual produz um 

significado a partir dessa leitura, o que influencia o processo pelo qual trabalhamos as 

estruturas pelas quais habitamos e organizamos a cultura12. Lorenzo Vilches, cujos estudos 

são mais ligados à semiótica da imagem, também centraliza a importância de considerar o 

sujeito a quem a imagem é destinada como elemento ativo no processo de comunicação, 

chegando  a criticar o uso do termo “receptor”, pois este tenderia a mecanizar o processo e 

dotar o sujeito que lê a imagem de passividade. Diferenciando o fazer receptivo do fazer 

interpretativo, Vilches classifica o leitor da imagem como possuidor de competência 

sintática, semântica e modal, que tem como espaço de realização o texto visual13.  

 A necessidade de centralização dos estudos sobre cultura visual no processo de 

recepção da imagem sublinha a necessidade de buscar a genealogia, dando historicidade, da 

cultura visual contemporânea. Tal necessidade deve-se ao fato do aumento da percepção e 

apreensão visual do mundo ser uma habilidade historicamente construída e aprendida, e não 

um dado natural do homem14. Chris Jenks atenta para o fato de que, na história ocidental, 

tem sido prática racionalizamos nossos saberes através de um paradigma visual. Temos 

teorizado, entendido e comunicado nosso conhecimento através de construtos mentais, 

instrumentalizados, muitas vezes, por formas visuais, sendo a visualidade um campo 

importante para alcançarmos e partilharmos o que Jenks denomina de “tesouros do 

imaginário”, o que, também, realça a necessidade do campo de visualidade ser interpretado 

                                                 
12 Cf., ROGOFF, Irit. “Studying visual culture”. In: MIRZOEFF, Nicholas (ed). The visual culture reader. 
London-New York, Routledge, 1998.  
13 O autor faz uma crítica ao fato do conceito de leitor, muitas vezes, não encontrar-se bem trabalhado pela 
Semiótica, exceto como receptor da mensagem. Cf., VILCHES, Lorenzo. La lectura de la imagen: prensa, 
cine, televisión. 4ª ed. Barcelona/Buenos Aires/México, Paidós, 1992. p. 99-101.   
14 Cf., MIRZOEFF, op. cit. 
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como prática social15. Martin Jay aponta a existência de campos de visualidade diferentes, 

anteriores e posteriores, ao da era moderna. O campo visual da modernidade teria como 

marca o ocularcentrismo, a partir da Renascença e da Revolução Científica, capitaneados 

por instrumentos técnicos como telescópio, microscópio, impressão. Porém, não deve-se 

estabelecer uma relação hierárquica subordinando outros “regimes escópicos”, expressão 

utilizada por Christian Metz, de períodos históricos diversos ao da modernidade16. 

 Jay levanta, igualmente, a possibilidade de existência de diversos regimes escópicos 

dentro do campo da visualidade de um determinado período histórico, o que negaria a 

caracterização do campo como harmônico e unívoco, levando à necessidade de considerar-

se a complexidade de suas práticas, que devem ser extendidas às teorias que desejam, por 

ventura, analisá-lo. Esta divisão do campo em subculturas visuais explicita as múltiplas 

implicações do olhar, levando à concepção de uma hierarquia, mas também à sua 

subseqüente desconstrução, das culturas visuais nos regimes escópicos da modernidade. 

Dentro desse quadro, a cultura visual dominante tem sido o que  Jay chama de 

perspectivismo cartesiano. Sua característica como modelo dominante tem sido a 

concepção de naturalização de um olhar científico, onde se observa a tendência a conceber 

noções de perspectiva como naturais, tendo tal noção crítica célebre elaborada por 

Panofsky, que interpreta noções de perspectiva como convenção formal e simbólica17. 

 No Brasil, as décadas de 40 e 50 são caracterizadas pela incipiência do campo da 

cultura popular de massa, com uma indústria cultural, marcada por improvisações e 

experimentação, dando seus primeiros passos rumo a uma maior profissionalização. 

                                                 
15 Cf., JENKS, Chris. “The centrality of the eye in western culture an introduction”. In: Visual Culture. 
London/New York, Routledge, 1995. 
16 Cf., JAY, Martin. “The scopic regimes”. In: MIRZOEFF, Nicholas (ed). The visual culture reader. London-
New York, Routledge, 1998.   
17 Idem, p. 67. 
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Somente no final da década de 60 e ao longo da década de 70 será possível observar a 

existência de uma indústria cultural mais consolidada, regida pela lógica de mercado18. 

Dentro desse quadro, há o aumento da relevância da esfera da visualidade enquanto produto 

cultural, a exemplo da fotografia e da televisão. Durante a década de 60, principalmente, as 

representações contidas na mensagem fotográfica já atuam como elemento estratégico, 

enquanto ferramenta de crítica do regime militar, na qual o Correio da Manhã foi um dos 

principais agentes19. Em linhas gerais, essa é a caracterização da conjuntura histórica na 

qual foram produzidas as fotografias sobre favelas analisadas na presente pesquisa.       

 Após a abordagem do campo da visualidade como possuidor de múltiplas 

implicações, complexidade específica e historicidade, é necessário partir para uma 

definição mais sólida de sua especificidade e conceitos para uso. A cultura visual não 

remete apenas a objetos pictóricos e imagéticos, mas a uma tendência à “vizualização” de 

toda a existência, não só como construção, apreensão e socialização de conhecimento, mas 

como forma de se relacionar com o mundo. Desse modo, campo da visualidade é um 

terreno de criação, contestação e fluxo de significados, sendo importante a colocação 

daquilo que W. J. T. Mitchell chama de spectatorship (o olhar, o relance, o fitar, práticas de 

observação, levantamento e satisfação visual, em suma, os atos praticados pelo observador 

que o caracterizam como sujeito ativo e produtor de significados a partir das práticas 

interpretativas da imagem) como forma de “ler”, enquanto processo de decifração, 

interpretação e decodificação da imagem20. Entretanto, acerca da concepção de “ler a 

imagem”, é necessário atentar para que esse ato não deve ser feito de forma a subordinar a 

                                                 
18 Cf., ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. 3ª ed. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1991. 
19 Cf., OLIVEIRA, Gil Vicente Vaz. Imagens subversivas: regime militar e o fotojornalismo do Correio da 
Manhã (1964-1969). Dissertação de mestrado. Niterói, PPGH-UFF, 1996. 
20 Cf., MIRZOEFF, op. cit. p. 7.  
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imagem ao texto escrito, sendo necessário levar-se sempre em consideração que as imagens 

possuem a capacidade de constituir-se em pontos de partida para a construção de 

significados próprios independentes, sem que essa independência denote em isolamento, da 

linguagem escrita21.   

 Assim sendo, é preciso conceber as práticas que envolvem o spectatorship como 

direcionadas por crenças, ideologias, além de códigos lingüísticos e aparatos tecnológicos, 

retratando e tendo como lócus de produção um espaço que não deve ser caracterizado como 

transparente e harmônico, mas conflituoso, diferenciado e hierarquizado22. Com isso, 

necessita-se criticar a noção de realismo do olhar, que o dota de uma objetividade ingênua, 

purista, baseada no cientificismo-tecnicista. Deve-se atentar para o contexto social no qual 

é produzida e desenvolve-se a cultura visual em toda sua complexidade, práticas e artefatos. 

È desejoso que se busque, desse modo, os interesses, valores e intenções que se operam na 

elaboração de produtos visuais23. 

 No entanto, é necessária a articulação de conceitos que definam e operacionalizem o 

campo da cultura visual de forma a atingir o objetivo acima colocado. Dentro dessa 

perspectiva, há a noção de evento visual, de Mirzoeff, que refere-se à interação e 

articulação entre o sujeito observador e aquilo que se observa, incluindo o próprio signo 

visual e o aparato que o embasa: “Visual culture is concerned with visual events [grifo 

meu] in wich information, meaning or pleasure is sought by the consumer in na interface 

with visual technology”24. Na mesma linha, é necessária a compreensão dos regimes 

escópicos como redes culturais que estabeleçam unidades de resposta, sem excluir seu 

                                                 
21 Cf., LEPPERT, Richard. Art & the committed eye: the cultural functions of imagery. Oxford, Westview, 
1996.  
22 Cf., ROGOFF, op. cit. 
23 Cf., JENKS, op. cit. 
24 Cf., MIRZOEFF, op .cit. p. 3. 
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aspecto conflitivo e de disputa, à produção de sentido através da leitura de signos, 

concebendo-se s práticas de olhar e a manipulação de produtos visuais como formas de 

operação de redes de poder e controle social25. Em trilha semelhante, e possuindo 

considerável importância para o objeto e análise de minha pesquisa, há a concepção de 

imagens técnicas, fotografia, cinema e vídeo, como “imagem dialética”, devido ao 

estabelecimento da relação entre o observador no presente e o observado passado no 

espaço/tempo representado. Tal concepção faz necessária a interação entre história e cultura 

visual, pois evidencia a condição de contextualização de produção do signo e de construção 

de sentido, a fim de garantir a inteligibilidade de ambos26. Esses conceitos abarcam os 

elementos que definem, para Irit Rogoff, o campo da visualidade, relativos aos produtos 

visuais, aos aparatos visuais, de origens culturais e tecnológicas, e às subjetividades que 

utilizamos para “ver” e informar, o que leva à criação de outras subjetividades, o que 

“vemos”27. 

 Desse modo, a discussão realizada visa captar a importância da visualidade, 

conforme colocado por Rogoff, na produção de significados e relações de poder. Para tanto, 

necessita-se considerar as relações de intertxetualidade (imagem, som, espaço e escrita), 

aliando a visualidade à textualidade e à oralidade, como peça importante para a 

inteligibilidade da produção de significados. Porém, devido às especificidades da imagem, 

que não excluem as relações de intertextualidade citadas, é importante conceber os estudos 

visuais como meio de formulação e debate de problemáticas, pré-existentes ou não, por 

                                                 
25 Cf., JENKS, op. cit. 
26 Cf., MIRZOEFF, op. cit. 
27 Cf., ROGOFF, op. cit. 
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outro ângulo de abordagem, gerando novas questões e novas conclusões, sem perder de 

vista a caracterização das práticas do olhar como um todo28.         

 

A fotorreportagem como fonte para investigação histórica 

 

A mídia, seja impressa ou áudio-visual, tem sido uma importante forma de produção 

de subjetividades, forjando certos modos de pensar, sentir, perceber e agir. O processo de 

construção de notícias envolve a produção e massificação de subjetividades historicamente 

datadas, organização e hierarquização de fluxos de acontecimentos e temas a serem 

pensados e debatidos, relacionando-se com o processo de tomadas de posições da sociedade 

civil e do poder público29. No Brasil, os jornais têm sido tradicionalmente um veículo de 

comunicação ligado às elites, apesar da existência de nichos editoriais para publicações 

mais popularescas, como tablóides e jornais sensacionalistas. Tal fato pode ser averiguado 

pela baixa tiragem em circulação, sobretudo em comparação a outros países, além da má 

distribuição de renda e do alto índice de analfabetismo30.  Porém, apesar dos jornais serem 

um meio de comunicação tradicionalmente relacionado às elites, sua influência perante a 

sociedade é consideravelmente ampla, assim como a circulação e extrapolação dos debates, 

dados, juízos, hierarquização e tratamento dos fatos selecionados em notícias para além das 

esferas cotidianas de sociabilidade das elites31. No entanto, sobretudo no que diz respeito à 

fotografia como instrumento de informação jornalística, deve-se atentar para o fato de que 

as representações presentes na mensagem fotográfica não partem unicamente de um setor 

da sociedade para ser passivamente assimilado por esta como um todo: “fotos não podem 

                                                 
28 Idem. 
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criar uma posição moral, mas podem reforçá-la – e podem ajudar a desenvolver uma 

posição moral ainda embrionária”.32         

Partindo dessa perspectiva, minha pesquisa fundamenta-se na análise das fotografias 

do Correio da Manhã, referentes à favela no Rio de Janeiro, realizadas entre os anos de 

1946 a 1972. O período proposto engloba diferentes fases da relação entre favela e poder 

público, relação essa que tem a sociedade civil como importante elemento de influência. 

Segundo o sociólogo Luiz Machado da Silva:  

“na gênese da construção social da favela como representação coletiva, 
parece que o núcleo de seu significado estava na dimensão físico-espacial, 
muito mais do que nas características de seus moradores (as quais estavam 
presentes mas qualificavam a patologia de territórios e moradias, e não 
propriamente de atores sociais) (...). A referência central de sua auto-
imagem não foi nem a pobreza em geral, nem o trabalho ou a inserção no 
processo produtivo, mas antes a condição de moradia definida 
heteronomamente, a partir de critérios jurídico-institucionais 
(clandestinidade ilegalidade) e morais.”33. 
  

Essa referência de imagem da favela tem sido uma constante nas “abordagens do 

problema favela”, visando sua erradicação da paisagem urbana do Rio de Janeiro, presentes 

até a redemocratização do pós-guerra34. Sendo esse marco o período inicial de minha 

pesquisa, é interessante notar um novo rumo a partir dele, onde se nota a crescente 

participação de instituições ligadas à Igreja, em um quadro de conflito de influências com o 

Partido Comunista, estabelecendo aquilo que Machado denominou de “controle negociado: 

                                                                                                                                                     
29 Cf., COIMBRA, Cecília. Operação Rio: um estudo sobre a violência urbana, a mídia impressa e os 
discursos de segurança pública. Rio de Janeiro, Oficina do autor/Intertexto, 2001.  
30 em 1972, circulava uma média de 37 jornais a cada 100 habitantes no Brasil, enquanto na Argentina a 
média era de 154. Com relação ao  índice de analfabetismo, em 1974, era de 36% no Brasil. Cf., SMITH, 
Anne-Marie. Um acordo forçado: o consentimento da imprensa à censura o Brasil. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 
2000. p. 50.   
31 Idem. 
32 Cf., SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo, Companhia das Letras, 2004. p. 28.  
33 C., SILVA, Luiz A. Machado da. “A continuidade do problema favela”. In: OLIVEIRA, Lucia Lippi (org). 
Cidade: histórias e desafios. Rio de Janeiro,  Ed. FGV, 2002. p. 228. 
34 Idem. 
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ao mesmo tempo que as agências estatais e os demais atores políticos desistem de impor 

uma solução final de cima para baixo, associações de favelados despontam como atores 

coletivos, em uma interação com as grandes forças sociais do período”35. Porém, esse 

quadro não dura muito, havendo o retorno ao “viés autoritário e repressivo de controle do 

problema favela pelo Estado” no governo de Carlos Lacerda (1960-1965), com sua política 

de remoções36. Essa política também foi predominante na abordagem estatal da favela pela 

ditadura militar, com a criação e articulação de novos atores institucionais, como o BNH e 

a CHISAM, em conjuntura que guarda semelhanças mas que não deve ser vista como 

idêntica ao governo Lacerda. Também deve ser citada a atuação das Ciências Sociais como 

fonte de produção não só de conhecimento, mas de representações sobre as favelas, a partir 

da década de 60.          

 Essa “referência central da auto-imagem da favela” descrita por Machado foi uma 

das diretrizes das abordagens citadas, guardando-se as diferenças conjunturais políticas e 

ideológicas dos diferentes atores nelas envolvidos, da esfera pública desenvolvidas no 

período de minha pesquisa. Porém, essa representação sobre a favela tem raízes históricas, 

e sua gênese advém da atuação de diferentes atores, como os intelectuais e higienistas-

sanitaristas da Primeira República37 e ela deve ser vista como um corpo complexo, não 

necessariamente homogêneo38. Contudo, a representação sobre a favela descrita por 

Machado e presente nas abordagens públicas desse espaço no período por mim proposto 

                                                 
35 Ibidem. P. 229. 
36 Idibidem. P. 230. 
37 Cf., VALLADARES, Lícia. “A gênese da favela carioca: a produção anterior às Ciencias Sociais”. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais. Brasília, n. 15, v. 44, 2000. 
38 Para uma análise de uma construção social sobre a favela que a privilegia, sem descartar os atributos de 
decadência moral e higiênica, como local das “classes perigosas” e que deve ser vista como complementar à 
de Valladares, privilegiando a imprensa, mais especificamente o Correio da Manhã, ver MATTOS, Rômulo 
Costa. “A aldeia do mal”: o Morro da Favela e a construção social das favelas durante a Primeira 
República. Dissertação de mestrado. Niterói, PPGH-UFF, 2004. 
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será a privilegiada, pois creio ser a que melhor caracteriza a construção social da favela 

pelo discurso fotojornalístico do Correio da Manhã. A importância do estudo de tal 

abordagem é, justamente, a caracterização realizada da mídia como espaço de produção de 

subjetividades e da influência destas nas tomadas de decisão da esfera pública39.  

 Porém, conforme privilegiado pelos autores utilizados no debate inicial sobre 

cultura visual, é importante dar uma especial atenção à inserção no circuito de produção, 

circulação e consumo dos produtos visuais no contexto social onde se desenrola esse 

processo, devendo-se ressaltar a importância atribuída por tais autores ao sujeito que recebe 

e interpreta a imagem. Porém, acerca do contexto social onde se dá tal processo, bem como 

o suporte da produção visual, a mídia impressa, é preciso relembrar da amplitude de 

alcance dos debates veiculados pela imprensa, apesar dessa ser tradicionalmente ligada às 

elites no Brasil40. Thompson, ao analisar a circulação de jornais em meios aos setores 

populares da sociedade inglesa, cita várias formas de compartilhamento dos exemplares de 

periódicos entre diferentes indivíduos, seja através de uma forma de sociabilidade de leitura 

individual (pedir o exemplar emprestado, achá-lo em algum lugar, além da compra) ou 

coletiva (leituras em voz alta)41 . Outra importante abordagem a ser considerada, no que diz 

respeito à amplitude de alcance dos debates veiculados pela mídia, é a de Chartier, 

elaborada a partir de reflexões sobre processos de leitura tendo como elemento iniciador a 

obra Celestina, de Fernando de Rojas42. Apesar de tais reflexões serem dirigidas ao texto 

escrito, sua utilidade para minha pesquisa decorre da temática da produção de significado a 

partir de um produto cultural, tendo como um dos pontos principais a concepção do leitor 

                                                 
39 Cf., COIMBRA, op. cit. 
40 Cf., SMITH, op. cit. 
41 Cf., MATTOS, op. cit. p. 24-25. 
42 Cf., CHARTIER, Roger. “Textos, impressão, leituras”. In: HUNT, Lynn (org). A nova história cultural. 
São Paulo, Martins Fontes, 1992. 
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como produtor autônomo de significado a partir de sua apropriação da obra. Também há de 

se levar em conta a percepção da imagem, guardando-se suas especificidades próprias bem 

como a dos significados por ela privilegiadamente alcançáveis43, como possuidora de uma 

textualidade a ser lida44. Ainda sobre a utilização de conceitos elaborados, inicialmente, 

para aplicação de objetos concernentes à literatura para estudos visuais, é válida a atenção 

dada por Karl E. Scollhammer para a recente relação de proficuidade entre História da Arte 

e Teoria da Literatura, capitaneada pela holandesa Mieke Bal45.  

 Partindo do questionamento sobre qual deve ser o elemento de base para análise da 

leitura, o texto ou o leitor, Chartier tece elucubrações acerca das diferentes interpretações e 

apropriações de um texto. Esse processo envolve a relação do leitor com os textos 

propriamente ditos e seus suportes impressos, o que envolve preocupações com as 

intervenções dos editores, diagramação e linguagem. Porém, é desenvolvida uma 

concepção sobre “a autonomia do ato de ler”, ou seja: “ler é uma prática criativa que 

inventa significados e conteúdos singulares, não redutíveis às intenções dos autores dos 

textos ou produtores dos livros”46. Entretanto, a principal contribuição de Chartier é o uso 

feito pelo conceito de apropriação. Diferentemente de Foucault, cuja utilização do conceito 

é permeada pela noção de controle do discurso por exclusão e restrição da distribuição, 

Chartier privilegia a partilha cultural, o uso dado por segmentos sociais diversos pelo 

mesmo produto cultural. Assim, há a concepção da circulação de produtos culturais, sob a 

égide da leitura concebida como “invenção criativa”, não como mera difusão e imitação de 

                                                 
43 Cf., LEPPERT, op. cit. 
44 Cf., VILCHES, op. cit. 
45 Cf., SCHOLLHAMMER, Karl Eric. “Regimes representativos da modernidade”. Alceu, n.2, v.1, jan/jun 
2001. p. 33.  
46 Cf., CHARTIER,  op. cit. p. 214. 
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leituras e interpretações, mas como processos complexos onde a veiculação desses produtos 

geram re-significações embasadas nas predisposições de cada grupo47. 

 

 A entrada da fotografia nos jornais diários ocorreu em 1904, no jornal inglês Daily 

Mirror,  sendo que sua presença nas revistas ilustradas se dava desde a década de 80 do 

século XIX, e pode-se dizer que “a entrada da fotografia no periodismo diário traduz uma 

mudança significativa na forma do público se relacionar com a informação, através da 

valorização do que é visto”48. Porém, a fotorreportagem, enquanto discurso jornalístico 

historicamente determinado, cujas bases de desenvolvimento remetem ao período por mim 

estudado, teve suas origens na imprensa alemã no final da década de 1920, e tornou-se um 

fenômeno internacional a partir de revistas como Life, Look, Paris Match e Der Spiegel. 

Segundo Helouise Costa: “Baseada sobretudo numa nova concepção de fotografia, a 

fotorreportagem fundou também uma nova relação entre texto e imagem e criou uma 

narrativa própria. A foto não se limita mais a ilustrar o texto, mas apresenta um ponto de 

vista especificamente visual sobre os acontecimentos”49. No Brasil, a primeira revista 

ilustrada, a Revista da Semana, foi fundada em 1900, entretanto, somente a partir da década 

de 1940 que O Cruzeiro operou uma revolução no mercado editorial das revistas ilustradas, 

apresentando-se em grande formato, melhor definição gráfica, com reportagens 

internacionais e introduzindo a retrogravura, o que permitiu a associação mais precisa entre 

texto e imagem. Essas inovações acabaram levando à realização de adaptações de revistas 

                                                 
47 Idem.  
48 Cf., MAUAD, Ana Maria. “O Olho da História: fotojornalismo e história contemporânea”. 
http://www.comciencia.br/reportagens/memoria/12.shtml 
49 Cf., COSTA, Helouise. “Palco de uma história desejada: o retrato do Brasil por Jean Manzon”. Revista do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. N. 27, 1998. p. 139. 
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tradicionais, como Fon-Fon e Careta, sendo que, muitas vezes, o discurso narrativo 

presente em O Cruzeiro foi marcado pela encenação das fotorreportagens50. 

 Contudo, o discurso fotojornalístico não deve ser caracterizado como uniforme, 

apesar de seu ponto comum de constituir-se em uma narrativa visual. Segundo Jorge Pedro 

Sousa, “A noção de fotojornalismo é cada vez mais difícil de precisar, devido à 

multiplicidade de fotógrafos que se reclamam do setor, mas que nem sempre apresentam 

unidade na expressão e convergência temáticas, técnicas, de abordagens e de pontos de 

vista”51.  Também deve-se considerar as diferentes relações da foto com o texto escrito 

(legenda e/ou reportagem), e os diferentes graus relacionais, que vão desde a utilização da 

fotografia como mera ilustração da reportagem até a existência de um discurso próprio 

construído pela imagem, complementando ou até mesmo adicionando significados ao texto 

escrito. Também deve ser atentada para a transcendência da relação texto/imagem em 

significados não alcançáveis pelos dois elementos em separado52.  

 Tais considerações devem ser levadas em conta a fim de guardar as devidas 

proporções de relação entre as trajetórias da fotografia dos jornais e das revistas ilustradas, 

sem, entretanto, subordiná-las, qual seja o vetor de hierarquia. Com relação aos jornais, a 

valorização da fotografia se deu a partir de meados da década de 50, com a reforma do 

Jornal do Brasil, que publicou pela primeira vez uma foto na primeira página em 1957. As 

várias alterações realizadas pelo Jornal do Brasil foram incorporadas pelos outros 

periódicos, levando a uma reformulação do mercado editorial de jornais53. Essas mudanças 

também foram incorporadas pelo Correio da Manhã, desejoso de recuperar sua posição 
                                                 
50 Cf., MAUAD, “O olho da história ...”, op. cit. 
51 Cf., SOUSA, Jorge Pedro. Uma histórica crítica do fotojornalismo ocidental. Chapecó/Florianópolis,  
Argos/Letras Contemporâneas, 2004. p. 11. 
52 Cf., VILCHES, op. cit. 
53 Cf., FERREIRA, Marieta de Moraes. “A reforma do Jornal do Brasil”. In: ABREU, Alzira Alves de (org). 
A imprensa em transição: o jornalismo brasileiro nos anos 50. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 1996.  
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perdida para o Jornal do Brasil no patamar do mercado editorial da imprensa brasileira. 

Com isso, a equipe de repórteres fotográficos do Correio da Manhã, durante a década de 60, 

possuía alta conceituação, devido a uma série de fatores associados, como a liberdade dada 

a ela pela proprietária do jornal, Niomar Moniz Sodré Bittencourt, e a reunião de 

profissionais altamente gabaritados sob o comando de Erno Schneider. Com isso, a 

produção fotográfica do matutino marcou época, constituindo-se em elemento de crítica ao 

governo em plena ditadura militar, utilizando-se das ambigüidades do discurso fotográfico 

para burlar a censura54. 

 Há uma diferença que deve ser guardada com relação às fotorreportagens do Correio 

da Manhã e às do Cruzeiro: as primeiras, em sua grande maioria, não eram encenadas. Tal 

consideração é feita apenas por medidas operacionais, sem qualquer juízo de hierarquização 

entre ambos, uma vez que o fotojornalismo do Correio da Manhã também revela a 

fotografia como construção, investimento de sentido simbólico através da escolha de uma 

série de possibilidades momentâneas disponíveis (em termos de pessoas, objetos, espaços e 

acontecimentos) constituintes da imagem fotográfica, incluindo os elementos ideológicos 

intrínsecos ao processo de elaboração da imagem fotográfica55. O esforço de investimento 

de sentido nas fotografias do Correio da Manhã eram utilizados, por parte do repórter 

fotográfico na elaboração direta da imagem fotográfica, pela escolha dos elementos 

figurativos da imagem, conforme atesta a seguinte passagem, durante o governo de Castelo 

Branco, do depoimento de Osmar Gallo, que trabalhou no Correio da Manhã ao longo da 

década de 60:  

“... e tinha uma escola, o Castelo Branco ia visitar a escola meio... 
inaugurar a escola. (...). Quando eu passei numa sala, por onde ele tinha 

                                                 
54 Cf., OLIVEIRA, op. cit. 
55 Cf., MAUAD, “Através da imagem...”, op. cit. 
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que entrar, tinha o quadro negro, estava escrito assim, “animais úteis”... 
letras garrafais, bem vistas. E eu fiquei dentro da sala. O repórter, 
desesperado... “anda, vai chegar o presidente!”, e eu “Daqui eu não saio!”. 
Ele não entendeu nada, porque eu não queria falar porque eu não saía dali. 
Até que ele [Castelo Branco] entrou na sala... e quando ele passou pelo 
quadro eu , eu pá-pá-pá [barulho da máquina fotográfica]. No dia 
seguinte, quando ele abriu aquela foto dele, “animais úteis” (risos)”56. 
 

 Desse modo, tendo em vista o caráter do corpus fotojornalístico aqui abordado, é 

importante para análise a concepção de fotografia elaborada por Philippe Dubois57. A base 

desta é a fotografia pensada como categoria epistêmica, que deve ser desenvolvida de 

forma indissociada ao ato e ao processo de sua gênese, que vai do “clique” do fotógrafo 

(além dos momentos antecedentes de escolha de temas, objetos e aparatos técnicos) à sua 

recepção pelo público consumidor. Por ser a fotografia o resultado de um processo físico-

químico que resulta no traço, na impressão luminosa de um objeto, é importante ter em 

mente a categoria peirceana de índice, pois a fotografia resulta da impressão luminosa de 

um objeto em um suporte plano específico. Porém, essa relação não deve ser pensada como 

excludente da relação entre símbolo (associação por convenção) e ícone (relação de 

semelhança sem implicar na exista de seu referente), uma vez que o próprio Peirce reflete 

sobre a inexistência dos signos enquanto categorias puras. E, devido ao seu modo 

constitutivo (impressão luminosa), a fotografia depende da categoria indiciária, que 

estabelece uma relação de contigüidade com o referente, icônica, devido à relação de 

semelhança, e também simbólica, que opera no processo de escolhas, técnicas e figurativas, 

que resultam no ato fotográfico, bem como a recepção de seu produto final.  

 Porém, o caráter indiciário da fotografia não deve, segundo o próprio Dubois, levar 

ao retorno da consideração desta como analogon do real: “a fotografia não é analógica 

                                                 
56 Entrevista com Osmar Amicucci Gallo, em 11 de agosto de 2005. 
57 Cf., DUBOIS, Philippe. O ato fotgráfico. 8ª edição. Campinas, Papirus, 1993. 
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porque é indiciária”58. O que ocorre na fotografia é efeito de realidade resultante de leis 

físicas de impressão luminosa por contato, o que não justifica, portanto, a concepção da 

fotografia como verdade absoluta ou analógica da realidade. Dubois atenta para os “gestos 

culturais” que permeiam todo o processo de elaboração fotográfica, do ato gerador à 

construção (revelação, edição e inscrição no suporte), passando pela circulação do produto 

final, envolvendo escolhas e decisões tanto a nível individual quanto social, lembrando que 

o próprio ato de fotografar já é, em si, um ato social e culturalmente convencionalizado, 

codificado. Outro fator que nega a fotografia como analogon do real, é a distancia 

espaço/temporal operada entre o objeto retratado e a mensagem fotográfica, em relação 

semelhante ao que Nicholas Mirzoeff chama de “imagem dialética”, no que diz respeito à 

fotografia e cinema59.  

 Dubois coloca o poder de significação da fotografia como proveniente de sua 

condição designação, comum ao índice, no sentido ontológico. È claro que há todo um 

esforço de investimento de sentido no processo de pose, alteração e edição, porém, deve-se 

considerar o processo de escolhas de elementos figurativos específicos, em detrimento de 

outros, e a relação de presença/ausência entre ambos, no contexto sócio-cultural de 

produção e circulação da imagem. Segundo Lewis Hine, “While photographs may not lie, 

liars may photograph”60.       

       Porém, é necessário fazer ressalvas no que diz respeito a um caminho tomado pelas 

considerações de Dubois sobre o conceito de fotografia como “mensagem sem código”, 

                                                 
58 Idem. p. 67. 
59 Cf., MIRZOEFF, op. cit. 
60 Apud, MENESES, Ulpiano T. B. de “A fotografia como documento – Robert Caa e o miliciano abatido na 
Espanha: sugestões para um estudo histórico”. Tempo, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, jan./jun. 2003. p. 131. 
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elaborado por Roland Barthes61. Dubois critica essa visão, argumentando a série de 

escolhas operadas no momento anterior ao ato fotográfico, que vão desde o equipamento 

até a escolha de elementos figurativos, e, também, o processo de inscrição no suporte, 

circulação e consumo da imagem fotográfica. Esses elementos e sua articulação são 

marcados por uma série de códigos e convenções sociais, conforme atesta o próprio 

Dubois. Porém, o autor isola um instante, entre os dois momentos (produção e 

circulação/consumo) anteriormente debatidos, o instante do “clique”, e afirma:  

“nesse momento infinitesimal, nesse recuo, nessa vacilação da duração 
que a foto é puro ato-traço, tem uma relação de imediato pleno, de co-
presença real, de proximidade física com seu referente. E é somente então, 
durante esse relâmpago instantâneo, que a foto pode ser chamada de 
“mensagem sem código” (R. Barthes)”62. 
  

Contudo, devemos nos questionar acerca dessa inexistência da influência de códigos 

sociais no “momento infinitesimal” da foto como “puro ato-traço”: houve uma ruptura com 

os códigos influentes na escolha que antecedem o ato fotográfico? O ato de apertar o botão 

deixou de ser uma convenção social nesse momento? O aparato tecnológico presente no 

“momento infinitesimal” não é um reflexo de convenções, códigos e saberes historicamente 

acumulados? Ao nosso ver, a fragmentação do tempo onde se desenvolve o ato fotográfico 

não opera uma ruptura dos códigos e convenções presentes no sujeito elaborador direto da 

mensagem fotográfica, nem do ato em si, e, também, dos códigos presentes na interação 

dos elementos figurativos com o espaço, caracterizado, anteriormente, por Rogoff como 

palco de conflitos, interesses e hierarquias, nem sempre óbvias, em disputa63, a ser 

fotografado. 

                                                 
61 Cf., BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. 2ª edição. Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, 1984.   
62 Cf., DUBOIS, op. cit. p. 86. 
63 Cf., ROGOFF, op. cit. 
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Relações entre história e imagem fotográfica 

 

   Segundo Boris Kossoy:  

“As diferentes ideologias, onde quer que atuem, sempre tiveram na 
imagem fotográfica um poderoso instrumento para a veiculação das idéias 
e da conseqüente formação e manipulação da opinião pública, 
particularmente a partir do momento em que os avanços tecnológicos da 
indústria gráfica possibilitaram a multiplicação massiva de imagens 
através dos meios de informação e divulgação”64. 
  

Tal assertiva justifica a utilização da imagem fotográfica na pesquisa histórica, que 

segundo Ulpiano Bezerra de Meneses vem sofrendo um incremento considerável a partir da 

década de 6065, devido às implicações ideológicas e de justificativa de projetos específicos 

de grupos sociais, e sua relação com o meio social onde atuam. Peter Burke caracteriza a 

utilização da imagem como evidência histórica como capaz de permitir o alcance de alguns 

aspectos sobre o cotidiano da sociedade que as fontes escritas não contemplam, tomando-se 

os devidos cuidados para não tomar a imagem como recorte de uma verdade absoluta e fiel 

à realidade. Porém, mesmo acerca da dubitalidade das representações imagéticas, é 

importante analisar as construções sociais de um período histórico, bem como as condições 

de sua produção e  circulação, a partir do mesmo rigor historiográfico com o qual tratamos 

qualquer fonte por nós utilizada66. Desse modo, a utilização da imagem pela história deve 

ser feita de modo a que sejam alcançados novos aspectos e significados de um tema, 

criticando-se, conforme Kossoy e Meneses, a utilização das imagens como mero apêndice 

                                                 
64 Cf., KOSSOY, Boris. “Estética, memória e ideologia fotográficas: decifrando a realidade interior das 
imagens do passado”. Acervo, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1-2, jan./dez. 1993. p. 13. 
65 Cf., MENESES, Ulpiano T. B. de “Fontes visuais, cultura visual, história visual: balanço provisório, 
propostas cautelares”. Revista Brasileiro de História. São Paulo, ANPUH-Humanitas, v. 23, n. 45, 2003. 
66 Cf., BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. Bauru, EDUSC, 2003.  
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ilustrativo das fontes escritas. Ulpiano de Meneses chama atenção para um fato além, ao 

afirmar que uma história visual deve não se ater às fontes visuais somente, mas buscar 

desvendar, a partir de qualquer documento, a esfera visual de uma sociedade67. 

 Portanto, esse trabalho foi orientado pela preocupação em conceituar o campo da 

visualidade como espaço onde desenvolve-se o olhar enquanto prática social, ou seja, 

historicamente construído, permeado pelas interações com os conflitos do meio social, e, 

por conseguinte, uma forma importante de se alcançar os mesmos. Um componente a ser 

adicionado nessa equação é o aspecto de importância que a esfera visual, em termos 

cognitivos, sobretudo, adquiriu na contemporaneidade. Com relação à fotografia, ficamos 

com a afirmação de Susan Sontag: “Ao nos ensinar um novo código visual, as fotos 

modificam e ampliam nossas idéias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que temos o 

direito de observar. Constituem uma gramática, e mais importante ainda, uma ética do 

ver”68.  

 A utilização da concepção de fotografia de Philippe Dubois nos é importante devido 

ao valor dado, sem ignorar o esforço de investimento de sentido posterior à tomada da 

imagem, aos elementos figurativos constituintes desta, e as implicações ideológicas do 

processo de escolha destes. Tal importância justifica-se pelas possibilidades de articulação 

da mensagem fotográfica, e suas representações, com o meio onde ela é produzida e 

veiculada, levando à interação do olhar com o meio social e seus aspectos conflitivos, em 

direção paralela à proposta no debate sobre cultura visual, que abre o presente trabalho.  

 

 

                                                 
67 Cf., MENESES, “Fontes visuais...”, op. cit. 
68 Cf., SONTAG, op. cit., p.  13.  
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Capítulo I 

Memórias do olhar: as favelas do Rio de Janeiro na lembrança dos repórteres 

fotográficos 

 

O presente capítulo tem por objetivo realizar uma análise de depoimentos cedidos 

por repórteres fotográficos responsáveis por coberturas de matérias relativas a favelas ao 

longo das décadas de 60 e 70. O interesse dessa reflexão reside na interpretação das 

representações acerca das favelas nesse período, tal qual construídas por atores 

responsáveis pela elaboração de discursos referentes a esses espaços perante a sociedade, 

no caso, o discurso fotojornalístico. Também serão abordados aspectos referentes ao papel 

da mídia nesse processo de construção, a partir do repórter fotográfico, e veiculação de 

discursos, bem como as relações hierárquicas e sua influência na dinâmica do processo.  

Para esta dissertação, foram realizadas entrevistas quatro repórteres fotográficos: 

Adalberto Diniz, Osmar Amicucci Gallo, Alberto Jacob e Luiz Pinto. Todos os quatro 

possuem um amplo currículo, passando pelos principais periódicos da época, como Correio 

da Manhã, Última Hora e O Globo, além de revistas ilustradas. Também consta no histórico 

dos três últimos o primeiro lugar e uma menção honrosa, respectivamente, no Prêmio Esso. 

À exceção de Jacob, todos tiveram passagem pelo Correio da Manhã, sendo que a escolha 

de Luiz Pinto e Osmar Gallo deu-se pela sua participação do primeiro na cobertura da 

remoção de Ilha das Dragas e do segundo no incêndio da Praia do Pinto. Adalberto Diniz, 

além de ter coberto a remoção de uma favela situada nas proximidades do clube Piraquê, na 

Lagoa, também foi selecionado por ter atuado no Correio da Manhã após sua mudança de 

proprietários, o que proporcionaria um aspecto comparativo entre as duas fases do jornal. A 

escolha de Alberto Jacob justifica-se por proporcionar uma visão mais ampla ao debate, 
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igualmente explorada a partir da experiência profissional em outros periódicos nos quais os 

entrevistados também prestaram expediente, uma vez que trabalhou no Jornal do Brasil no 

período proposto. Sua entrevista também proporciona interessantes pontos para discussão, 

por Jacob ter nascido e sido criado na favela da Catacumba, de onde só saiu após sua 

remoção em 1970.  

Foram igualmente utilizadas outras quatro entrevistas com os seguintes 

profissionais: Erno Schneider, Rodolfo Machado, Alcyr Mesquita e Flávio Damm. Essas 

entrevistas foram realizadas pelo âmbito do projeto “Memória do Fotojornalismo 

Brasileiro”69. Erno Schneider foi escolhido por ter sido editor de fotografia no Correio da 

Manhã ao longo de grande parte da década de 60, sendo o principal responsável pela 

implementação de novos conceitos para a formatação visual do periódico, que passaria a ser 

uma das principais referências do fotojornalismo brasileiro. Alcyr Mesquita e Rodolfo 

Machado trabalharam no Correio da Manhã e nos principais periódicos da época, como 

Última Hora, Jornal do Brasil e O Globo. A partir dessas entrevistas, em consonância com 

os relatos dos repórteres fotográficos por mim entrevistados, pretende-se estabelecer uma 

caracterização do campo jornalístico, conforme conceito desenvolvido por Pierre Bourdieu, 

através das representações contidas nas memórias desses sujeitos. A entrevista de Flávio 

Damm, devido à sua trajetória profissional ligada às revistas ilustradas, foi utilizada apenas 

para breves termos comparativos.  Também, para fins de complementação, serão analisados 

alguns depoimentos de redatores-chefe do Correio da Manhã, editados e presentes no livro 

                                                 
69 Projeto coordenado pela Profª Drª Ana Maria Mauad, a quem agradeço pela permissão para utilização do 
material, disponível no Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense 
(LABHOI/UFF). Para maiores informações sobre os demais acervos e pesquisas desenvolvidos pelo 
Laboratório, acesse http://www.historia.uff.br/labhoi. As entrevistas por mim realizadas, bem como as do 
projeto “Memória do Fotojornalismo Brasileiro” , encontram-se presente no acervo do LABHOI.   
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Um jornal assassinado: a última batalha do Correio da Manhã, de autoria de Jefferson de 

Andrade e Joel Silveira.  

 

Fotografia de imprensa, repórteres fotográficos e o campo jornalístico 

 

A utilização da fotografia pela imprensa brasileira remete ao século XIX, sendo que 

a partir da primeira década do século XX começam a surgir as revistas ilustradas. Foi a 

partir da década de 40 que a revista O Cruzeiro promoveu uma revolução dos conceitos 

visuais desse ramo editorial, influenciando as diversas publicações então existentes. Assim, 

segundo Ana Mauad: “(...)periódicos tradicionais adequaram-se ao novo padrão de 

representação, que associava texto e imagem na elaboração de uma nova forma de 

fotografar: o fotojornalismo.”70. 

Com relações aos jornais, apesar da utilização da fotografia já ser uma prática 

presente, sua maior e mais qualitativa implementação ocorreu, sobretudo, após a reforma 

gráfica e editorial do Jornal do Brasil e sua influência sobre outros periódicos. Seu período 

de realização é situado entre meados da década de 50 e princípios da de 6071. Desse modo, 

a reforma levou a uma nova composição de relações entre os repórteres fotográficos e os de 

escrita dentro dos periódicos. Segundo Erno Schneider, sobre a época em que trabalhou no 

JB, a partir de 1960:  

“Erno Schneider – Apostavam (Jornal do Brasil) sempre numa foto diferente dos 
outros jornais. (...). Geralmente todos os fotógrafos, lá, procuravam fazer uma 
foto diferente. (...). Todos, procurar sempre fazer uma foto diferente dos outros 
jornais. 
Ana Mauad – E publicava, assim, na primeira página? Na, na... 

                                                 
70 Cf., MAUAD, Ana Maria. “O olho da história: fotojornalismo e história contemporânea”. 
http://www.comciencia.br/reportagens/memoria/12.shtml.  
71 Cf., FERREIRA, Marieta de Moraes. “A reforma do Jornal do Brasil”. In: ABREU, Alzira Alves de (org.). 
A imprensa em transição: o jornalismo brasileiro nos anos 50. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 1996. 
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ES – Ah, a primeira página. Essa foto geralmente era pra primeira página.(...) o 
máximo de jornalismo fotográfico, naquele tempo era o JB.”72 

   

Essa valorização da fotografia deve-se à reforma gráfica efetivada pelo jornal. 

Bourdieu aplica à área da prática profissional do jornalismo o conceito de campo. Ou seja, 

uma área estruturada por relações de força entre seus agentes, sejam periódicos, sejam 

indivíduos. A forma de organização e estruturação desse campo é homóloga a outros 

campos, como o científico ou o da produção cultural. Assim, há uma deontologia própria à 

ética profissional do jornalista, aplicada pelos próprios a fim de classificar seus pares 

perante o campo. O campo jornalístico, sobretudo após o advento da televisão, sofre uma 

influência ampla da lógica do mercado, que exerce pressão estrutural sobre outros campos 

através dele. A concorrência decorrente dessa lógica, leva a uma unifomização das notícias 

construídas e veiculadas, em nome da constante busca pela novidade, ou seja, pelo 

chamado furo jornalístico. A conseqüência desse fator é, muitas vezes, a homogeneização 

de maneiras de se noticiar um acontecimento73.  

Porém, o ato de notificação, construção da notícia, passa necessariamente pelo 

processo de construção da notícia, ou seja, pelas ferramentas e formas utilizadas na prática 

cotidiana e processual de elaboração de notícias. Desse modo, tendo em vista a tendência à 

homogeneização de conteúdos e produtos midiáticos apontados por Bourdieu, não é de 

estranhar a normatização dos formatos, tendo em vista seu êxito mercadológico, surgidos 

com a reforma do Jornal do Brasil. Essa normatização corre em paralelo com a 

caracterização de Bourdieu do campo jornalístico, devido à prática dos profissionais 

concorrentes em “exercer uma vigilância permanente (que pode chegar á espionagem 

                                                 
72 Entrevista com Erno Schneider, 8 de maio de 2003. LABHOI/UFF.  
777 333  Cf., BOURDIEU, Pierre. “A influencia do jornalismo”. In: Sobre a televisão. Rio de Janeiro, Jorge Zahar 
Ed., 1997. 
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mútua) sobre as atividades dos concorrentes, a fim de tirar proveito de seus fracassos, 

evitando seus erros, e de contrapor-se a seus sucessos, tentando tomar emprestados os 

supostos instrumentos de seus êxitos”.74 Ou seja, as conseqüências positivas em termos de 

mercado para o JB fizeram com que seus concorrentes adotassem suas inovações. No caso 

do Correio da Manhã, tal fato levou à contratação de Jânio de Freitas, um dos responsáveis 

por trás da reforma do JB, pelo Correio da Manhã, a fim de se recuperar a posição deste no 

campo, perdida para o Jornal do Brasil. 75 

Vejamos a seguinte passagem do depoimento de Alcyr Cavalcante:  

“Ana Mauad – Vamos, vamos esclarecer primeiro, pra ficar claro aqui. Tem o 
editor de fotografia... todo jornal tem o editor de fotografia? 
Alcyr Cavalcante – (intercalando) Tem. 
AM – Isso é uma coisa que começa... você sabe exatamente quando, porque...? 
AC -  Olha, o, o... Eu não sei quando começou. Me parece que foi na 
transformação do Jornal do Brasil. 
AM –Ahã! 
AC – Não, A Última Hora. A Última Hora é que parece foi o primeiro.”76 

 Sabendo-se que foi o Jornal do Brasil o pioneiro a valorizar a fotografia, a dúvida 

entre este e o Última Hora pode ser interpretada como motivada devido a posterior adoção 

do periódico de Samuel Wainer da valorização da mensagem fotográfica. Ou seja, em uma 

situação de homogeneização dos meios de construção da notícia, conforme a que ocorria 

naquele momento, pode-se chegar a transferências simbólicas nas representações suscitadas 

no processo de construção e externalização da memória no tempo presente. 

 Conforme visto, o campo jornalístico é constituído por diversos agentes em 

posições diferenciadas e hierarquizadas, concernentes a maior ou menor autonomia com 

relação a fatores externos, principalmente à lógica do mercado. Esses agentes podem ser os 

periódicos ou os próprios profissionais do ramo. Com relação ao segundo caso, há uma 

                                                 
74 Idem. p. 107-108. 
75 Cf., depoimento de Jânio de Freitas presente em ANDRADE, Jeferson de & SILVEIRA, Joel. Um jornal 
assassinado: a última batalha do Correio da Manhã. Rio de Janeiro, José Olympio,  1991. p. 112. 
76 Entrevista com Alcyr Cavalcante, 22 de abril de 2002. LABHOI/UFF. 
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lógica cultural específica, uma deontologia, que os próprios jornalistas impõem a si 

próprios, como forma de (auto)reconhecimento perante o exercício profissional e como 

forma de ocupar certa posição hierárquica dentro do campo.77 

  Dentro dessa perspectiva, pode-se afirmar que, ao final da década de 50 e princípios 

da década de 60, o repórter fotográfico ocupava uma posição consideravelmente inferior, 

em termos de hierarquia, dentro do campo jornalístico:  

“Ana Mauad - Mas, e, tinha editor de fotografia ou os fotógrafos trabalhavam na 
edição. Como é que é...  
Rodolpho Machado - ...Não. Era o departamento. O repórter descia com uma guia 
para o fotografo, que era uma coisa que eu sempre, eu sempre briguei muito né, a 
minha vida toda, esse negocio de, de " Vai lá, apanha o fotografo e sai". O 
fotografo não sabe o que vai fazer...”78 

  

Em seu primeiro momento de utilização nos jornais, a fotografia era um mero 

apêndice das reportagens, sendo apenas um complemento de seu conteúdo. O repórter 

fotográfico também era assim considerado com relação ao repórter, conforme poder ser 

visto através de uma série de práticas, que vão desde o hábito de chamar esse profissional 

de “meu fotógrafo” até o fato dele sempre ter que ocupar o banco traseiro dos carros na 

cobertura de eventos.  Esse fato é perfeitamente ilustrado na seguinte passagem do 

depoimento de Erno Schneider: 

“Ana Mauad – Tinha hierarquia? 
Erno Schneider – Tinha. Tinha. Ah, “esse aqui é o meu fotógrafo”... Repórter... 
“Faz uma chapa aqui”.  “Faz aqui”. Ah, naquele tempo tinha essa mania. (...). Faz 
aqui isso pra mim... Não... Mas o fotógrafo tinha que fazer o     que o repórter 
mandava fazer. Que isso!”79 

  

                                                 
77 Cf., BOURDIEU, op. cit. 
78 Entrevista com Rodolpho Machado,  3 de julho de 2003. LABHOI/UFF. 
79 Entrevista com Erno Schneider, op. cit. 
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 Outra característica que demonstra a posição inferior do repórter no campo é a 

ausência de sua especialização temática naquele momento, além do não-pagamento dos 

direitos autorais, que não eram sequer reconhecidos:  

“Ana Mauad – Hã... Cada um... é... cobria alguma coisa ou... 
Erno Schneider – Cobria tudo (sobre os tipos e temáticas das reportagens). 
A gente fazia tudo. 
(...) 
AM - E nessa época vocês já tavam sindicalizados? Como é que tava essa 
coisa do, do direito trabalhista? 
ES – Não, sindicalizado, né? Direito trabalhista... 
AM – Décimo terceiro, férias... 
ES – Ah, tinha férias, tinha tudo... Mas um dia eu fui... Eu não sei o que 
que eu fui fazer no INP... Naquele tempo era INPS, né? Um negócio 
desse? No Diário da Noite, eu preci... Ah, era pra registrar... “Ué, mas o 
Diário da Noite nunca pagou, INP...”. “Pô, mas, mas descontam...”. Mas 
nunca tinha pago. (risos). 
AM – Da, da Noite (Diário da Noite). E era tudo do Chatô? 
ES – Era do Chateubriand. O Diário Associados. Tinha agência 
meridional, que usava nossas fotos aos montes e nunca pagaram nada. 
Nunca pagaram coisa nenhuma. Distribuía... (...) Nunca pagaram um 
tostão pra ninguém.  
(...) 
AM – (intercalando) Ah, então sua foto circulava... 
ES – Eles distribuíam todos e você não recebia nada.”80 

 
 É importante ressaltar que a situação nas revistas ilustradas era diferente dos jornais. 

Como exemplo, pode ser citada a publicação O Cruzeiro, onde o repórter fotográfico tinha 

uma valorização profissional maior, além de liberdade para criar e um salário igualmente 

maior. Em O Cruzeiro, o repórter fotográfico não era visto como mero “apêndice” do 

redator, muito pelo contrário, possuía participação central na elaboração das matérias, 

podendo atuar como principal responsável pela parte escrita. Tais fatores podem ser 

observados no depoimento de Flávio Damm:  

“Então não havia um copy desk. Havia redatores. Então você voltava de uma 
reportagem e, contava o que se passou. E ele escrevia o texto e assinava. Depois 
O Cruzeiro começou a se interessar por ter fotógrafos que escrevessem. E eu fui 
um deles. (...). Houve mais fotógrafo-redator que redator-fotógrafo. Era mais fácil 
você fazer de um fotógrafo um redator. E aí a gente escrevia, com uma 
naturalidade muito grande. Porque descrevia aquilo que fotografou. Então havia 

                                                 
80 Idem. 



 41

uma unidade. O Cruzeiro nos pagava um salário maior. Nós viajávamos sozinhos. 
O Cruzeiro economizava que pagava só uma passagem de avião. Só pagava uma 
estadia de hotel. Só pagava uma refeição. Pro O Cruzeiro era a metade da 
despesa. E era uma compactação. O assunto era tratado de uma maneira mais 
compacta. Não havia a visão do redator e a visão do fotógrafo.”81 

 
 A situação profissional do repórter fotográfico e sua posição dentro do campo 

jornalístico começa a melhorar a partir da década de 60, a reboque da atuação da figura dos 

editores de fotografia. Dentro dessa categoria, pode ser citado Erno Schneider, responsável 

pela parte gráfica do Correio da Manhã, um referencial de excelência, durante a maior parte 

da década, e que depois foi para O Globo.  

 No Correio da Manhã, Erno Schneider teve o mérito de coordenar uma equipe 

renovada, sabendo, porém, aproveitar alguns fotógrafos antigos que lá trabalhavam: 

“Equipe... (pausa longa) Era o Seu Bueno, que era... Seu Bueno que era o chefe, 
na época. Cheguei lá todo sem jeito, mas ele continua trabalhando, e tal. Fazia o, 
os trabalhos dele. Fazia o Jerico... Buraco da rua. O Correio tinha uma coluna, 
né? (...) Era um senhor assim muito bacana, uma pessoa sensacional. (pausa 
longa). Que que eu ia fazer, né? Ele continuou igual, ganhando a mesma coisa. Aí 
tinha lá o Manoelzinho. Tinha uns fotógrafos lá que eu não me lembro, Milton, 
Milton Santos, Gilmar. Mas aí eu fui pra lá, digo: “Vamos formar uma equipe, 
né?”. Aí, eu chamei o Fernando Pimentel, Rodolfo Machado, Luiz Pinto, Osmar 
Galo... (pausa longa) Quem mais? Waldir (?) já trabalhava lá. Botei uma equipe 
quase renovada”82 

 

 A equipe de repórteres fotográficos possuía ampla liberdade de criação, conforme 

exemplifica a existência das chamadas páginas gráficas, caracterizadas pela atenção 

especial ao componente visual da reportagem. Essa liberdade de atuação foi um dos 

diferenciais do Correio da Manhã com relação a outros periódicos, e uma marca da atuação 

profissional de Schneider, que era visto como um editor que lutava pela valorização do 

profissional da fotografia de imprensa:  

“Segundo Caderno era covardia, dava... Geralmente era uma página gráfica, né? 
E quando... Via que não tinha nada assim, pegava os fotógrafos: “Você tem 
alguma idéia?”. Então, faz assim, você sai daí (pausa)... No fim do dia você, vê se 

                                                 
81 Entrevista com Flávio Damm, 24 de abril de 2003. LABHOI/UFF. 
82 Entrevista com Erno Schneider, op. cit. 
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traz alguma coisa boa. Aí trazia... Geralmente trazíamos, né?  O Luiz Pinto, 
Marinho, Rodolfo, os caras que tinham... 
Ana Mauad – (interrompendo) E sair, saía em qual?  
Erno Schneider – E tinham liberdade. Tinham liberdade de... Vez em quando a 
gente tro... Tinha uma idéia. Dizia: “Oh, vê se isso aí dá uma boa matéria. 
Gráfica.”. Tinha liberdade no jornal, mesmo. 
(...) 
AM – E todos os, os fotógrafos que trabalhavam na rua entravam no laboratório 
pra... 
ES – Todos. Todos tinham que dar opinião e tal... Escolher. Me ajuda a escolher. 
Todos eles davam opinião.”83  

   

 Como pode ser visto, a atuação de Erno Schneider a frente da equipe fotográfica do 

Correio da Manhã foi vital para o início da maior valorização desse tipo de profissional de 

mídia. Porém, deve ser igualmente ressaltada a atuação de Schneider no mesmo cargo do 

jornal, onde tal valorização atingiu um novo patamar, apesar de nesse periódico não existir 

uma liberdade de criação gráfica tão marcante quanto o Correio da Manhã. Porém, deve ser 

considerado o fato de Erno Schneider conseguir montar sua própria equipe no jornal, além 

do aumento salarial, que acabou por acarretar um avanço na valorização profissional do 

repórter fotográfico. Schneider ficou no Globo até 1986, onde trabalhou por quase vinte 

anos:  

“Aí, eu terminei indo pro Globo. Eu, liguei pro Rogério... Disse: “Ah, então vem 
aqui pra gente conversar”. “Olha, eu vou trazer cinco fotógrafos”. “Não...puxa 
vida! Vou pagar quanto pra eles?”. Nunca esqueço. Os fotógrafos do Globo 
ganhavam um salário mínimo do, da, da, do sindicato, né? 260 reais, se não me... 
Nunca esqueço. “Tá, mas eu vou querer 1200 pra cada um... dos fotógrafos”. 
Nossa senhora! (risos) Na redação acho que ninguém ganhava isso. (...) “Faz o 
seguinte. Então tu traz... Cada mês você traz um, tal, pra gente ir disfarçando”. 
(risos) Aí eu digo: “Tá legal”. Aí, eu tava saindo, paramos assim... “Vem cá, a 
gente combinou tudo... E o seu salário? Quanto é que vai ser? (risos) Esquecemos 
de combinar o teu salário.” Aí, aí, nós acertamos meu salário lá. E cada mês eu... 
(levava um repórter fotográfico)”84 

 

 Outro fator que denota uma maior valorização da categoria é a especialização do 

profissional de acordo com temáticas específicas, que também passou a surgir com Erno 

Schneider: 

                                                 
83 Idem. 
84 Ibidem. 
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“Tem uns que adoravam esporte. Faz bem, só que os caras se mandavam pro 
Maracanã, chegavam e não tinha foto. Às vezes, você mandava alguém fazer... 
Não vou nem dizer o nome... Fazer um desfile de moda, o cara, só faltava brigar, 
né? Não queria ir... O serviço dele era ruim. Então, o cara gostava de fazer 
desfile, outro gosta disso... Hoje em dia O Globo tem pessoal de especialidade em 
esporte, né?” 

 
 Essa nova forma de se considerar o fotógrafo de imprensa, porém,  não surge sem 

conflitos envolvendo outros profissionais dentro do jornal: 

“Tinha um... Chefe de reportagem lá, que tinha lá... Era um gaúcho, até. Não me 
lembro o nome dele. “O, Erno, tu tá usando meus fotógrafos pra fa...”. “Como é 
que é? Teus fotógrafos, o quê? Como é que é? Você já tem fotógrafo. Eu não 
sabia não”. “Fotógrafo quem tem é o Roberto Marinho. Agora, quem, por 
enquanto, tá mandando neles lá, por enquanto sou eu”. Aí, ele foi reclamar pro 
Rogério, o Rogério deu um esporro. Foi demitido. Primeira vez eu senti... senti 
culpa, depois. Ele foi demitido por minha causa.”85 
              

A maior valorização do repórter fotográfico dentro do campo jornalístico também 

deve ser relacionada à utilização estratégica da fotografia como instrumento de crítica 

política ao longo das décadas de 60 e 70.  Esses fotojornalistas exerceram sua atividade 

profissional em um momento de extrema delicadeza da política nacional, que reverberou, 

como não poderia deixar de ser, nas políticas habitacionais que atingiam as favelas: a 

ditadura militar. Durante esse período, esses atores possuíam uma imagem própria de sua 

profissão e de sua função estratégica de crítica na vida política do país. Um belo exemplo é 

a seguinte passagem narrada por Luiz Pinto sobre a missa do estudante Edson Luiz, cuja 

cobertura foi realizada em conjunto com Osmar Gallo:  

“[...] a missa estava um pé-de-guerra na rua. Na esquina da Presidente Vargas 
com a Rio Branco. E o pessoal jogava cadeira, mesa, saco de água, jogava tudo 
isso em cima da polícia. [...] tinham três policiais atirando nos companheiros, 
agentes do DOPS. Quando nós fomos fotografar. [...]. Os caras apontaram a arma 
para nós, o Galo levantou o braço e disse assim: “Eu tenho dois filhos!”. Aí, eu 
disse para eles: “Mata ele primeiro porque eu tenho três!” (risos). Os caras 
acabaram achando graça!”86 

  

                                                 
85 Idibidem. 
86 Entrevista com Luiz Pinto, 13 de agosto de 2005. LABHOI/UFF. 
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A partir da década de 30, o surgimento das revistas ilustradas, como a Life (1936), 

gerou um cânone novo de comunicação alicerçado na imagem fotográfica. A importância 

crescente destas seria notada até princípios da década de 50, englobando um período 

conturbado da história mundial. Esse fato levou à realização de reportagens de guerra 

marcadas pelo perigo explicitado na própria imagem, o que acabou por legar um certo ethos 

heróico e aventureiro para a profissão87. Essas revistas ilustradas participaram da formação 

dos fotojornalistas brasileiros uma vez que, muitas vezes, foram a partir delas que eles 

passaram a se interessar por fotografia, e até almejaram a tirar suas próprias fotos. Desse 

modo, essa visão heróica do ofício foi por eles absorvida, a exemplo da fala de Luiz Pinto. 

Além do fato da fotografia constituir-se em um importante instrumento de crítica política 

em um período extremamente desfavorável, marcada pelo perigo dos “desaparecimentos 

políticos”.  

Essa conjuntura acabou por potencializar essa visão de “herói”, dotando o repórter 

fotográfico de um senso próprio da importância de seu papel durante a ditadura militar. Daí 

a importância de estudar as representações contidas nas memórias desses agentes. Deve-se, 

igualmente, atentar para sua centralidade no processo de produção de subjetividades 

exercido pelos meios de comunicação, conforme observado por Ana Maria Mauad:  

“[...] ao elegermos o fotojornalismo como matéria fundamental da pesquisa, 
elegemos também um sujeito histórico: o fotógrafo que atua como mediador 
cultural do processo comunicativo. A noção de mediação cultural tal como 
apresentado por R. Williams (1979) e apropriadas por diferentes pensadores 
latino-americanos, tais como Martin-Barbero (1987) e Nestor Garcia Canclini 
(1989), permite que se rompa com a ultrapassada teoria do reflexo e se desvende 
a intrincada rede de influências sociais que consubstanciam a produção cultural 
na sociedade capitalista. A idéia defendida por Williams propõe associar 

                                                 
87 Cf., COSTA, Helouise. “Da fotografia de imprensa aofotojornalismo”. Revista do Arquivo Nacional. Rio de 
Janeiro, v. 6, n.1-2, jan./dez. 1993. 
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mediação ao próprio ato de conhecer e elaborar expressões, no âmbito do ativo 
processo de produção de representações sociais.”88 

 

 Ao analisarmos os sentidos intrínsecos à memória do período desses sujeitos, não 

contribuiremos apenas para o estudo do papel da mídia durante a ditadura militar. Também 

será realizado um importante enriquecimento para a abordagem histórica da questão das 

favelas, uma vez que esses atores a vivenciaram ativamente produzindo significações, 

influenciando tomadas de posição e constituindo-se em um dos vetores na construção da 

favela e de seu habitante como categoria social. Quando se fala em estudo de memórias 

acerca de favelas, tende-se a privilegiar dois agentes: representantes/envolvidos com o 

poder público e moradores/ex-moradores desses locais. Essa bi-polarização pode levar a 

uma indesejável simplificação analítica. Portanto, o debate sobre os discursos acerca das 

favelas deve sempre almejar a problematização da multiplicidade de seus produtores, bem 

como o papel por eles desempenhados.  

 A caracterização do repórter fotográfico dentro do campo jornalístico começa a se 

alterar progressivamente durante a década de 60, a partir de uma posição amplamente 

desfavorável e bem abaixo na hierarquia do campo, no que concerne aos jornais, 

característica da década de 50. Tal valorização teve como referencial a equipe do Correio 

da Manhã, sendo que outros periódicos possuíam reconhecida excelência no aspecto visual 

das reportagens, como o Última Hora e o Jornal do Brasil, este marcado pelo pioneirismo 

de sua reforma gráfica e editorial. Um importante fator do período é a utilização da 

fotografia como instrumento de crítica ao regime militar. Apesar de um novo patamar de 

valorização profissional ser atingido ao longo da década de 70, novas problemáticas 

                                                 
88 Cf., MAUAD, Ana Maria. “Narrativas contemporâneas: fotojornalismo e fontes orais, uma proposta 
metodológica”. Comunicação apresentada no Xi Encontro Regional de História. Rio de Janeiro, 
UERJ/ANPUH-RJ, 2004.   
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surgiriam ao longo dos anos, sendo que, atualmente, pode se destacar a problemática da 

imagem digital e suas conseqüências para a fotografia de imprensa.    

 

O Correio da Manhã 

 

 Para fins de contextualização das fontes com as quais trabalho, será realizado, 

agora, uma rápida apresentação histórica do Correio da Manhã. O jornal surge em 1901, 

fundado por Edmundo Bittencourt, isento de compromissos partidários, mas com o intento 

de ser um jornal de opinião. Desde seu início até seu período final, geralmente assumiu 

posições oposicionistas, como críticas a Reformas Passos, a vacinação obrigatória e 

demonstrações de simpatia pelas revoluções de 22 e 24, o que levou à prisão de Edmundo 

Bittencourt e seu filho Paulo, e ao fechamento do jornal, entre 1924 e 1925 , que após a 

reabertura foi assumido por Moniz Sodré. 

Em 1929, uma nova fase inaugura-se para o jornal, quando é assumido por Paulo 

Bittencourt, apoiando a candidatura de Vargas. A revolução de 30 acabou sendo também 

apoiada pelo jornal, mas sua tradição liberal acabou por afastá-lo de Vargas, chegando 

mesmo a tomar uma posição de defesa da legalidade quando se deu o golpe do Estado 

Novo, em 1937. Em 1945, um dos marcos considerados como início da desmoronação do 

Estado Novo foi a publicação da entrevista de José Américo de Almeida, ex-ministro da 

viação de Vargas, a Carlos Lacerda, contendo sérias críticas ao regime e pedindo 

convocação das eleições. O jornal apoiou as duas candidaturas do brigadeiro Eduardo 

Gomes (1945 e 1950), sendo que, ao contrário do pregado pela UDN, da volta democrática 

de Vargas ao poder, o jornal defendeu sua posse, em concordância com sua tradição liberal-

legalista.  
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A década de 50 foi o período de auge e maior influência do Correio da Manhã. 

Nesse período se deu, com início em 1956 e prosseguida até o final da década, a reforma 

gráfica do Jornal do Brasil. A reforma influenciou toda a imprensa carioca, inclusive o  

Correio da Manhã, que passou a dar maior importância às fotografias, que passaram a ser 

publicadas diariamente com grande ênfase na primeira página. Com relação à política, o 

jornal foi marcado pela sua postura crítica aos governos de Juscelino Kubitschek e Jânio 

Quadros, mas apoiou a posse de João Goulart, devido à sua postura legalista, apesar de ter 

mantido um caráter oposicionista em relação ao seu governo. 

Em 1963, Paulo Bittencourt, com a constatação de que o Jornal do Brasil tinha se 

tornado a nova referência do jornalismo carioca, promoveu mudanças no Correio da 

Manhã, com a contratação de Jânio de Freitas, que participara da reforma do Jornal do 

Brasil, para a superintendência do jornal. As mudanças ocorreram na estrutura 

administrativa e na valorização da fotografia. Porém, com o falecimento de Paulo 

Bittencourt, ainda em 1963, assume Niomar Moniz Sodré Bittencourt, viúva de Paulo e 

filha de Moniz Sodré, que assumira o jornal em 1925. Com a chegada de Niomar, Jânio de 

Freitas deixa o jornal, sendo que Niomar cancela algumas de suas mudanças, retornando `a 

paginação anterior e cancelando algumas colunas, mas mantendo a estrutura administrativa 

e a valorização da fotografia. A partir de 1964, o profissional da fotografia passou a ter 

maior valorização dentro do jornal, sendo que anteriormente este era visto como mero 

apêndice do jornalista, assim como a fotografia mero apêndice da reportagem. No Correio 

da Manhã, os fotógrafos passaram a ter maior liberdade para tirar fotografias mais 

elaboradas, a partir da influência de Cartier-Bresson e de suas máximas como a busca do 

“momento decisivo” e da espontaneidade e naturalidade da cena, além de participarem da 

seleção e do processo de tratamento técnico para elaboração da fotografia enquanto produto 



 48

final a ser veiculado, o que de certa forma relativiza, porém não totalmente, a opinião final 

dos representantes dos donos do meio de produção fotojornalística, em contraponto com a 

dos fotógrafos, como as veiculadas.  

No plano político, inicialmente o Correio da Manhã, em atitude contraditória a sua 

tradição liberal e legalista, apoiou a deposição de João Goulart, mas logo passou a 

demonstrar insatisfação com os rumos do governo militar e a fazer oposição ao regime. Tal 

oposição passou a trazer sérios problemas ao jornal, principalmente após o AI-5, onde a 

fotografia ganhou ampla importância devido à sua facilidade de “enganar” a censura, onde 

passou-se a notar a ocorrência de crises financeiras, fuga de anunciantes e assinantes, 

demissões, além dos problemas com a censura, levando a um abrandamento de seu tom 

crítico. Em 1969, uma conjuntura de dívidas e crises, houve o arrendamento do jornal para 

um grupo de empreiteiros ligados ao governo, que passa a utilizar o jornal para a obtenção 

de contratos e favores políticos com o governo, sendo que o jornal sob a nova direção acaba 

por não conseguir conquistar um novo espaço junto ao leitor, desorientando-se 

administrativamente e entrando em crise financeira. Niomar reavê o jornal em 1974, sem, 

porém, conseguir reerguer administrativamente e financeiramente o jornal, cuja última 

edição se deu em 8 de julho de 1974. A falência do Correio da Manhã é decretada em 1975, 

assim como o leilão de seus bens89.   

 

 

 

 

                                                 
89 A trajetória e as discussões históricas sobre o Correio da Manhã foram todas retiradas de OLIVEIRA, Gil 
Vicente Vaz. Imagens subversivas: regime militar e o fotojornalismo do Correio da Manhã (1964-1969). 
Dissertação de Mestrado. Niterói, PPHG-UFF, 1996. 
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Memórias sobre o mercado editorial e o Correio da Manhã 

 

Como visto, o Correio da Manhã surgiu com intento de ser um jornal de opinião, 

apartidário e com o compromisso de defesa das questões do povo. Em editorial de 15 de 

setembro de 1901, o jornal afirma: “O Correio da Manhã é um jornal do povo, nele vibram 

e falam alto a indignação e o desgosto que angustiam o coração de todo o brasileiro.”90. Em 

editorial de 13 de julho de 1930, também é frisado “O Correio da Manhã não tem nem terá 

jamais ligações algumas com partidos políticos. É uma folha livre, que se vai consagrar 

com todo o ardor e independência à causa da justiça, da lavoura e do comércio – isto é, à 

defesa dos direitos do povo, do seu bem-estar e da sua liberdade.”91.  

Desse modo, nota-se que o Correio da Manhã sempre empreendeu esforço para 

construir sua imagem como “jornal do povo”, e isso resultou na construção de uma 

memória sustentada tanto pela forma de seus editoriais quanto pelos atos de seus editores e 

proprietários, desde os Bittencout até Niomar. Assim, é importante a utilização da 

interpretação de projeto, realizada por Gilberto Velho, articulado com a idéia de memória, , 

na constituição de uma identidade, no caso do Correio da Manhã, uma identidade de jornal 

de opinião e defesa das causas populares.  

Segundo esse autor, as sociedades modernas são caracterizadas pela valorização do 

indivíduo, o que leva a uma fragmentação e multiplicidade de sujeitos, em oposição às 

sociedades ditas tradicionais, de tendências mais holistas. Porém, essa valorização da esfera 

individual não acarreta o fim do holismo ou de instituições englobadoras, mas um 

reordenamento das relações entre os indivíduos da sociedade e essas, levando ao 

                                                 
90 Cf., ANDRADE & SILVEIRA., op. cit. p. 69. 
91 Idem. p. 123. 



 50

surgimento de novas formas de sociabilidade diferentes posturas perante estas, marcadas 

por uma convivência, mais ou menos tensa, de valores. Diante desse quadro, há uma 

valorização da trajetória biográfica individual e das singularidades de sua trajetória como 

elemento constituidor perante a sociedade. Assim, Velho associa a noção de projeto de 

Alfred Schutz, enquanto “conduta organizada para atingir finalidades específicas”, 

principalmente, mas sem excluir as entidades holísticas ou englobadoras, à idéia de 

indivíduo. Desse modo, há uma importante relação entre projeto e memória, pois esta dá 

consistência à biografia do indivíduo, possibilitando a formulação de projetos, uma vez que 

estes são estabelecidos a partir das possibilidades do presente, que, por sua vez, é 

justificado, interpretado e contextualizado a partir da memória, que coordena e significa a 

trajetória do sujeito elaborador do projeto. Enquanto a primeira pode ser avaliada como 

uma visão retrospectiva da trajetória biográfica, o segundo pode ser interpretado como uma 

“antecipação” dessa trajetória pela organização dos meios para obtenção dos fins 

estabelecidos pelo projeto. Ou seja, há uma articulação entre ambos (memória e projeto) na 

construção de identidades92. 

Contudo, Velho centra sua análise na esfera do indivíduo sem, porém, excluir as 

instituições ou organizações de grupo. Porém, o caso do Correio da Manhã privilegia a 

opção não aprofundada por Velho, pois temos um jornal com um projeto definido, o de se 

constituir em defensor das causas do povo e da legalidade institucional, e que opera a 

construção dessa identidade através da articulação desse projeto com uma ampla memória 

de atuação desse periódico. Entendamos a memória como sendo formada em um processo 

de reconstrução seletiva do passado, por indivíduos familiar, nacional e socialmente 

                                                 
92 Cf., VELHO, Gilberto. “Memória, identidade e projeto: uma visão antropológica”. Revista Tempo 
Brasileiro, n.85, out-dez, 1988. p. 119-126. 
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inseridos, possuindo importância na garantia de continuidade perante rupturas, sendo um 

elemento de identidade e percepção de si e dos outros93. A despeito dos pontos mutáveis, 

passíveis de flutuação, que formam a memória, é necessário atentar para a sua posse de 

pontos imutáveis ou relativamente invariantes, determinates para definição de identidades 

perante a si e os outros:  

“[...]em certo sentido, determinado número de elementos tornam-se realidade, 
passam a fazer parte da própria essência da pessoa, muito embora outros tantos 
acontecimentos e fatos possam se modificar em função dos interlocutores, ou em 
função do movimento da fala”94 

 

 Ou seja, esses pontos imutáveis ou relativamente invariantes não devem ser 

entendidos como objetos isolados, a-históricos, mas como frutos de um esforço de 

construção de elementos constituidores de identidades específicas. A partir desse 

entendimento deve ser levada em conta a articulação entre as noções de memória e projeto 

como constituidora de identidades. Um belo exemplo dessa articulação é a narrativa do 

desafio feito por Pinheiro Machado, e aceito por Edmundo Bittencourt, para a realização de 

um duelo de pistolas, bem como a transmissão desse fato enquanto um elemento de 

demonstração do Correio da Manhã enquanto jornal de opinião e crítica, a despeito de 

quem quer que seja seu alvo95. A importância dessa identidade transmitida através da 

memória pelo Correio da Manhã serve como base para a justificação da oposição levada à 

cabo pelo Correio ao regime militar, mesmo com as sérias adversidades enfrentadas, 

conforme frase várias vezes proferidas por Niomar: “O Correio da Manhã não é uma 

herança material, mas uma herança moral”. 96    

                                                 
93 Cf., ROUSSO, op. cit. 
94 Cf., POLLAK, op. cit. p. 2. 
95 O resultado do duelo foi o ferimento não-letal de Edmundo Bittencourt, jornalista sem nenhuma 
familiaridade com armas de fogo. Cf., ANDRADE & SILVEIRA, op. cit. p. 73-75.  
96 Idem.  
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 Esse caráter combativo convencionou-se chamar de “ortografia da casa”, onde nota-

se a importância dos editoriais e da função do redator-chefe, conforme depoimento de Luis 

Alberto Bahia, repórter do Correio da Manhã desde a década de 40 e redator-chefe de 1959 

a 1962: “O redator-chefe tinha também o comando dos editoriais que influíamos no jornal 

que era feito sob inspiração dos editoriais. Não era o inverso. O Correio era um jornal de 

opinião neste sentido. Ou seja, ele fazia tudo em função disso.”97. Essa concepção era 

compartilhada pelos que fizeram parte desse periódico matutino, contribuindo para a 

construção de uma imagem diante desses profissionais e dos outros.  

Porém, há uma série de questões interessantes surgidas a partir da análise de 

Gilberto Velho. Da mesma maneira que se pode falar em memórias múltiplas em disputa, o 

mesmo não se poderia falar de projetos? Apesar de Velho não centrar sua análise nessa 

linha, essa é uma interpretação que fica latente nessa afirmativa: “A complexidade e a 

heterogeneidade da sociedade moderna-contemporânea tem como uma de suas 

características principais, justamente, a existência e a percepção de diferentes visões de 

mundo e estilos de vida.”98.  

Essa existência de projetos em disputa, devido à sua relação de articulação com a 

memória para a formação de identidades, adiciona um elemento à tensão entre memórias 

em conflitos. O Correio da Manhã sofreu uma série de represálias do governo militar, seja 

através da retirada de verbas de anúncios e patrocínios oficiais, seja através do 

recolhimento de edições e censura. Essas formas de represálias acabaram por provocar o 

fim do jornal pela gradativa inviabilidade econômica, e essa situação está presente na 

memória dos depoentes aqui estudado, a exemplo de Adalberto Diniz: 

                                                 
97 Ibidem. P. 102. 
98 Cf., VELHO, op. cit. p. 119. 
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 “Olha, eu cheguei no Correio [1968], o Correio vinha de uma fase muito difícil, 
porque fazia pressão... e publicava o que a ditadura na época não queria, então ele 
já estava sendo sufocado economicamente, tanto que eu trabalhei oitenta e tantos 
dias para receber o primeiro pagamento (...)”99.  

  

Porém, quando chega-se a uma análise onde houve uma situação de divergências de 

projetos, deve-se questionar até onde esse fator influencia na construção da memória. Desse 

modo, é necessário o entendimento prévio da noção de memória enquanto fenômeno 

construído, partindo de um nível individual, utilizando-se de processos conscientes ou 

inconscientes, conforme abordado por Pollak. Segundo este autor, tendo em vista a 

concepção da memória como construção, é necessária a caracterização tanto da memória 

quanto da identidade como fenômenos negociáveis de caráter especialmente conflitivo. No 

estudo desses dois fenômenos, é possível notar-se a existência de valores em disputa, tanto 

entre grupos distintos, como núcleos de famílias, núcleos religiosos, partidos e 

organizações de cunho político, e organizações identitárias cuja finalidade é, 

principalmente a preservação de uma memória específica, como associações de deportados 

ou vítimas de tortura em regimes políticos, quanto entre frações ou substratos de uma 

organização ou  células de convivência e sociabilidade100.  

 Assim, temos o caso de Jânio de Freitas, jornalista com participação ativa na 

reforma do Jornal do Brasil, e que esteve à frente e implementou uma série de inovações no 

Correio da Manhã, entre maio e novembro de 1963. Porém, com a morte de Paulo 

Bittencourt e com Niomar assumindo o jornal, ela demitiu Jânio de Freitas e reverteu suas 

modificações e inovações à frente do Correio da Manhã. Jânio afirma que enfrentou, para a 

realização de suas reformas, muita sabotagem, muita patifaria, muita molecagem”, devido 

                                                 
99 Entrevista com Adalberto Diniz, em 12 de julho de 2005. LABHOI/UFF. 
100 Cf., POLLAK, Michael. “Memória, esquecimento e silêncio”. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 
3, 1989 
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às resistências as mudanças de uma estrutura de redação já estabelecida. Eis sua versão 

sobre o fim do Correio da Manhã:  

“Não participo, não sou adepto da teoria segundo a qual foi o regime militar que 
fechou o Correio da Manhã. Do meu ponto de vista, não foi, não. Foi a má 
administração mesmo. (...). A venda do jornal tinha caído muito depois da contra-
reforma que a Niomar mandou fazer. Ela dizia que não queria nenhum vestígio 
meu lá; hoje me dou muito bem com ela, enfim, nunca brigamos. Mas quando a 
Niomar e sua equipe se arrependeram do apoio ao golpe, faltou imaginação, o 
jornal e a própria empresa tinham que se adptar para a nova situação.”101.  

 

Mesmo sem negar o peso do boicote militar ao Correio da Manhã, Jânio de Freitas 

coloca como causa principal para o fim do Correio a má administração realizada por 

Niomar Bittencourt. Porém, tal fato é discutível sobretudo pela importância, abordada no 

início do trabalho, dos anúncios, oficiais e privados, nas receitas dos jornais perante as 

baixas tiragens de venda, incapazes de sustentar por si próprias os custos dos periódicos102. 

Desse modo, é interessante analisar o depoimento de Freitas dentro do quadro das 

representações e memórias em disputa anteriormente descrito.  

Outro exemplo diante dessa linha é a fala de Adalberto Diniz com relação às 

inovações gráficas realizadas no Correio da Manhã por Reinaldo Jardim, quando Niomar 

não estava mais no comando do jornal. Esse período é geralmente caracterizado como de 

declínio e perda de prestígio do Correio da Manhã, que passou a ser gerido por mãos 

coniventes com os desmandos do regime militar. Para exemplificar esse fato temos o 

próprio livro de Andrade e Silveira, que trata o ano de 1969, ano em que a propriedade do 

Correio mudou de mãos, como a morte do jornal. Nessa atitude carregada de simbolismo,, 

os autores nem chegam a mencionar qualquer vestígio do período que se segue até o 

fechamento definitivo do Correio da Manhã.  Entretanto, segundo Adalberto Diniz:  

                                                 
101 C., ANDRADE & SILVEIRA, op. cit. p. 118. 
102 Cf., SMITH, op. cit. 
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“ O Correio da Manhã,o Reinaldo Jardim teve liberdade para alterar o projeto 
gráfico, então ele fez um jornal muito criativo, um jornal muito diferente, aquilo 
ali, não trouxe resultado financeiro, mas se você pesquisar hoje, você vai ver que 
o jornal daquela época, 1971, 1972, um jornal completamente diferente, muito 
criativo.”  

  

Porém, partindo desse princípio de análise, é importante privilegiar a reflexão de 

como se deu a construção da imagem do Correio da Manhã como jornal de opinião e 

“defensor das causas populares”. É preciso compreender essa característica como 

investimento simbólico e esforço de construção empreendido ao longo da existência do 

jornal, e que, porém, possui imagens e construções contrárias, como o livro de Lima 

Barreto, Recordações do escrivão Isaías Caminha, que critica através da sátira Edmundo 

Bittencourt e sua equipe de redatores103.   

A memória profissional dos repórteres fotográficos entrevistados, que iniciaram sua 

atuação profissional por volta do final da década de 50 e início da década de 60, é marcada 

por um acontecimento: o golpe de 64. O regime militar, segundo observado nos 

depoimentos, teve um papel de alta relevância tanto para a formação do estilo desses 

profissionais quanto para a imagem que eles tinham de si próprio. Segundo Adalberto 

Diniz: “E eu peguei uma época... porque era época da ditadura, então nós tínhamos um 

inimigo comum. Todo mundo era muito amigo, muito solidário, porque? Era... era... tinha 

uma divisão muito clara, entendeu? E de... de... desejo de voltar à normalidade”. A 

importância dos acontecimentos para a constituição da memória é devidamente apontada 

por Pollak, sejam eles vividos pessoalmente ou “por tabela”, ou seja, fora do tempo e, 

muitas vezes, e do espaço de vida do depoente, ou vivido pela coletividade a qual o 

indivíduo pertence e não por ele. Esse compartilhamento de acontecimentos não vividos 

                                                 
103 Cf., ANDRADE & SILVEIRA, op. cit. É interessante ver que o livro de Andrade e Silveira muitas vezes 
também tende a tecer um quadro por vezes elegíaco e pouco crítico sobre o jornal em questão.  
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por um indivíduo mas sobre o qual ele constrói e transmite na externalização de sua 

memória, pode levar a uma concepção próxima a algo denominado por Pollak de “memória 

herdada”. 104. Opinião semelhante à apresentada por Adalberto Diniz é emitida por Osmar 

Gallo:  

“[...] em 64 que foi o grande pulo, para mim e para os outros fotógrafos mais 
(...)”. E, ainda segundo o Gallo, o repórter fotográfico tinha em suas mão um 
importante arma de crítica desse período tão turbulento da história de nosso país, 
onde os meios de crítica foram violentamente limitados: “... e tinha uma escola, o 
Castelo Branco ia visitar a escola meio... inaugurar a escola. (...). Quando eu 
passei numa sala, por onde ele tinha que entrar, tinha o quadro negro, estava 
escrito assim, “animais úteis”... letras garrafais, bem vistas. E eu fiquei dentro da 
sala. O repórter, desesperado... “anda, vai chegar o presidente!”, e eu “Daqui eu 
não saio!”. Ele não entendeu nada, porque eu não queria falar porque eu não saía 
dali. Até que ele entrou na sala... e quando ele passou pelo quadro eu , eu pá-pá-
pá [barulho da máquina fotográfica]. No dia seguinte, quando ele abriu aquela 
foto dele, “animais úteis” (risos)”105. 

 

 Durante a ditadura militar, a fotografia foi uma das mais importantes formas de 

crítica política, sobretudo no Correio da Manhã, que tinha uma equipe de alta qualidade 

técnica, que possuía respaldo nunca visto em outro momento da história do fotojornalismo 

brasileiro, , embora durante esse período possa ser destacada a importância da fotografia 

em outros jornais, como conseqüência da reforma do Jornal do Brasil, empreendida em fins 

de 50 até meados de 60, que influenciou o mercado editorial de notícias no Brasil106. Com 

relação à importância da fotografia dada pelo Correio da Manhã nessa época:  

“O Correio da Manhã na época da ditadura, você chegava com uma fotografia, 
eles mudavam a paginação, para aproveitar a sua foto, eles publicavam, assim 
oito colunas, toda a sessão da página, meia-página, entende? É diferente, você se 
sente prestigiado, você se sente útil e muito mais responsável.”107.  

 

Por fim, há a frase sacramental de Amicucci Gallo: “Nós éramos os queridinhos da 

Niomar!”. No entanto, para melhor compreensão desse uso da imagem fotográfica 

                                                 
104 Cf., POLLAK, “Memória e identidade social”... op. cit. 
105 Entrevista com Osmar Amicucci Gallo, em 11 de agosto de 2005. LABHOI/UFF 
106 Cf., OLIVEIRA, op. cit. 
107 Entrevista com Adalberto Diniz, 12 de julho de 2005. LABHOI/UFF 
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enquanto ferramenta de crítica, é necessário atentar para o conceito de fotografia aqui 

utilizado. Tal conceito a considera como construção, investimento de sentido simbólico 

através da escolha de uma série de possibilidades momentâneas disponíveis (em termos de 

pessoas, objetos, espaços e acontecimentos), constituintes da imagem fotográfica. Ainda 

assim, é preciso levar em conta a atuação dos demais agentes de produção na elaboração 

final da fotografia, como os responsáveis pelo tratamento técnico e a equipe editorial, e sua 

relação com seu suporte específico, tendo sempre em vista os vieses culturais, ideológicos, 

sociais e econômicos presentes no processo de elaboração e veiculação da fotografia108. 

Partindo do conceito de fotografia abordado, tendo e vista a concepção do olhar como uma 

prática social, o estudo das fotografias do Correio da Manhã visa a análise da relação entre 

os elementos constituintes da imagem que viabilizam a construção de representações 

sociais específicas da favela e de seu habitante, a serem veiculadas.  

Tendo em vista a percepção do jornalismo, incluindo a vertente da fotorreportagem, 

como discurso construído, é importante atentar para a diferença desses discursos, sobretudo 

devido ao mercado editorial do Rio de Janeiro, bem mais diversificado que o atual, na 

década de 60. Segundo Adalberto Diniz: “quando eu fui trabalhar no Globo me disseram 

assim, “o nosso forte aqui é futebol e polícia. Qualquer outra coisa fora disso você vai estar 

delirando, pode até fazer, faz, mas o forte é esse”. Já o Correio da Manha não tinha polícia, 

polícia era raríssimo, mas era um jornal muito politizado, e a sessão de economia também 

tinha um peso extraordinário, polícia não tinha tanto peso”. Ainda sobre as diferenças sobre 

os jornais, Luiz Pinto afirma: “Na Última Hora foi a grande escola. Aí eu passei a fazer 

polícia. Coisa que eu fazia muito pouco. Vivia no morro. Vivi tiroteio”.  

                                                 
108 MAUAD, Ana Maria. “Através da imagem: fotografia e história – interfaces”. Tempo, Rio de Janeiro, v.1, 
nº 2, 1996. 
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 Com isso, pode-se refletir sobre a influência dos diferentes “fortes” de cada jornal 

na construção de diferentes imagens sobre a favela. Conforme nos mostra Luiz Pinto, a 

cobertura de favelas pelo Última Hora tendia a favorecer cenas de crimes, envolvendo 

tiroteios e entrevistas com bandidos conhecidos da época, como Mico Sul e Cara de 

Cavalo. Porém, a cobertura do Correio da Manhã não privilegiava esses aspectos, e sim, os 

políticos e sociais. Ao invés de criminosos, vítimas. Ao invés de armas, miséria. 

Exemplificando tal assertiva, o próprio Adalberto Diniz comenta que a única foto que ele 

fez de alguém armado, foi publicada no Última Hora. Desse modo, é importante inserir a 

cobertura fotográfica da favela, bem como as representações nela contidas, nas 

especificidades próprias intrínsecas a cada periódico. Tais especificidades revelam a 

elaboração da imagem fotográfica como um processo onde há a participação não apenas de 

seu provocador direto, o fotógrafo, mas de toda uma equipe editorial, que responde a 

interesses e diretrizes do periódico enquanto uma organização empresarial. 

 

Memórias sobre as favelas nas décadas de 60 e 70 

 

 Ao longo da década de 60 e até meados da década de 70, a intervenção estatal da 

favela deu-se por meio da política de remoções (que não foi de todo ausente das outras 

formas de intervenção), que, durante esse período, pode ser dividida em duas etapas. A 

primeira, é relativa às remoções do governo de Carlos Lacerda (1960-1965), tendo como 

principal agente a Companhia de Habitação Popular (COHAB - 1965), que entre os anos de 

1962 a 1965 foi responsável pela construção de conjuntos habitacionais como Vila Aliança, 
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Vila Kennedy e Cidade de Deus, além da destruição de cerca de 27 favelas, com 

aproximadamente 42.000 pessoas removidas109.  

 A segunda etapa é relativa às remoções da ditadura militar, que teve como 

principal agente a Companhia de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana do 

Grande Rio (CHISAM – 1968), que operava e conjunto com o BNH, responsável pela 

abertura de linhas de crédito habitacional para o público alvo dos conjuntos habitacionais, 

muitos deles oriundos de favelas removidas110. Durante os anos de 1968 a 1975 deu-se o 

período de maior ênfase das remoções, com mais de 60 favelas destruídas e mais de 

100.000 pessoas removidas até o abandono do programa, em 1975, por motivos de ordem, 

principalmente, financeira111. Essas intervenções abordadas, respeitando-se as diferenças 

operacionais e de contexto político de suas implementações, possuíam certas 

representações comuns sobre a favela: problema de ordem social, moral e estética, 

concepção de promoção social pela moradia, ou seja, privilegiando o aspecto físico-

habitacional, havendo uma associação qualitativa da precariedade das condições de 

moradia ao indivíduo. Diante desse quadro de atuação do Estado perante as favelas, é 

importante tecer uma análise do discurso elaborado e veiculado pela mídia, tendo em vista 

sua participação como sujeito produtor de subjetividades que influenciam tomadas de 

decisões em diferentes esferas da sociedade112. 

                                                 
109Cf., VALLA, Victor. & GONÇALVES, J. R. “O período autoritário de remoções: destruindo a 
autoconstrução para “ensinar” a auto-ajuda, 1962-1973”, In: VALLA, V (org). Educação e favela: políticas 
para as favelas do Rio de Janeiro, 1940-1985. Rio de Janeiro, Ed. Vozes, 1986. p. 91.   
110 Cf., PERLMAN, Janice. O mito da marginalidade: favelas e políticas públicas no Rio de Janeiro. 3ªed. 
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2002. 
111 Cf., GRYNSZPAN, Mário. & PANDOLFI, Dulce. “Poder público e favelas: uma relação complicada”. In: 
OLIVEIRA, L. Lippi (org). Cidade: história e desafios. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 2002. p. 245. 
112 Apesar do presente trabalho estar centrado nas análises dos produtores diretos das imagens das favelas, 
inserida na utilização do conceito de “mediador cultural”, tal qual desenvolvido por Williams, Canclini e 
Martin-Barbero, e utilizado por Ana Maria Mauad, é de nosso objetivo recolher depoimentos de membros do 
conselho editorial do Correio da Manhã, como Erno Schneider, editor de fotografia, sobre as favelas. Tal 
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 Durante a década de 90, a dinâmica de atuação do tráfico de drogas foi elemento 

central na discussão sobre a relação entre a favela e a cidade. O direcionamento dado à 

discussão pela mídia nem sempre tendeu ao alcance da complexidade do objeto, 

contribuindo para alimentar novas formas de representações de segregação entre favela e 

cidade113. Desse modo, não há como escapar da construção de uma memória sobre a favela 

e sua cobertura jornalística, pelos repórteres que dela participaram. Em todos os 

depoimentos há a caracterização da favela por eles coberta como diferente da favela de 

hoje. Há, também, a menção ao assassinato do jornalista Tim Lopes, fato citado nas 

entrevistas de Luiz Pinto e Alberto Jacob, que com ele trabalharam no Globo. Segundo 

Adalberto Diniz:  

“agora, uma coisa eu acho interessante dizer, é que a favela não representava o 
perigo de hoje em espécie alguma. Eu certa vez iniciei uma caminhada pela 
Visconde de Niterói, e atravessei o Morro da Mangueira e fui sair lá do outro lado 
(...) e ainda paramos para beber água e tranqüilo, atravessamos a favela da 
Mangueira de um lado a outro.”  

  

 A situação de tranqüilidade da presença do repórter na favela, antigamente, é 

contraposta à visão de perigo da cobertura jornalística atual: “Hoje mudou, hoje o traficante 

pega o pessoal e manda queimar, e dá o tiro lá de cima no fotógrafo, no repórter.”114. Para 

Henry Rousso, “a memória, no sentido básico do termo, é a presença do passado” 115. 

Porém, como nos mostra Michael Pollak, “a memória também sofre flutuações que são 

função do momento em que ela é articulada, em que ela está sendo expressa. As 

preocupações do momento constituem m elemento de estruturação da memória. (grifo 

                                                                                                                                                     
desejo deve-se à percepção da influência da equipe editorial na elaboração da fotografia, tanto por pautas pré-
estabelecidas quanto pela escolha e edição final das fotografias publicadas.  
113 Cf., COIMBRA, op.cit. 
114 Entrevista com Osmar Amicucci Gallo, 11 de agosto de 2005. 
115 Cf., ROUSSO, Henry. “A memória não é mais o que era”. In: FERREIRA, Marieta de Moraes & 
AMADO, Janaína (orgs). Usos e abusos da História Oral. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 1996. p. 94. 
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meu)”116. Desse modo, essa “presença do passado” não é uma presença pura e linear, uma 

permanência sem choques, inofensivamente harmoniosa, jamais contaminada pelas 

conjunturas do tempo presente. E justamente esse caráter relacional e de recepção do 

passado no presente, em toda a complexidade dessa dinâmica, que ressona nas 

preocupações científicas do historiador e seu interesse de análise dos “traumas do passado” 

na atualidade117.     

 Mesmo quando há menção a cobertura de crimes, em contraponto a tranqüilidade 

da favela citada nos depoimentos, nota-se uma relativa romantização dessa cobertura, onde 

“bandido te recebia, e você entrevistava, não tinha esse negócio de te tomar seu material e 

dar tiro em você, não”118, ou “mas era debaixo de bala, meu irmão, era tiro mesmo... me 

joguei muito para dentro de barraco. Mas muito! Mas era bom”119. É preciso deixar claro 

que a favela durante as décadas de 60 e 70 é realmente “diferente” da favela hoje. Há a 

diferença de questões conjunturais e estruturais entre os dois períodos, bem como a 

inserção desta nos dois quadros temporais.  

 Portanto, negar a diferença da favela nessas duas conjunturas históricas é negar 

sua historicidade como fato urbano. Porém, não há como dissociar a construção 

retrospectiva da favela pela memória dos entrevistados da atual conjuntura da problemática 

habitacional no Rio de Janeiro e a atuação do tráfico de drogas. Assim, muitas vezes, há 

uma relativa romantização do espaço favela, elaborada em oposição ao espaço de onde vem 

“o tiro lá de cima no fotógrafo, no repórter”.      

                                                 
116 Cf., POLLAK, Michael. “Memória e identidade social.”  Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 5, n.10, 
1992. p. 4. 
117 Cf., ROUSSO, op. cit. 
118 Idem. 
119 Entrevista com Luiz Pinto, 13 de agosto de 2005. LABHOI/UFF. 
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          Dentro desse quadro construído sobre a favela das décadas de 60 e 70, marcado pela 

tranqüilidade, quando no máximo por uma “criminalidade romantizada”, a imprensa 

possuía uma função dentro desse quadro, conforme o discurso construído pelos repórteres 

fotográficos entrevistados: “a imprensa era um aliado, e era feito assim, quando você 

chegava num morro, porque uma pedra ameaçava cair, tinha uma ameaça, então você era 

muito bem recebido, o que não acontece hoje”. 120 É interessante notar essa elaboração 

também em oposição à situação atual, onde Adalberto também faz uma crítica à postura da 

mídia: “porque os jornais se transformaram em um negócio, faz-se sensacionalismo, e 

vendem aquela imagem de que o traficante é o terrorista, é o terror, o mau, e aí acabam 

pagando caro por isso.”. Mais uma vez, críticas como esta não visam negar a atuação, ou 

até a existência, do tráfio de drogas, mas o direcionamento dado à questão por certos atores, 

dentre eles a mídia121. 

  A questão das remoções teve um peso fundamental, conforme visto, no que se 

refere à atuação do poder público perante as favelas nas décadas de 60 e meados da de 70. 

Uma das críticas feitas a essa política seria a segregação espacial por ela causada, isolando 

para a periferia da malha urbana carioca pessoas cujas opções de ingresso no mercado de 

trabalho estariam próximas ao local de onde seriam removidos122. Essa posição encontra-se 

refletida na fala de Gallo: “Se você fizer uma pesquisa, vai constatar que todos os hotéis, 

copeiros, faxineiros, arrumadeiras, são todos das favelas da zona sul”. E depois, sobre as 

matérias relativas à remoção, Gallo recoloca a visão da imprensa como aliada dos 

                                                 
120 Entrevista com Adalberto Diniz, 12 de julho de 2005. LBHOI/UFF.  
121 Cf., COIMBRA, Cecília. Operação Rio: um estudo sobre a violência urbana, a mídia impressa e os 
discursos de segurança pública. Rio de Janeiro, Oficina do autor/Intertexto, 2001. 
122 Cf., PERLMAN, op. cit. e VALLADARES, Lícia. Passa-se uma casa: análise do programa de remoção 
de favelas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Zahar, 1978. 
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moradores de favelas: “As matérias eram matérias em defesa de morar mais perto, fazer as 

coisas mais perto para eles”. 

 Porém, acerca da visão desses atores como aliados a favor da favela, é necessário 

discutir a visão deles dos habitantes desse espaço:  

“[sobre a mudança dos moradores das favelas para os conjuntos habitacionais 
construídos pelo governo] a falta de conhecimento, de vivência social, de 
orientação para esse pessoal, eles foram e viram aqueles blocos, aqueles 
apartamentos. E você passava no corredor e sentia aquele cheiro de fritura... em 
resumo: aí é uma coisa marcante porque você vê o que era uma pobreza, você ver 
um apartamento e não foram preparados. [..] Os caras tiraram o bidê e 
transformavam em vasos de plantas. Os vasos sanitários, os caras tiraram e 
venderam, deixaram só os buracos. E o cheiro, é que muitos transformaram os 
apartamentos em birosca.”123.  

 

Uma das características dos conjuntos habitacionais para onde os moradores de 

favelas foram removidos é a péssima infra-estrutura, agravada ao longo dos anos pela 

ausência de conservação por parte dos órgãos governamentais, sendo que, muitas vezes, os 

apartamentos já eram entregues com sérias deficiências nesse campo124. Mas, a colocação 

de Gallo revela a problemática adaptação dos agora “ex-favelados” como falta de preparo. 

Porém, fica a pergunta: até quando essa utilização do apartamento indicada no depoimento 

seria decorrente da má-qualidade e conservação do mesmo? A visão de Gallo demonstrada 

revela uma imagem do habitante da favela como sujeito sem condições de autonomia, uma 

vez que não sabe nem o uso correto de um bidê. E essa visão é contraditória, uma vez que o 

mesmo Gallo atenta para o fato de que muitos desses ex-moradores de favelas transferidos 

para conjuntos habitacionais trabalhavam em hotéis e outros estabelecimentos de lazer e 

turismo, na zona sul. Ou seja, através da convivência desses sujeitos com pólos culturais, 

gastronômicos e turísticos, não é provável que eles não tivessem sequer a consciência da 

                                                 
123 Entrevista com Osmar Amicucci Gallo, 11 de agosto de 2005. LABHOI/UFF. 
124 Cf., PERLMAN, op. cit. 
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função de certos utensílios domésticos básicos, bem como a funcionalidade de certos 

cômodos e objetos. Desse modo, até onde essa visão, de certo cunho conservador, reflete-se 

nas fotografias veiculadas pela mídia? E até que ponto a veiculação dessas imagens 

potencialmente conservadoras, e as representações delas decorrentes, servem como apoio e 

justificativa, perante a sociedade civil, de tomadas e efetivação de decisões, por vezes 

segregacionistas, com relação a favelas? 

A memória possui um caráter constituidor remetente a uma coletividade, uma vez 

que sua elaboração se dá por indivíduos inseridos em contextos familares, nacionais e 

sociais. Segundo Rousso, “portanto toda memória é, por definição,“coletiva”, como sugeriu 

Maurice Hallbwachs.”125. Pollak chama atenção para a concepção de Hallbwachs sobre 

memória coletiva, que envolve características como coesão, duração, continuidade e 

estabilidade, não pela coerção, mas mediante uma adesão afetiva ao grupo, a fim de 

reforçar a coesão social, sobretudo a partir do que seria uma memória nacional. Tal fato 

deriva de uma tradição teórica européia, na qual Hallbwachs encontra-se inserido, do século 

XIX, que interpreta a nação como “a forma mais acabada de um grupo, e a memória 

nacional, a forma mais completa de uma memória coletiva.” 126. Porém, Pollak também 

chama atenção para as vezes em que Hallbwachs aborda o caráter de seletividade da 

memória e de negociação e conciliação entre memórias individuais e memórias coletivas, 

outorgando-lhe um potencial problemático. Esse potencial encontra-se presente na 

abordagem atual da memória que, porém, se interessa mais pelos processos e atores 

presentes no trabalho de construção de memória, e, “ao contrário de Maurice Hallbwachs, 

                                                 
125 Cf., ROUSSO, op. cit. p. 94. 
126 Cf., POLLAK, Michael. “Memória, esquecimento e silêncio”. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 
3, 1989. p. 3. 
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ela acentua o caráter destruidor, uniformizador e opressor da memória coletiva 

nacional.”127. 

Assim, o trabalho de enquadramento de memória, conforme conceituado por Pollak, 

ocorre devido à função da memória coletiva de manter a coesão e fronteiras de 

coletividades de espécies e tamanhos diversos, a fim de que haja a permanência da 

perenidade do tecido social Esses quadros e pontos de referências são estabelecidos através 

de material fornecido pela História, com a participação ativa, no processo, de profissionais 

e historiadores, representantes de grupos ou partidos políticos. Outra forma de influir nesse 

processo é o controle ao acesso de documentação oficial e obras de referência, pela gestão 

de arquivos, bibliotecas públicas e museus, além da escolha de testemunhas “autorizadas” a 

falar pelo grupo. Porém, esse trabalho, que sofre limitações impostas pela necessidade de 

justificativa e coerência, interpreta, reinterpreta e associa diversas referências do passado 

tendo em vista interesses e objetivos do presente e do futuro128.  

Com isso, abordamos o conflito notado entre memórias sobre favelas de 

representantes do poder público e moradores. Segundo Sandra Cavalcanti, primeira 

Secretária de Serviços Sociais do governo de Carlos Lacerda (1960-1965): 

“Eu achava, e acho ainda, que não é a favela que tem que ser urbanizada. Quem 
tem que ser urbanizado é o favelado. Uma das condições para um favelado se 
urbanizar, para se desfavelizar, é sair daquela paisagem e daquele entorno. 
Exatamente como uma pessoa que, saindo do interior, vem para a cidade grande. 
Chega ali e encontra uma outra realidade. Se ele sai daquele fim de mundo, sem 
água, sem luz, sem nada, ele vai querer mudar. Vai querer se incorporar ao 
progresso.”129 

 

                                                 
127 Idem. p. 14. 
128 Ibidem. 
129 Depoimento de Sandra Cavalcanti a Carlos Eduardo Sarmento e Marly Motta, 17 e 27 de dezembro de 
2000. In: FREIRE, Américo & OLIVEIRA, Lúcia Lippi(org). “O que fazer com a população pobre? A favela 
nos anos 1960.” In: Capítulos da memória do urbanismo carioca. Rio de Janeiro, Folha Seca, 2002. p. 88.  
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 Segundo a visão de Sandra Cavalcanti, remover seria um ato positivo, 

principalmente ao ex-morador de favela que “vai querer se incorporar ao progresso”. Com 

isso, conclui-se que não haveria depoimento de opinião contrária por parte de atingidos pela 

política das remoções. Esse é o esforço realizado de construção de memória nesse 

depoimento, de uma representante do poder público, com maior acesso a meios de tornar 

sua versão de fatos uma referência. Porém, tal opinião não se verifica ao analisarmos essa 

frase de um ex-morador da Favela do Esqueleto, removida no governo Lacerda: “Foi uma 

jogada do Lacerda porque ele queria se eleger presidente. Minha família foi toda para a 

Vila Kennedy”130. Antes uma manobra política do que um fator de melhoria, eis um valor 

contrário sobre a remoção.  

Sem perder de vista os aspectos discutidos, acerca da concepção específica de 

memória coletiva, nos parece mais adequada a afirmativa de Rousso: “Se o caráter coletivo 

de toda a memória individual nos parece evidente, o mesmo não se pode dizer da idéia de 

que existe uma “memória coletiva”, isto é, uma presença e portanto uma representação do 

passado que sejam compartilhadas nos mesmos termos por toda uma coletividade.”131. Tal 

afirmação acaba por problematizar uma abordagem simplista da memória, que a trata como 

um corpo uniformemente compartilhado pelos diversos grupos e indivíduos que compõem 

a sociedade. Desse modo, seria mais correto falar em uma multiplicidade de memórias 

fragmentadas e internamente divididas, mas que, devido ao caráter social de sua 

constituição, podem ser compartilhadas132. Desse modo, nota-se a necessidade de estudo do 

processo e dos atores envolvidos na construção processual de representações sociais. E, 

                                                 
130 Depoimento de Dilmo Emídio Ferreira. http://www.favelatemmemoria.com.br, consultado em 23/04/2006. 
131 Cf., ROUSSO,  op. cit. p. 95. 
132 Cf., PORTELLI, Alessandro. “O massacre de Civitella Val di Chiana (Toscana, 29 de junho de 1944): 
mito e política, luto e senso comum.”. In: FERREIRA, Marieta de Moraes & AMADO, Janaína (orgs). Usos e 
abusos da História Oral. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 1996. 
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segundo Rousso, a forma com a qual os praticantes da “história da memória” vem 

realizando tal assertiva é através do fazer da história das representações de caráter 

recorrente e repetitio, observadas em determinado lugar e época, chegando, por uma 

abordagem empírica própria dos historiadores, o mais perto do que seria uma memória 

coletiva.        

Partindo do caso francês, Rousso afirma que a historiografia que trabalha com a 

memória tem se preocupado majoritariamente com os chamados grandes acontecimentos, 

além dos vetores mais facilmente identificáveis, como cinema, literatura e associações de 

preservação de memória de grupos específicos. Tais objetos refeririam-se a representações 

mais explícitas e voluntaristas do passado, de tendência ideológica e unificadora. Também, 

dentro dessa perspectiva, é dada a devida importância do estudo da memória para a análise 

da cultura política e dos grupos, sendo que Rousso ainda aponta uma crítica: o perigo de 

tomar a parte pelo todo. Pollak fala na existência de memórias subterrâneas em 

contraposição a uma memória oficial, nacional. Essas memórias são caracterizadas por 

“operarem no silêncio”, onde fazem seu “trabalho de subversão”, aflorando em “momentos 

de crise em sobressaltos bruscos e exacerbados”.  

Os momentos de ruptura onde há a erupção dessas memórias são marcados por 

intensa instabilidade, com reivindicações múltiplas e geralmente imprevisíveis, com 

relativa impossibilidade de controle dos rumos por elas tomados. Em momentos como esses 

fica ainda mais latente que “o longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao 

esquecimento é a resistência que uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de 

discursos oficiais. Ao mesmo tempo, ela transmite cuidadosamente as lembranças 

dissidentes nas redes familiares e de amizades, esperando a hora da verdade e da 

redistribuição das cartas políticas e ideológicas.”. Desse modo, há a interpretação do 
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“silêncio” não como aceitação passiva, mas meio de resistência política à imposição de 

representações forçadas de “cima a baixo”, através da transmissão por meio de redes de 

sociabilidade e comunicação alternativas133.  

Atualmente, nota-se um movimento de valorização de memórias de moradores e ex-

moradores de favelas, ligado, em sua maior parte, a Organizações Não-Governamentais. 

Esse movimento, muitas vezes, tende a privilegiar a bi-polarização entre as memórias em 

questão e a dita “versão oficial”, ligada a representantes do poder público. E, muitas vezes, 

os depoimentos colhidos são utilizados sem análises rigorosas e contraposições com outras 

fontes e depoimentos. Segundo frisado por Verena Alberti, deve-se evitar polarizações 

excessivas no estudo das memórias, uma vez que essas nem sempre são claras e precisas, 

conforme observado pelo próprio Pollak, e isso torna possíveis resultados do estudo 

simplistas, uma vez que, conforme abordado, a sociedade é marcada pela existência de 

várias memórias em disputa, e não disputas polarizadas. As polarizações, sobretudo as 

binárias, também tendem a prejudicar a objetividade do estudo, podendo conferir ao 

historiador o caráter de mero “missionário”134.  

É importante atentar para a assertiva de Rousso, para quem a “história da memória” 

contribuirá para tornar o passado mais inteligível ao não se prender somente aos temas mais 

óbvios e expostos, decorrentes da demanda social, a fim de alcançar aquilo que Pollak 

caracteriza como “subterrâneo”. Assim, a memória não deve ser oposta à História, mas 

desta tornar-se objeto de análise científica, e ser tratado com o mesmo rigor com o qual 

outras fontes são tratadas, sendo que a relação entre memória e História ainda pode 

constituir-se em um importante ponto de autocrítica desta, pois coloca de forma bem 

                                                 
133 Cf., POLLAK. “Memória, esquecimento e silêncio”... op. cit. p.2-3. 
134 Cf., ALBERTI, Verena. “O que documenta a fonte oral: a ação da memória”. In: Ouvir e contar: textos em 
história oral. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 2004. p. 33-43. 
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evidente a problemática da produção da história intelectual como mais uma construção 

acerca das representações sociais, possuidora, muitas vezes, de um peso inferior, perante a 

sociedade, às representações contidas em memórias de variadas procedências135.  

Portanto, a importância da história oral deve-se, entre outros fatores, à sua 

participação no entendimento do processo e o envolvimento dos atores no caminho onde 

são constituídas as representações e como estas se arraigam no seio da sociedade, chegando 

constituir-se como fatos, e para  isto, eles, no sentido convencional do termo, devem ser 

sempre analisados de forma relacional com as representações sociais136. A utilização da 

memória ns estudos históricos sobre a favela também esbarram na problemática da 

existência de uma multiplicidade de memórias em conflito, embora haja a tendência de 

privilegiar, relativamente, a visão daqueles que foram representantes do poder público, por 

um lado, e dos moradores, líderes associativos e outros envolvidos, por outro lado. Tendo 

em vista a importância da mídia na produção de subjetividades sobre esses espaços, 

explorada no início do trabalho, a incorporação da memória desses atores é um importante 

elemento de enriquecimento na abordagem histórica da favela. Atualmente, há um esforço 

cada vez mais sólido de recolhimento de depoimentos de moradores de favelas137. Porém, 

faz-se necessário o envolvimento de profissionais capazes de aplicar o rigor necessário à 

obtenção de resultados profícuos a partir desse material coletado, a fim de que não seja feita 

uma mera “edição” de fragmentos dessas memórias recolhidas e evitar que se caia na 

tentação da prática “missionária”.     

 

                                                 
135 Cf., ROUSSO, op. cit. 
136 Cf., ALBERTI, op. cit. 
137 Esse esforço tem sido capitaneado, também, por ONG’s, como exemplo ver o trabalho empreendido pelo 
VIVA RIO em http://www.favelatemmemoriacom.br  
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Seja através de uma perspectiva conservadora, seja através de uma mais aberta, 

como visto, uma das formas pela qual os fotojornalistas caracterizaram sua atuação foi 

como instrumento de denúncia. Porém, mesmo perante os esforços de tentativas de 

denúncias tendo a imprensa como canal aliado, esbarram no fato da produção jornalística 

passar pelo conselho editorial do periódico. Alberto Jacob, repórter do Jornal do Brasil 

nascido, criado e residente da favela da Catacumba, muitas vezes era procurado pelos 

moradores desta para denúncias de situações adversas. Por mais que algumas vezes 

houvesse aberturas para uma atuação nesse sentido, a palavra final sempre ficava a cargo 

dos editores responsáveis:  

“agora, só tenho uma tristeza, que eu estava no Jornal do Brasil, e quando havia a 
remoção da favela, eu fiz uma matéria mostrando os dois lados, que a remoção 
seria boa porque o favelado ia ter esgoto, né? Não ia ter valas negras mais, ia 
viver num lugar sadia, mas por outro lado ia ficar longe do mercado de trabalho, 
teria que pagar condução, e que aquilo parecia ser uma expulsão da zona sul [...]. 
E como tinha que agradar, obedecer o regime militar qe queria tirar a favela, 
limpar a zona sul, jogar o lixo para o subúrbio, o jornal publicou o outro lado, que 
são as vantagens da urbanização, e não publicou o lado negativo do favelado, que 
ia ficar longe do trabalho”138.  

 

Contudo, mesmo acerca do poder de decisão do conselho editorial, a relação do 

repórter fotográfico com esta não deve ser pensada de maneira simplificada e sem conflitos 

ou tentativas de negociação ou até superação por parte deste, como nos mostra Amicucci 

Gallo: “[sobre a escolha e edição de fotografias pela equipe editorial e de paginação] então, 

o que nós fazíamos? Mandávamos uma ou duas fotos no máximo, as melhores desse 

assunto, vai ter que publicar uma das duas para não cortar”. 

 Nos depoimentos analisados foi possível localizar das transferências e projeções que 

nos falam tanto Pollak quanto Portelli. No depoimento de Luiz Pinto, observa-se, várias 

vezes, confusões com relação a datas e personagens de acontecimentos marcantes da 

                                                 
138 Entrevista com Alberto Jacob, 4 de agosto de 2005. LABHOI/UFF. 
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história das favelas: “[perguntado sobre as remoções feitas pelo governador Carlos 

Lacerda] Praia do Pinto, que era atrás do campo do Flamengo.”. Essa confusão se repete em 

outros momentos: “... o Lacerda já tinha feito a remoção da Favela do Pinto”, e, quando 

perguntado se a “remoção” da Praia do Pinto ocorreu depois do governo de Lacerda, Luiz 

Pinto responde enfaticamente: “Não, foi o Lacerda que removeu!”. Sob o governo de 

Carlos Lacerda deu-se a retomada das políticas remocionistas da década de 60, 

principalmente após a entrada de Sandra Cavalcanti no lugar de José Arthur Rios na 

Coordenação de serviços Sociais e transformação desta em Secretaria, em 1962139. Sob a 

administração de Lacerda foram removidas foram construídos Cidade de Deus e Vila 

Kennedy, e removidas cerca de 27 favelas140. A passagem administrativa de Lacerda, 

muitas vezes visto como um administrador “competente” e “empreendedor”, além de deixar 

marcas profundas no espaço físico da cidade, à época estado, “tornou-se elemento 

fundamental de construção da memória política carioca e, como tal, foi acionado nos 

momentos de debate político mais intenso”141.  

Desse modo, não é de se estranhar a transferência da “remoção” da Praia do Pinto 

para o governo Lacerda, sendo que o incidente se deu em maio de 1969, sob a 

administração de Negrão de Lima.  A importância dos acontecimentos na constituição da 

memória já foi abordada. Entretanto, Pollak também aponta os personagens de presença 

importante na trajetória do sujeito o qual a memória é analisada, sendo que esses 

personagens, semelhante aos acontecimentos, também podem ter uma presença real, “por 

tabela”, ou relativa a uma “memória herdada”. Porém, associação mais importante é a 

                                                 
139 Cf., LEEDS, Anthony & LEEDS, Elizabeth. A sociologia do Brasil urbano. Rio de Janeiro, Zahar, 1978.  
140 Cf., GRYNSZPAN & PANDOLFI, op.  cit. 
141 Cf., MOTTA, Marly. “O Rio é um município qualquer?”. In: Saudades da Guanabara: o campo político 
da cidade do Rio de Janeiro (1960-1975). Rio de Janeiro, Ed. FGV, 2000. 
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relação da Praia do Pinto com uma remoção, política oficial e legal do governo para as 

favelas, uma vez que a Praia do Pinto desapareceu devido a um incêndio de causas 

desconhecidas e, portanto, culpados também desconhecidos. Tal fato, sem se negar as 

possibilidades acerca do incêndio e suas possíveis causas, deve ser analisado sob o prisma 

da controvérsia causada pela abordagem remocionista da favela pelo poder público, 

sobretudo pela ótica dos moradores. Exemplificando tal assertiva temo uma imagem 

presente na fala de Alberto Jacob: “ali [local onde se localizava a Praia do Pinto] era uma 

grande favela que tacaram fogo, e outra coisa, incendiaram a favela e os helicópteros que 

sobrevoavam a favela para jogar água em cima para apagar o fogo, ao contrário, tacaram 

combustível para queimar mais barracos ainda.”.  

Tal imagem é possível ser encontrada em depoimentos de ex-moradores dessa 

favela, e sua força constata-se pela sua presença na memória de um indivíduo que lá não 

habitou (Jacob). Mais importante que se discutir sua improvável veracidade é a análise de 

suas implicações, como a resistência e impopularidade da política remocionista e a 

identificação negativa do poder público como seu promotor, ainda mais evidente na 

seguinte passagem de Jacob: “É por isso [reportagens de denúncia] que talvez fui 

perseguido pela ditadura, na minha remoção da Catacumba, eu acho que foi a vingança da 

ditadura”.  
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Capítulo II 

A favela faltou na foto: a cobertura do desmonte do Morro de Santo Antônio 

 

A favela é um elemento presente em nossa paisagem urbana desde o final do século 

XIX. Sua gênese está contida no contexto da questão habitacional desse período, onde se 

nota, dentre outros fatores, o deslocamento das classes populares da área central para os 

subúrbios. Assim, foram lançadas as diretrizes de um modelo de segregação espacial, 

consolidadas pela Reforma Passos (1902-1905), e que marcaria futuros projetos e políticas 

urbanas para nossa cidade.  

Paralelamente ao surgimento do fato urbano favela, houve a ocorrência de outro 

fenômeno: sua construção enquanto categoria social. A representação coletiva sobre esses 

espaços resultantes desse processo adquiriu características históricas específicas em seus 

primórdios. Segundo o sociólogo Luiz Machado da Silva:  

 [...] na gênese da construção social da favela como representação 
coletiva, parece que o núcleo de seu significado estava na dimensão 
físico-espacial, muito mais do que nas características de seus moradores 
(as quais estavam presentes mas qualificavam a patologia de territórios e 
moradias, e não propriamente de atores sociais) [...]. A referência central 
de sua auto-imagem não foi nem a pobreza em geral, nem o trabalho ou a 
inserção no processo produtivo, mas antes a condição de moradia definida 
heteronomamente, a partir de critérios jurídico-institucionais 
(clandestinidade ilegalidade) e morais.142   

 

Durante as primeiras décadas do século XX, esse processo teve a participação de 

diferentes atores sociais como engenheiros sanitaristas, intelectuais, burocratas, urbanistas, 

representantes da especulação imobiliária, políticos e a imprensa. Já em 1906, o engenheiro 

civil Everardo Backheuser fazia menção às favelas, em seu relatório publicado na imprensa 

                                                 
142 C., SILVA, Luiz A. Machado da. “A continuidade do problema favela”. In: OLIVEIRA, Lucia Lippi (org). 
Cidade: histórias e desafios. Rio de Janeiro,  Ed. FGV, 2002. p. 228. 
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nacional. O teor dos comentários é impregnado pelo respaldo do saber médico e higienista-

sanitarista, e seria notado em outros momentos, como os discursos do corretor rotariano 

João Augusto de Mattos Pimenta, publicados na grande imprensa nos anos de 1926 e 1927, 

e nos quais referia-se à favela como “lepra da esthetica”. A importância dos discursos de 

Mattos Pimenta pode ser averiguada pela influência sobre o urbanista francês Alfred 

Agache na elaboração de seu relatório, em 1930143.  

A percepção social da categoria favela presentes nesses documentos possui relativa 

consonância com a afirmação acima citada de Machado da Silva. Porém, é necessário 

atentar que tal percepção não ocorreu de forma homogênea ao longo do processo histórico, 

nem mesmo nas primeiras décadas do século XX. Um bom exemplo é a construção 

simbólica do Morro da Providência, então mais conhecido como “Morro da Favella”, pelo 

Correio da Manhã, durante as duas primeiras décadas do século passado. O tom das 

matérias é marcado pelo viés policial, em um primeiro momento gerado pela “fama” 

apregoada à zona portuária pela Revolta da Vacina. Porém, a partir de 1910, o Morro da 

Providência vai crescendo em importância própria como espaço de malandros e 

degenerados sociais, constituindo-se em foco de promiscuidade e perigo social144.  

Logo, é preciso ter consciência da influência das diferentes conjunturas históricas 

no processo de construção da categoria social “favela”, bem como a atuação dos diferentes 

atores envolvidos. A complexidade do processo em questão é fundamentada na diversidade 

dos interesses e formas de atuação dos agentes envolvidos, bem como a interação destes em 

momentos históricos específicos. Essa equação resulta em formas de apropriação e 

                                                 
143 Cf., VALLADARES, Lícia. “A gênese da favela carioca: a produção anterior às Ciencias Sociais”. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais. Brasília, n. 15, v. 44, 2000. 
144 Cf., MATTOS, Rômulo Costa. A “aldeia do mal”: o Morro da Favela e a construção social das favelas 
durante a Primeira República. Dissertação de mestrado. Niterói, PPGH-UFF, 2004. 
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percepção coletiva do espaço favela, que acabarão por, muitas vezes, permear as tomadas 

de posição da sociedade civil e do poder público. Porém, esse resultado é alcançado de 

forma processual, onde cada variante geradora possui sua importância própria. 

Dentro desse contexto, o objetivo do presente trabalho é a análise da cobertura o 

Correio da Manhã sobre uma favela específica, o Morro de Santo Antônio, no final da 

década de 50. A escolha do Santo Antônio se dá pelo caráter específico de seu “desmonte” 

que evidencia certos aspectos. Eles dizem respeito a escolhas e privilégios de certos 

ângulos e debates, para a construção de uma imagem da favela pela imprensa. Essa 

afirmativa se resume à seguinte pergunta: porque, ao invés de desmonte, não se falar, 

igualmente, em remoção do Morro de Santo Antônio? 

A reflexão sucitada por essa pergunta encontra-se obrigatoriamente contida em uma 

questão mais ampla: a política de habitação popular do final da década de 50. A derrocada 

do Programa de Parques Proletários foi marcada pelas estratégias de angariamento de votos 

voltadas para os habitantes de favelas, sendo os próprios apartamentos das moradias do 

programa, dentre outros elementos, utilizados como ferramenta para tal finalidade, dentro 

da conjuntura de redemocratização do pós-45145. A passagem da década de 40 para a 

década de 50 foi marcada pelo estabelecimento ce comissões, planos, leis, sugestões, além 

dos primeiros censos de favelas146. Este quadro revela um esforço claro de conhecimento 

do objeto favela pelo poder público, sendo que esse período (1940-1954) foi justamente o 

de consolidação da favela no espaço urbano do Rio de Janeiro. Este esforço está ligado à 

                                                 
145 Cf., PARISSE, Lucien. Favelas do Rio de Janeiro – evolução – sentido. Rio de Janeiro, Cadernos do 
CENPHA n. 5, 1969. 
146 Além do surgimento de dois novos atores ligados à Igreja: a Fundação Leão XIII (1947) e a Cruzada São 
Sebastião (1955). 
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diretriz adotada pelo poder público de conhecer as causas de surgimento e perpetuação da 

favela, para então intervir na questão147.  

Desse modo, a década de 50 foi marcada por uma atuação de construção sistemática 

de conhecimento do poder público, sem, contudo, que seja efetivado uma política de 

intervenção mais drástica no espaço urbano. A existência de tal postura só se dará no 

período imediatamente posterior, com as políticas remocionistas de Lacerda e do governo 

militar. Assim, essa conjuntura específica de atuação por parte do Estado é reveladora do 

porquê da erradicação de uma das primeiras favelas do Rio de Janeiro, objeto de construção 

de uma série de representações relevantes para a percepção inicial desse tipo de espaço, ser 

caracterizada preferencialmente como um “desmonte”, ao invés de uma “remoção”.            

  

Como se deu a ocupação do Santo Antônio  

 

A ocupação da área onde se localizava o morro remonta aos primórdios de nossa 

cidade. Os franciscanos lá construíram o Convento de Santo Antônio no século XVII, na 

época um local isolado e pantanoso. As primeiras obras no local, a fim de garantir 

condições de “salubridade” para os religiosos, remetem ao governo de Mem de Sá. As 

modificações urbanísticas sucedem-se ao longo dos anos, como o aterro da Lagoa de Santo 

Antônio, em 1712, com a previsão de abertura de uma rua, que viria a ser a rua 13 de maio, 

separando a área em duas. Assim, no século XVIII foi realizada uma série de obras a fm de 

integrar as adjacências do morro à cidade148.  

                                                 
147 Idem. 
148 Cf., RIBEIRO, J. O. Sabóia. “Urbanização da esplanada de Santo Antônio”. Revista Municipal de 
Engenharia. Rio de Janeiro, Secretaria Geral de Viação e Obras, v. 1, n1, jan. 1944.   
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Durante a crise habitacional da segunda metade do século XIX, uma das variadas 

soluções adotadas por setores da população de baixa renda foi a ocupação de encostas e 

beiradas de morros, sendo que há documentação remetentes a 1865 que comprovam essa 

prática. Segundo Lílian Vaz: “Apesar de não se tratar ainda de favelas, o que inclui, além 

da pobreza, a conotação de adensamento, ilegalidade, insalubridade, desordem, 

autoconstrução e falta de serviços de infra-estrutura urbana, há certamente um,a estreita 

relação entre os primeiros casebres esparsos e os grupamentos que logo se tornariam 

marcantes na cidade”149.  

A favela que se instalou no Morro de Santo Antônio data do final do século XIX, 

antes mesmo da generalização da palavra “favela” para habitações desse tipo. Sua ocupação 

foi realizada por combatentes que retornaram da Guerra de Canudos, que lá teriam 

construído barracões improvisados, com a autorização de chefes militares. Porém, as 

favelas dessa época não correspondem ao que compreendemos atualmente por “favela”, 

melhor sendo consideradas como formas intermediárias entre o cortiço e a favela, o velho e 

o novo, havendo uma série de semelhanças “entre as habitações coletivas insalubres e as 

primeiras ocupações dos morros, além daqueles associados à pobreza”150. Com relação ao 

morro aqui abordado, em 1901, a imprensa já denunciava a existência de um “bairro 

novíssimo”, com cerca de 150 casebres e 623 habitantes151. Este fato demonstra a 

importância da favela do Santo Antônio na constituição inicial da problemática da favela, 

enquanto um dos primeiros exemplos desse tipo de habitação, ainda sua fase embrionária.  

                                                 
149 Cf., VAZ, Lílian Fessler. “A modernização da moradia no Rio de Janeiro”. Análise Social,. Lisboa,  n. 127, 
v. 29, 1994. p. 590. 
150 Idem, p. 591. 
151 Cf., VALLADARES, op. cit. p. 7.   
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Sua relevância também se encontra na construção simbólica e na percepção social, 

em um momento igualmente inicial, desses espaços. Um exemplo de tal assertiva é a sua 

presença na obra do cronista João do Rio, em texto intitulado “os livres acampamentos da 

miséria”, que seria publicado e 1917 no livro “Vida Vertiginosa”:  

(..) E quando de novo cheguei ao alto do morro, dando outra vez com os 
olhos na cidade, que embaixo dormia iluminada, imaginei chegar de uma 
longa viagem a um outro ponto da terra, de uma corrida pelo arraial da 
sordidez alegre, pelo horror inconsciente da miséria cantadeira, com a 
visão dos casinhotos e das caras daquele povo vigoroso, refestelado na 
indigência em vez de trabalhar, conseguindo bem no centro de uma 
grande cidade a construção inédita de um acampamento de indolência, 
livre de todas as leis. De repente, lembrei-me que a varíola cairia ali 
ferozmente, que talvez eu tivesse passado pela toca dos variolosos. Então, 
apressei o passo de todo. Vinham a empalidecer na pérola da madrugada 
as estrelas palpitantes e canoramente galos cantavam por trás das ervas 
altas, nos quintais vizinhos (grifos meus).152

   
 

O trecho destacado exemplifica algumas das principais formas de percepção da 

favela pela sociedade e pelo poder público: o espaço do outro, contraposição da cidade 

legal, local de promiscuidade e patologias moral e física. O trecho também demonstra o 

fato das favelas ainda constituírem-se em uma novidade em nossa paisagem urbana. Ou 

seja, esse foi um dos exemplos da participação do Morro de santo Antônio para os 

princípios da construção homogeneizadora de um imaginário coletivo acerca das favelas. 

Embora esses espaços só consolidem sua proliferação pela cidade por volta da década de 

40, as três primeiras décadas do século XX são importantes para aquilo que pode ser 

chamado, conforme expressão de Lícia Valladares, de “gênese da favela carioca”153: uma 

forma de percepção homogênea desses espaços, que acabará por tangenciar diversas 

tomadas de decisões e políticas públicas para eles voltados, e cujo desenvolvimento 

                                                 
152 Apud, MONTEIRO, Marcelo. “Santo pioneiro”, http://www.favelatemmemoria.com.br, pesquisado em 
25/04/2006. 
153 Cf., VALLADARES, op. cit. 
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histórico mostrará a agregação de diferentes características, influenciada pelas conjunturas 

sócio-políticas e culturais que seguirão. 

 

Um gigante de terra em plena estrada para o progresso: a cobertura do desmonte do 

Santo Antônio  

 

 O período que envolve o Estado Novo trouxe fatos importantes para a história das 

favelas. O primeiro foi o surgimento do Código de Obras (1937), que foi o primeiro 

documento oficial a legislar sobre o tema, objetivando o controle das favelas existentes e a 

proibição do surgimento de novas, bem como a exploração imobiliária nesses locais154. No 

Estado Novo também ocorreu o primeiro grande programa estatal de intervenção em 

favelas: os parques Proletários. Esse programa foi marcado pela remoção de algumas 

favelas com a transferência de seus moradores para conjuntos habitacionais construídos 

pelo Estado. Possuía, igualmente, forte elemento de controle ideológico, visando uma re-

educação dos que habitavam em favela, a fim de solucionar suas “deficiências morais”. 

Todo esse processo foi marcado por uma retórica de valorização do trabalho e da figura 

individual de Vargas. Abandonado por falta de verbas, a redemocratização pós-45 o mostra 

em um quadro de utilização de seus apartamentos para fins eleitoreiros155.  

 Entre o final da década de 40 e início da década de 50, a atitude do poder público 

com relação às favelas foi de organização de comissões e grupos de discussão, sem a 

realização de nenhum projeto maior específico. A atuação perante as favelas nesse período 

teve a Igreja, através da Fundação Leão XIII (1947) e da Cruzada São Sebastião (1955), 

                                                 
154 Idem. 
155 LEEDS, Anthony & LEEDS, Elizabeth. A sociologia do Brasil urbano. Rio de Janeiro, Zahar, 1978.  
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como principal agente, enquanto na mídia, nota-se a campanha movida por Carlos Lacerda, 

em 1948, intitulada “Batalha do Rio”156. Também foram lançados os dois primeiros censos 

oficiais com preocupação de realizar uma quantificação séria sobre as favelas do então 

Distrito Federal157. Em 1948, foi lançado o censo realizado pelo Departamento de 

Geografia e Estatística da Prefeitura, enquanto em 1950, foi o lançado o levantamento de 

responsabilidade do governo federal. Houve algumas diferenças entre os dois censos, como 

o número de favelas existentes, motivadas por critérios técnicos158.  

 O pós-45 foi marcado por um crescimento habitacional no Rio de Janeiro. Grande 

parte desse crescimento foi direcionada para a zona sul. Porém, apesar desse deslocamento 

do eixo de moradia, já iniciado décadas antes, o principal pólo empregatício de nossa 

cidade continuou sendo o centro. Com isso, criou-se um problema funcional de 

deslocamento. Tal fato deu-se pelo aumento de fluxo de veículos particulares na direção 

zona sul-centro, prejudicado pela ausência de túneis diametrais, levando ao 

congestionamento da área central. Assim, a resolução dessa questão de deslocamento viário 

seria uma das preocupações do Estado durante a década de 50159. 

 Assim, durante a administração de Dulcídio Cardoso (1952-54), teve o início das 

obras do desmonte do Morro de Santo Antônio. Com isso, seriam criadas novas áreas 

valorizadas no centro da cidade, além de ligá-lo à Copacabana. A antiga Avenida Beira Mar 

seria, também, desafogada, sem o alto custo das desapropriações160. É válido citar que 

existem projetos de desmonte do Santo Antônio anteriores, como o próprio projeto do 

                                                 
156 RIOS, Rute M. M. “Amando de modo especial os menos favorecidos – 1945 – 1954”. In: VALLA, V 
(org). Educação e favela: políticas para as favelas do Rio de Janeiro, 1940-1985. Rio de Janeiro, Ed. Vozes, 
1986. 
157 Anteriormente, só haviam sido realizados levantamentos parciais e estimativas aproximadas sob 
responsabilidade de diferentes órgão. Cf., PARISSE, Lucien.op. cit.   
158 Cf., VALLADARES, op. cit.  
159 Cf., ABREU, Maurício. A evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, IPLANRIO/Zahar, 1987. 
160 Idem. 
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engenheiro Sabóia, em artigo já citado, que data da administração de Henrique Dodsworth. 

Porém, na década de 50, o responsável do planejamento urbanístico de parte do futuro 

aterro, bem como da esplanada do Santo Antônio foi o responsável pelo projeto do Museu 

de Arte Moderna, Affonso Eduardo Reidy. 

 Nessa mesma época, a imprensa começa a dar atenção à obra. O corpo documental 

que compõe a série temática sobre a cobertura do desmonte do Santo Antônio possui 60 

fotografias. Porém, é válido atentar para a divisão entre as fotografias que possuem 

elementos humanos, ou seja, pessoas, como elemento figurativo central, e as que possuem 

elementos não-humanos, ou seja, o aterro, a obra, máquinas trabalhando, prédios semi-

demolidos e afins. Por elemento figurativo central deve-se entender o principal objeto 

retratado e alicerce para construção de significado da fotografia, localizado no centro da 

imagem. Com isso, o fato de uma escavadeira ser o elemento figurativo ao centro da 

fotografia não exclui a possibilidade da existência de pessoas retratadas, por exemplo, nas 

margens da mesma. Porém, devido a uma questão de percepção visual e leitura da imagem, 

o olho humano tende a privilegiar a percepção dos elementos situados ao centro da imagem 

fotográfica161.   

Assim, temos 14 fotografias tendo o elemento humano como elemento figurativo 

central, e 46 fotografias com elemento figurativo central não-humano. Essas fotografias 

foram separadas de acordo com temáticas específicas: 

 

 

 

A) Elemento figurativo central humano – total 14 

                                                 
161 Cf., JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Campinas, Ed. Papirus, 1996. 
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1)Contratempos 
cotidianos das 

obras 

2) Debates e 
protestos 
sobre as 

obras 

3) Moradores 
desalojados 
das favelas 

4) Obra do 
desmonte 

5) 
Personalidade 

política 

6) 
Modificações 

urbanas 
oriundas do 
desmonte 

5 3 2 2 1 1 
 

B) Elemento figurativo central não-humano – total 46 

1) 
Escavadeiras, 
caminhões e 

afins 

2) Denúncia sobre 
poeira/negligência 

3) Obra 
do 

desmonte 

4) Ruínas e 
prédios 

abandonados 

5) 
Modificações 

urbanas 
oriundas do 
desmonte 

6) 
Maquetes 
e plantas 

7) 
Barracos 

destruídos 

8) 
Protestos 

14 13 5 5 4 3 1 1 
 

Com relação à primeira tabela, o item 1 diz respeito a contratempos surgidos por 

relação direta ao desmonte, como buracos e excesso de lama em dias chuvosos, que 

prejudicam, sobretudo, a passagem de pedestres. O segundo item refere-se a encontros de 

comerciantes e moradores dos arredores da obra entre si ou com lideranças políticas, a fim 

de debater plantas e possíveis projetos e soluções para os problemas trazidos pelo 

desmonte. O item 3 é formado por fotografias de moradores da favela de Santo Antônio, 

enquanto o item 4 é relativo ao local da obra propriamente dito, com pessoas transitando ou 

operários trabalhando. O item 5 é uma fotografia do então presidente, Juscelino 

Kubitschek, enquanto o item 6 é constituído por uma fotografia sobre modificações 

urbanísticas daquela área da cidade em conseqüência da obra. 

No que se refere à segunda tabela, o primeiro item é composto pelas máquinas que 

trabalhavam no desmonte, como escavadeiras e caminhões, responsáveis pelo arrasamento 

do morro e pelo transporte da terra. Essa segunda atividade resultou em uma série de 

transtornos para os residentes e comerciantes dos arredores do desmonte, resultando nas 
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fotografias que compõem o segundo item. O terceiro refere-se à retratação da área das 

obras propriamente dita, enquanto o quarto diz respeito a ruínas e prédios semi-demolidos. 

O quinto item é composto por modificações da área urbana decorrentes do desmonte, 

enquanto o sexto é referente a maquetes e plantas da futura esplanada do Santo Antônio. O 

sétimo item é constituído de uma fotografia tendo como elemento central barracos 

destruídos pertencentes à favela existente no morro. O oitavo item é configuração de um 

protesto.  

Em um primeiro momento, é notável a quantidade de fotografias (46) que privilegia 

o aspecto não-humano das obras do desmonte. Também deve-se atentar para a valorização 

do maquinário utilizado na empreitada, representado por escavadeiras, caminhões e demais 

veículos. Em outro pólo, pode-se destacar a tradicional atuação do Correio da Manhã como 

órgão vigilante do poder público, conforme mostra a quantidade de fotografias realizadas 

com o objetivo de denunciar a imensa quantidade de poeira oriunda da área do desmonte, e 

os transtornos causados á população vizinha.      

Com relação ao número de pessoas presentes enquanto elementos figurativos, ele 

pode ser quantificado da seguinte forma: 

Homens Mulheres Crianças Não 
identificados 

Personalidade 
política/pública 

Total de 
pessoas 

retratadas 

55 5 7 3 1 71 

 

 É importante atentar para o fato que nesse número também consta as fotografias 

com elemento figurativo não-humano central. A quantidade superior de homens presentes 

pode ser explicada pela ambientação das fotografias nas obras do desmonte.  

 Desse corpo fotográfico, 35 fotografias possuem indicação de publicação, com a 

seguinte configuração:   
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C) Elemento figurativo central humano (fotografias com indicação de 

publicação)– total 11 

1)Contratempos 
cotidianos das 

obras 

2) Debates e 
protestos 
sobre as 

obras 

3) Moradores 
desalojados 
das favelas 

4) Obra do 
desmonte 

5) 
Personalidade 

política 

6) 
Modificações 

urbanas 
oriundas do 
desmonte 

4 2 2 2 - 1 
 

D) Elemento figurativo central não-humano (fotografias com indicação de 

publicação)– total 24 

1) 
Escavadeiras, 
caminhões e 

afins 

2) Denúncia sobre 
poeira/negligência 

3) Obra 
do 

desmonte 

4) Ruínas e 
prédios 

abandonados 

5) 
Modificações 

urbanas 
oriundas do 
desmonte 

6) 
Maquetes 
e plantas 

7) 
Barracos 

destruídos 

8) 
Protestos 

10 6 2 3 2 - - 1 
  

 No tocante as fotos com indicação de publicação, nota-se uma queda da diferença 

entre as fotos que privilegiam o aspecto humano e o não-humano da cobertura, apesar deste 

possuir ainda uma predominância de pouco menos de 68% entre as fotos publicadas. As 

demais relações entre as temáticas que compõem a série mantém-se, sendo interessante 

apontar alguns dados, a exemplo do item 1 da tabela D. Nesse item, 9 dos veículos 

utilizados na obra retratados são escavadeiras. Porém, o dado mais interessante é que, das 

60 fotografias da série, apenas 3 possuem a favela como elemento central. Duas retratam 

moradores desalojados da favela do Santo Antônio, e uma, barracos destruídos da mesma. 

Quando são analisadas as fotografias com indicação de publicação, esse número cai para 

dois, referentes aos moradores da favela. Tal fato revela a mais curiosa ausência dessa 

cobertura sobre o desmonte.  
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 Com relação aos fotógrafos, 53 fotografias não creditam autoria, o que era usual na 

década de 50, período onde foram realizadas a maioria das fotos. 5 fotografias são de 

responsabilidade de Bueno, publicadas na coluna Gerico, espaço para denúncia e cobrança 

de soluções por parte do poder público de questões urbanas de interesse da população do 

Rio de Janeiro. Tal fato pode ser relacionado à importância da temática da denúncia de 

transtornos, a maioria relativos à poeira e negligência das autoridades para com esse 

problema, surgidos com as obras. A maioria das fotografias com indícios de publicação foi 

feita em 1958 e 1959 (24 de 35). 

Observemos a seguinte foto, uma das publicadas sobre moradores da favela do 

Santo Antônio:                                               

Foto 1 

 

Foto: Arquivo Nacional,  Fundo/Coleção: Correio da Manhã, Data: 3/12/1954 

Fotógrafo: Milton Santos 
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Essa foto, tirada no momento inicial do desmonte, revela uma polarização entre 

duas noções que marcaria o resto da cobertura desse fato: atraso e progresso. A primeira 

noção encontra-se representada pelo que aparenta ser uma família. Tal noção é reforçada 

por suas roupa, que denotam simplicidade assim como os pés descalços da mulher e da 

criança ao seu lado, por sua atitude de impotência perante o progresso (representado pelas 

obras do desmonte, pelos caminhões à esquerda da cena) que cada vez mais se adiantava, e 

até mesmo pela vegetação ao lado. É interessante notar a distância entre os indivíduos 

retratados e as atividades referentes à obra do desmonte, que seguem a pleno vapor, e por 

eles é observada. Tal distância acaba por reforçar a idéia de separação entre a favela, 

representada pelas pessoas retratadas, e a nova configuração espacial daquela área, ou seja, 

a futura esplanada do Santo Antônio. Desse modo, é transmitida uma idéia central de atraso 

perante o progresso inevitável e iminente. Também é interessante, mais uma vez, atentar 

para o fato de que essa foto representa uma exceção, uma vez que é uma das raras que tem 

figuras humanas como elemento central da imagem. 

O caráter polissêmico da imagem fotográfica não deve ser jamais ignorado. Sua 

incorporação pelo discurso jornalístico também acarreta fatores próprios que intensificam 

tal ambigüidade interpretativa. Inicialmente, temos a própria especificidade do discurso 

midiático, que visa o estabelecimento de um elo comunicativo com o outro (leitor). Tal elo 

possui uma série de tensões devido ao fato de que o leitor pode ignorar alguns significados 

interpretativos possíveis em detrimento de outros. Ou seja, não há uma comunicabilidade 

plena. Porém, tendo em vista o caráter ideológico do discurso jornalístico, a combinação de 
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elementos intertextuais, ou seja, de aspectos visuais e escritos (legenda, título e reportagem) 

atua como forma de estabelecer um direcionamento interpretativo para o receptor162.  

O tipo de interpretação proposto para essa imagem é ratificado pelo componente 

escrito de sua matéria respectiva163. A legenda da foto possui uma função descritiva, 

fazendo uma breve alusão à erradicação do morro: “na ribanceira e olhando as escavadeiras 

e os caminhões que estão destruindo o imponente morro de Santo Antônio”. Tal alusão 

corre em paralelo com a presente no título da reportagem, cronologicamente realizada no 

princípio da realização das obras: “Mesmo devagar vai perdendo o Santo Antônio a 

imponência de morro”.  

Em conjunto com as referências ao ainda incipiente fim do morro, é interessante 

realizar uma análise de como a favela é caracterizada no corpo da matéria, a fim de 

embasar a interpretação aplicada à figura dos moradores retratados na fotografia. Essa 

favela, descrita como “o mais pacífico morro do Rio de Janeiro”, é caracterizada como um 

outro universo, sendo utilizadas palavras e adjetivações que remetem ao interior, ao campo, 

em oposição à modernidade urbana: “(...) uns rapazes dedilhando o pinho, entoando 

canções da roça, ou os últimos sambas.” A calmaria do local evocada pelas músicas “da 

roça”, além do fato de tratar-se de “o mais pacífico morro do Rio de Janeiro”  revela um 

modo de vida simples e harmônico. Essa caracterização do ambiente das favelas, na década 

de 50, também pode ser observada em algumas chanchadas164, o que demonstra uma forma 

comum de percepção dos habitantes da favela e da construção de seus hábitos. Outra 

passagem da reportagem reforça a caracterização da favela como um espaço à parte e 
                                                 
162 Cf., FAUSTO NETO, Antonio, CASTRO, Paulo César & LUCAS, Ricardo J. de L. “Mídia-tribunal. A 
construção discursiva da violência: o caso do Rio de Janeiro”. Comunicação & Política. Rio de Janeiro, v.1, 
n. 2, 1995.  
163 Correio da Manhã, 3/12/1954. 
164 Cf., KORNIS, Mônica Almeida. “Samba em Brasília: uma utopia conservadora dos anos 1950”. Cadernos 
de antropologia e imagem. Rio de Janeiro, n.18, 2004.  
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diferenciado da cidade, além da descrença no desmonte do morro, justificada por essa 

mesma diferenciação. Porém, ambos, a descrença e o morro, teriam seus fins decretados 

pelas máquinas do progresso:  

“Porque, dizia-se que a prefeitura pararia de uma hora para outra, não 
levaria até o fim o intento de reduzir a zero a imponente elevação, porque 
os seus mistérios estariam ali para, mais uma vez, vencer a força dos 
prefeitos (...). O compasso é diferente, como eles dizem. E não há mais 
quem não acredite naquelas máquinas de terraplanagem.” (grifos meus).     
 

O período entre o final da década de 40 e início da década de 50 foi caracterizado 

por um clima de euforia, com o crescimento de uma utopia nacionalista contra o atraso, que 

levou ao agrupamento de diferentes grupos e classes em torno de uma ideologia nacional-

desenvolvimentista. Foi uma época desejosa de inovações em diversos campos, como o das 

comunicações. Paralelamente, nota-se uma crescente valorização de uma cultura da 

imagem a partir da década de 50. Esse processo acabou por acarretar novas formas de se 

pensar o popular, visando sua integração nesse novo projeto nacional. Essas formas 

continham uma ambigüidade com relação a esse setor da sociedade. Uma vez que se via a 

valorização do homem do campo e de suas tradições culturais, como o folclore, do que 

seria a essência do nacional, nota-se, também, o detrimento dessas mesmas manifestações 

no espaço urbano. Há uma completa desvalorização de formas urbanas de manifestações 

culturais populares, como o teatro de revista, por parte de diversos intelectuais, que por sua 

vez, valorizavam a tradição popular autêntica. Por essa tradição, deve-se entender às 

manifestações ligadas ao campo. E, mesmo assim, quando atidas ao campo, uma vez que 

sua ocorrência no espaço urbano era vista como degenerada, grotesca, inferior165.  

                                                 
165 Cf., VELLOSO, Mônica. “A dupla face de Jano: romantismo e populismo”. In: GOMES, Ângela de 
Castro. O Brasil de JK. 2ª ed. Rio de janeiro, Ed. FGV, 2002. 
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Tal percepção do popular não impediu que a favela figurasse em algumas produções 

teatrais e cinematográficas da época, alçada, até, à condição de reflexo autêntico dos 

problemas nacionais. Porém, certos elementos oriundos da ambigüidade abordada também 

encontram-se presentes nessas produções, e deve ser problematizados enquanto uma forma 

específica e homogênea de construção da categoria “povo”, bem como do papel deste e até 

dos próprios intelectuais166. Os aspectos abordados encontram-se presentes na foto acima. 

Basta notar as roupas dos indivíduos retratados e a vegetação à direita destes. Abaixo das 

árvores há um cercado destruído, compondo, esses elementos todos, uma “subcena rural” 

dentro da cena retratada. Também é característica a oposição da “subcena”, remanescente 

da favela existente, com o que seria o resto da cidade. A mesma bipolarização entre a cena 

e o desmonte pode ser simbolicamente extendida à cidade, com seus prédios ao fundo. Os 

caminhões trabalhando e os prédios da cidade seria uma clara alusão ao progresso versus o 

atraso prestes a ser erradicado. 

Atentemos agora para a noção barthesiana de studium. No pensamento de Roland 

Barthes, essa noção seria o escopo cultura que nos permite compreender uma mensagem 

fotográfica, devido aos elementos culturais compartilhados com seu autor (o fotógrafo), e 

sobre ela tecer juízos.  

Reconhecer o studium é fatalmente encontrar as intenções do fotógrafo, 
entrar em harmonia com elas, aprová-las, desaprová-las, mas sempre 
compreendê-las, discuti-las em mim mesmo, pois a cultura (com que tem 
a ver o studium) é um contrato feito entre criadores e consumidores.167   

 

 Desse modo, esse conceito barthesiano indica um elemento comum, um amálgama 

entre “consumidores” e “criadores”, que os permite partilhar noções culturais capaz de 

                                                 
166 Idem. 
167 Cf., BARTHES, Roland. A câmara clara. 2ª ed. Ro de Janeiro, Nova Fronteira, 1984. 
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realizar o ato de comunicar através da mensagem fotográfica. Assim, pode-se falar em 

noções de valor comum sobre um determinado tema pelos membros da sociedade. 

Principalmente, perante os termos propostos, numa onde o papel de criador e consumidor é 

constantemente exercido por um indivíduo. Logo, não seria impossível afirmar essa noção 

comum com relação à temática da favela, nos anos 50. No tocante à classe intelectual, no 

que diz respeito à concepção de “popular”, na qual à favela se insere, e aos repórteres 

fotográficos. Tal afirmativa pode ser embasada, também, na existência de elos de ligação 

entre esses profissionais e representantes de outros campos das artes visuais, cuja interação 

caracterizaria um regime visual específico a partir da década de 40168. E, conforme visto no 

conceito barthesiano de studium, há um compartilhamento de concepções culturais acerca 

de temáticas específicas, presentes na mensagem fotográfica, entre o criador da imagem e 

seu receptor. E a prática da construção do discurso jornalístico é orientada pela tentativa de 

se atingir um leitor-padrão, caracterizado, dentre outros fatores, por essas concepções 

culturais compartilhadas pelos indivíduos que compõem a sociedade169. Desse modo, a 

mesma noção de “popular” compartilhada pelos produtores do campo da cultura visual 

poderia ser encontrada em seu público consumidor. Daí a escolha pela possibilidade 

interpretativa apresentada pela fotografia 1. 

 Um aspecto consideravelmente presente na cobertura do desmonte do Santo 

Antônio é a alusão ao progresso. Um exemplo pode ser encontrado em matéria, de 1956, 

sobre a demolição de um casarão antigo na Rua do Lavradio, conseqüência das obras do 

desmonte:  

                                                 
168 Cf., MAUAD, Ana Maria. “Narrativas contemporâneas: fotojornalismo e fontes orais, uma proposta 
metodológica”. Comunicação apresentada XI Encontro Regional de História/ANPUH-RJ. Rio de Janeiro, 
UERJ, 2004. 
169 Cf., FAUSTO NETO, CASTRO & LUCAS. op. cit. 
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O casarão foi envelhecendo, decaindo, para acabar posto abaixo a fim de 
atender às exigências do progresso! [...] As escavadeiras parecem um 
monstro moderno de mandíbulas de ferro: atiram-se contra o gigante de 
terra, mordem-no, arrancam-lhe um pedaço, rompem, mastigam, trituram. 
Assim fazem agora com o Morro de Santo Antônio (aqui visto de um 
trecho da Rua dos Arcos) que vai cedendo ao castigo impiedoso.170    
 

Um dos principais símbolos adotados como forma de representar o progresso são as 

máquinas que trabalham no desmonte, sobretudo a escavadeira. Tal fato, bem evidenciado 

na metáfora utilizada do “monstro moderno” contra o “gigante de areia”, pode ser 

averiguado na recorrência dessa máquina nas fotografias, seja parada, seja em pleno 

trabalho.                                                           Foto 2 

Foto: Arquivo Nacional, Fundo/Coleção: Correio da Manhã, Data: 11/2/1958,  Fotógrafo: não identificado 

                                                 
170 Correio da Manhã, 22/1/1956. É interessante notar que o Morro de Santo Antônio não era o único 
elemento associado à noção de atraso, que pode ser estendida às irremediações da futura explanada, 
principalmente no tocante a imóveis consideravelmente antigos,  muitos deles utilizados para fins 
habitacionais pela população de baixa renda. 
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Essa fotografia foi publicada em reportagem de 11 de fevereiro de 1958, com a 

seguinte legenda: “depois de mais de meio-século, fim da preocupação?”. Essa foto ilustra 

satisfatoriamente a batalha entre o “monstro moderno” e o “gigante de areia” a qual o jornal 

aludirá em outras oportunidades. A escavadeira, elemento central da cena, reina absoluta 

em seu trabalho, enquanto os restos de casebres e pessoas, proporcionalmente menores e 

impotentes, olham o símbolo do progresso em mais uma vitória contra o atraso. É 

interessante atentar para uma possível interpretação resultante da relação de 

intertextualidade entre a legenda e o conteúdo da imagem. Essa interpretação diz respeito 

ao reforço da centralidade da escavadeira como elemento figurativo, uma vez que a 

pergunta, da maneira como é colocada pela legenda, traz um imperativo que ratifica o 

elemento central como o agente responsável pelo “fim da preocupação”. Dentro do 

contexto geral da cobertura há, desse modo, o reforço da dicotomia entre progresso e 

atraso. 

Durante a década de 50, nota-se uma tendência, quando não ânsia, à exibição de 

urbanidade, da cidade, da metrópole. Este “efeito de vitrine” constitui uma demonstração 

de capacidade e progresso técnico-científico, uma apologia ao futuro, dentro do contexto 

nacional-desenvolvimentista171. Um exemplo foi a própria construção de Brasília, que nos 

trouxe atenção internacional sobre nossa modernização urbanística, carregada de um forte 

simbolismo de inovação, de nossa re-invenção a partir de nosso centro inabitado, a fim de 

sanar nossas desigualdades regionais e sociais172. Porém, esse fato reverberou de forma 

relativamente dissonante no Rio de Janeiro. Em 1958, foi publicada uma série de 32 

reportagens, no Correio da manhã, sob o título “O que será do Rio?”, com depoimentos de 

                                                 
171 Cf., VELLOSO, op. cit. p. 174. 
172 Cf., JAGUARIBE, Beatriz. “Ruínas modernistas”. In: Fins de século: cidade e cultura no Ro de Janeiro. 
Rio de Janeiro, Rocco, 1998. 
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diversas figuras ilustres da cidade. Tal empreendimento, depois seguido por outros órgão de 

imprensa, como Jornal do Brasil e Tribuna da Imprensa, revela uma preocupação com a 

possível perda de importância de nossa cidade com a transferência da capital federal173. 

Assim, perante a conjuntura acima abordada, não seria infundado conceber a 

exibição e associação de elementos de progresso também relacionada a um esforço de 

manutenção de status da cidade do Rio de Janeiro. Afinal, os ganhos urbanísticos com a 

nova esplanada do Santo Antônio, freqüentemente anunciados (mesmo quando ainda não 

saíram do papel), reforçariam a imagem de progresso do Rio de Janeiro. Contudo, deve-se 

reconhecer a associação do Rio de Janeiro com um simbolismo nacional, devido à sua 

capitalidade: “As cidades-capitais projetam uma deliberação simbólica que ultrapassa o 

repertório usual de outras cidades. Possuem as marcas da oficialidade histórica conferida 

aos monumentos. Simbolizam, nos seus diversos momentos históricos, o panteão 

nacional.”174. Entretanto, essa ligação com o nacional, antes de negar a hipótese exposta no 

presente parágrafo, pode reforçá-la. Tal possibilidade é viabilizada justamente pelo medo 

de nossas elites de perderem a importância de cidade-capital mediante a construção de 

Brasília, com todos os simbolismos envolvidos no processo, e a transferência da capital.       

Um exemplo de melhora urbanística trazida pela obra do desmonte e divulgada pelo 

Correio é a manchete da re seguinte reportagem: “Três mil veículos por hora em pista de 

alta velocidade”175. Nessa reportagem, o superintendente responsável pelas obras do 

desmonte anuncia para dali a dois meses a abertura da nova avenida, que viabilizará o 

rápido escoamento do tráfego de automóveis do centro para a zona sul. Desse modo, ainda 

                                                 
173 Cf., MOTTA, Marly. Saudades da Guanabara: o campo político da cidade do Rio de Janeiro (1960-
1975). Rio de Janeiro, Ed. FGV, 2000. 
174 Cf., JAGUARIBE, op. cit. p. 119. 
175 Correio da Manhã, 6/12/1958. 
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segundo o superintendente, um percurso antes realizado entre 15 e 20 minutos, passaria a 

ser feito em apenas 3. A nova pista, a futura Avenida Chile, suportaria um fluxo de até 3mil 

veículos por hora, conforme alardeado na reportagem. Desse modo, seria resolvido o antigo 

problema viário, anteriormente abordado, da cidade. Porém, tal fato não sairia gratuito ao 

carioca. Para a concretização do obra do desmonte, além da execução e fiscalização de 

outras obras, foi criada a Superintendência de Urbanização e Saneamento (SURSAN), 

durante a administração de Negrão de Lima (1956-1958), e cujo financiamento em grande 

parte procederia de um adicional fiscal176.  

A solução do problema viário e circulatório também foi realçada a partir do cânone 

da fotorreportagem, como mostra a fotografia presente na capa da edição de 18 de 

dezembro de 1958:                                                                                                                                                    

Foto 3 

Foto: Arquivo Nacional, Fundo/Coleção: Correio da Manhã, Data: 18/12/1958, Fotógrafo: não identificado 

 

 

                                                 
176 Cf., ABREU, op. cit. 
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Essa fotografia foi acompanhada da legenda “do Correio ao Correio”177. A 

reportagem, em tom comemorativo, informa a rapidez (que não se confirmaria 

posteriormente) com a qual a prefeitura ia finalizando a obra. A comemoração deu-se pela 

possibilidade de vista entre dois prédios de propriedade do Correio da manhã, antes 

inviabilizada pelo morro. Essa foto foi tirada de um dos prédios, e, se fosse em outras 

épocas, a única vista possível seria o Santo Antônio. A matéria, presente na primeira capa 

do jornal, anunciava a promessa da prefeitura de liberação da nova pista para o tráfego 

ainda em janeiro, enquanto os pedestres já percorriam o novo caminho. Desse modo, é 

realizada uma pequena e original apologia à solução do problema viário do centro. Para 

análise crítica do discurso jornalístico, devem ser levados em consideração fatores como a 

diagramação e a localização da reportagem no corpo do periódico. O fato de tal matéria 

encontrar-se na capa, que atua como uma espécie de “vitrine”, revela sua importância em 

termos de construção de significado, pela localização privilegiada no espaço gráfico do 

jornal178. A localização da reportagem se dá no canto superior direito da capa. Tal espaço é 

tido como referência principal em uma percepção hierarquizada da paginação de um 

periódico, sendo o preferido pelos editores para a localização de uma fotografia179. Tal fato 

reforça, mais uma vez, a relevância dada à reportagem pela equipe editorial.  

Outro elemento fundamental para a construção do sentido dessa fotografia é a 

relação intertextual entre a legenda e a imagem. A frase denota um sentido de ligação entre 

dois pólos, “Do Correio ao Correio”, sendo que tal sentido possibilita o entendimento da 

mensagem, melhor explicitada no interior da reportagem, significativa entre a possibilidade 

                                                 
177 Correio da Manhã, 18/12/1958. 
178 Cf., FAUSTO NETO, CASTRO & LUCAS,  op. cit.  
179 Cf., VILCHES, Lorenzo. Teoria de la imagem periodística. Barcelona/Buenos Aires/México, Ediciones 
Piados, 1987.  
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de se vislumbrar os dois prédios do periódico, graças ao arrasamento do morro de Santo 

Antônio.  

Essa foto constitui-se em uma importante forma de informação. Walter Benjamin já 

atentava para a capacidade especial e própria de informação e comunicação da fotografia. 

Tal fato reside na qualidade da imagem fotográfica de realçar seu objeto, através da 

especificidade da tecnologia que a constitui. Ao contrário da pintura, cujo objeto de 

admiração é a técnica empregado pelo artista, a fotografia coloca o objeto retratado no 

cerne central de valorização. Porém, esse fenômeno não ocorre gratuitamente, apenas pela 

constituição da imagem fotográfica. Para isso, deveria haver o esforço de se retratar o 

mundo real, ao invés dos cenários montados e de realidades encenadas da fotografia pré-

moderna. A fotografia, assim, se revelaria um ótimo meio de se revelar aspectos da 

realidade que não nos damos conta em uma primeira visão. Aspectos que são percorridos 

por nosso “inconsciente ótico”, mas só emergem através do trabalho de constituição da 

fotografia, revelando “mundo de imagens habitando as coisas mais minúsculas, 

suficientemente ocultas e significativas”180. A foto em questão consegue construir um 

significado próprio, através da associação com o texto escrito (legenda e reportagem), cuja 

importância também é elaborada por Benjamin. 

Porém, a obra do desmonte do Santo Antônio também passou por uma série de 

problemas, os principais relacionados a atrasos e inconvenientes causados à vizinhança por 

conta da vasta quantidade de poeira oriunda do descuido dos caminhões que transportavam 

a arei do morro para o aterro que estava sendo realizado. Mais uma vez, as lentes do 

Correio da manhã aproveitaram a oportunidade para a construção de sentido a partir do 

                                                 
180 Cf., BENJAMIN, Walter. “Pequena história da fotografia”. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios 
sobre literatura e história da cultura. 7ª ed. São Paulo, Brasiliense, 1994. p. 94.   
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material dado pelo momento. Porém, desta vez observa-se o olhar crítico, vigilante da 

atuação da esfera pública, uma atuação condizente com o histórico do jornal: 

 

Foto 4 

 Foto: Arquivo Nacional, Fundo/Coleção: Correio da manhã, Data: 29/11/1958, Fotógrafo: não identificado 

 

 

 Essa foto faz parte de uma reportagem cuja manchete foi: “Batalha do pó: SURSAN 

cruzando novamente os braços obrigou convento a fechar as portas”181. Essa matéria 

realizava uma crítica à SURSAN, pois sua negligência com relação à imensa quantidade de 

poeira vinda das obras do desmonte estaria tornando intransitável as ruas do centro. No 

caso, nem o tradicional convento dos franciscanos teria escapado à sina. E segundo o 

jornal, soluções fáceis estariam ao alcance, como a irrigação da superfície da areia 

acumulada nas caçambas dos caminhões. E seria obrigação da SURSAN cumprir essas 

soluções, até pelo fato dela ser mantida com dinheiro público. A “pequena centelha do 

                                                 
181 Correio da manhã, 29/11/1958. 
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acaso” presente na fotografia, o arrancar do caminhão e sua subseqüente cortina de poeira 

dando a impressão de encobrir o convento, acaba por valorizar o instante em si, revestindo-

o de significados críticos perante a situação de sua tomada182. Desse modo, a partir do 

material bruto do mundo exterior, da realidade que pulsa pelas ruas, fotografia e contextos 

humanos são associados, revelando os pormenores da relação desses contextos e os dotando 

de significado específico183.  

 Como pôde ser visto, a cobertura fotográfica do desmonte é marcada pelas 

possibilidades de significados, apesar destes serem ligados por certas temáticas comuns, 

como desenvolvimento e progresso versus atraso. Porém, esses significados são atingidos 

de formas diferentes, dando a cada foto, uma individualidade, uma característica autoral 

própria, tendo como matéria-prima, a própria realidade, “acontecida” dentro de uma 

duração específica. E essa é a característica da fotografia moderna. Ou seja, produzir algo 

novo (o instantâneo) a partir da “duração”, do recorte desta, do seu “retardamento” 

produzir diferentes instantâneos. Daí a feliz expressão de M. Lissovsky referente à máquina 

fotográfica: “máquina de esperar”. O que diferencia a fotografia moderna (surgida a partir 

das décadas de 20 e 30) da fotografia antiga é a característica dessa ser fundamentada na 

“espera”, enquanto a outra o é na interrupção, na pose184.  Ou seja, ao elaborar a fotografia, 

o fotógrafo espera o momento da tomada da pose, operando, assim, um processo de seleção  

do aspecto da realidade a ser retratado. Essa espera é denominada por Lissovsky de 

expectação, a fim de ressaltar a especificidade desse ato no tocante ao processo fotográfico, 

uma vez que nenhum tipo de espera, por qualquer que seja seu objetivo, é semelhante. O 

                                                 
182 Idem. 
183 Ibidem. 
184 Cf., LISSOVSKY, Maurício. “A máquina de esperar”. In: GONDAR, Jô & BARRENECHEA, Miguel 
Angel. (orgs.). Memória e Espaço: trilhas do contemporâneo. Rio de Janeiro, 2003  
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tempo que se esvai na expectação acaba por revelar uma face da duração, a ser 

transformada em instantâneo, um aspecto dessa duração. As características desse processo 

do ato fotográfico são justamente o que caracterizam a autoria de cada foto, bem como a 

diferença de significados, resultante de diferentes formas de espera (expectação), 

comunicados pela mensagem fotográfica185. 

 O desmonte do Santo Antônio só se concluiria no final do governo Lacerda (1960-

1965), quase dez anos após seu início. Além de problemas relativos a atrasos e transtornos 

aos moradores vizinhos à área da obra, no que diz respeito, sobretudo, à poeira e 

desorganização dos procedimentos para seu bom encaminhamento, também podem ser 

citadas as tentativas de reconstrução da favela do Santo Antônio, semelhante ao que 

ocorrerá posteriormente durante as políticas remocionistas dos militares e que foi 

caracterizado por Valladares como um dos elementos que demonstrou o fracasso do 

programa186. 

 A demora para a finalização da obra foi um objeto de crítica constante no jornal, e 

por mais que tenha deixado de ser um assunto de importância para a publicação, por vez ou 

outra voltava a ser abordado, conforme demonstra a seguinte foto: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185 Idem. 
186 Cf., VALLADARES, Lícia. Passa-se uma casa: análise do programa de remoção das favelas do rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1978. Um exemplo de tentativas de retomada das favelas podem ser 
vistas em “Favela cresce no desmonte do Santo Antônio”, Correio da Manhã, 18/08/1959.   
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Foto 5 

 Foto: Arquivo Nacional, Fundo/Coleção: Correio da manhã, Data: 28/02/1964, Fotógrafo: Manoel 

 

 

 A exaltação da resolução do problema viário sofre uma inversão pelos elementos 

que compõem esta imagem. As fotos tiradas do meado para o final da década de 50, quando 

as obras ocorriam a pleno vapor, retratavam escavadeiras trabalhando, além dos recém-

abertos caminhos capazes de proporcionar uma redescoberta da cidade através de novos 

ângulos de circulação. Nesta foto, realizada após quase dez anos do início das obras, o que 

se vê é o envelhecimento e decadência de todos os elementos que levavam á exaltação. Os 

caminhos, que deveriam estar pavimentados, continuam cobertos de terra e lama. As 

escavadeiras não mais se encontram presente, o que reforça a noção de abandono e 

negligência da obra. Os prédios, que quando o morro ainda existia por completo não 

podiam ser vislumbrados deste ângulo, aqui podem ser percebidos duplamente, seja pelo 
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ângulo normal de visão, seja pelo reflexo na poça d’água, que também revela o aspecto de 

abandono da obra. A obra que outrora revelava uma apologia ao progresso técnico e às 

soluções do problema viário da cidade, agora passava a ser retratada como uma ruína de 

negligência do poder público, o que é reforçado pelo elemento escrito, posicionado ao lado 

da foto, em matéria de capa: “(...) Esplanada de Santo Antônio, tal como se encontra, ás 

vésperas da cidade comemorar seu 399º aniversário. (...) Aqui não descerão aviões, nem 

soviéticos nem de qualquer outra nacionalidade. Descerão e proliferarão insetos e 

mosquitos. Não há júbilo. Há receio.”187. 

 

A favela faltou na foto 

 

Na cobertura do desmonte do Morro de Santo Antônio, nota-se a ausência de um 

importante elemento no processo de significação aqui abordado: a favela que lá existia. Em 

nenhuma dessas fotografias, a favela foi o elemento central a ser retratado. No máximo, 

alguma centelha, parcos barracos destruídos, poucos moradores, em situação de 

coadjuvante, a fim de reforçar algum outro significado. Porém, conforme apregoado por 

Barthes, uma das principais características da fotografia é o “isso-foi”. Ou seja, a indicação 

da existência, da presença de algum elemento da realidade188. E esse elemento, por mais 

que não tenha sido o objeto principal de significação das fotos, continuou presente até o fim 

das obras do desmonte. E o fato da escavadeira, do espaço de circulação, da poeira, dos 

elementos que constroem significados de progresso e que fiscalizam a ação dos que o 

implantam, terem prioridade no corpo fotográfico analisado, evidencia o caráter proposital 

                                                 
187 Correio da Manhã, 29/02/1964. 
188 Cf., BARTHES, op. cit. 
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e objetivo da construção da categoria “favela”. No caso aqui analisado, pela quase-ausência 

desta.  

 E essa ausência não pode ser justificada por uma pretensa falta de importância dessa 

favela no cotidiano da cidade. Conforme vimos, a favela do Santo Antônio foi uma das 

mais antigas, e que esteve envolvida no processo de descoberta e criação de formas de 

percepção desses espaços pela mídia e outros elementos da sociedade civil e do poder 

público. A favela também não era uma das menores, conforme nos mostram os dados do 

censo de 48: a favela de Santo Antônio possuía 1.500 casebres e 7.500 habitantes, sendo 

que a maioria das favelas relacionadas não chegava a 1.000 casebres, nem próximos a 

10.000 habitantes189. Ou seja, essa favela simplesmente não era um exemplar pequeno ou 

recente a ponto de ser ignorado.  

Sua pouca importância atribuída na cobertura de seu próprio espaço faz parte de um 

processo de escolhas conscientes, em um momento específico do país e da cidade, marcado 

pelo desejo de exibição de progresso e desenvolvimento, além da manutenção da 

importância do Rio de Janeiro perante a nova capital em construção. Esse tipo de 

representação possui importância considerável dentro da elaboração e execução de projetos 

para a cidade, uma vez que esta se planeja, realiza, efetiva através de utopias urbanas, de 

projetos de cidades ideais190. A vista perspectiva (o acúmulo e articulação de experiências e 

fatos urbanos e históricos, e todo o simbolismo neles envolvido) e prospectiva (projetos, 

idealizações, planejamentos) convergindo na simbiose entre a cidade e o conceito desta 

resulta no pensar a pluralidade do real, além de um meio de efetivação desse pensamento. 

                                                 
189 Apud., PARISSE, op. cit. p. 141. Embora já tenha sido realizada prévia discussão acerca da veracidade 
desses dados, sobretudo quando comparados aos obtidos pelo Censo de 50, creio que o valor dessas 
informações residem no vislumbre da magnitude da favela do Santo Antônio com relação às outras, mais do 
que o número real de seus moradores e casebres. 
190 Cf., ROSSI,  Aldo. A arquitetura da cidade. São Paulo, Martins Fontes, 1995. 
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Um saber sobre a cidade e um “poder articular”, efetivando projetos e abarcando as 

conseqüências desse ato191. 

Ao longo da década de 20, torna-se vigente uma nova concepção de urbanismo em 

contraponto às propostas por vezes isoladas norteadas pelo higienismo, sanitarismo e 

embelezamento da cidade. Os problemas técnicos urbanos (moradia, saneamento e 

circulação) passam a ser abordados articuladamente através de uma nova disciplina, o 

urbanismo192. Desse modo, surge uma forma de se pensar a cidade com o objetivo de 

direcionar as políticas públicas de intervenção urbana, o que abrangeria a problemática da 

habitação popular e das favelas.  

Dentro desse quadro, podem ser citados dois importantes atores para o pensamento 

urbanístico sobre o Rio de Janeiro das décadas de 20 e 30: João Augusto de Mattos Pimenta 

e Alfred Agache. O primeiro foi um representante da corretagem imobiliária ligado ao 

Rotary Clube, constituindo-se em um ponto de articulação entre dois segmentos da elite 

carioca, a intelectual e a econômica. Embora médico por formação, Mattos Pimenta teve 

uma ampla participação entre a então emergente parcela do capital imobiliário, constituído 

por novos atores com perspectivas próprias e desejosos de influenciar as decisões sobre o 

desenvolvimento urbanístico do Rio de Janeiro, sendo criador da Bolsa Imobiliária do Rio 

de Janeiro. É válido citar que sua já abordada campanha veiculada pela mídia sobre as 

favelas da cidade continha um planejamento de construção de casas populares para os 

habitantes oriundos de favelas a serem pagas a prazo193.   

                                                 
191 Cf., CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Rio de Janeiro, Vozes, 1994.  
192 Cf., VALLADARES, Lícia. A invenção da favela: do mito de origem à favela.com. Rio de Janeiro, Ed. 
FGV, 2005. 
193 Idem. 
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Agache, urbanista francês contratado para elaborar o primeiro plano de extensão, 

renovação e embelezamento da cidade, foi influenciado pelas idéias de Mattos Pimenta. Em 

sua extensa obra Rio de Janeiro: extensão – remodelação – embelezamento (1930), chega a 

dedicar um breve capítulo, resultante de uma conferência proferida poucos anos antes, a 

“cidades-jardins e favellas”. Agache traz uma renovação ao pensamento da época sobre as 

favelas, pois acrescente uma preocupação sociológica, resultante de sua formação 

acadêmcia, à questão, abordando algumas questões sobre o porquê do surgimento desse 

espaço e sua relação com a ausência de uma política habitacional satisfatória, além de 

refletir sobre alguns laços de solidariedade entre seus moradores194.  

Contudo, Agache não chega a abordar especificamente nenhuma favela em questão, 

apesar de dedicar algumas páginas ao Morro de Santo Antônio. Essa afirmação, ao 

contrário de um exame à primeira vista, não possui nenhuma ambigüidade, pois Agache 

analisa condições e conseqüências técnicas do desmonte do morro, sem, entretanto, realizar 

qualquer análise da favela lá existente: “ E é sob o duplo ponto de vista do embellezamento 

e da adaptação do centro urbanos às necessidades sempre crescentes da circulação que 

levam à previsão do arrasamento desses dois morros (Castelo e Santo Antônio”195. O 

urbanista francês afirma que o arrasamento do Santo Antônio deveria ter sido realizado 

desde o final do império, antes até que o Morro do Castelo. Esse ato resultaria em 

melhorias referentes à circulação de ar, expansão do centro, saneamento das ruas próximas 

às ruas do Lavradio e Gomes Freire, além de dinamizar a circulação. Agache também 

ressalta a importância não só da preservação do convento, mas a necessidade de pô-lo em 

                                                 
194 Ibidem. 
195 Cf., AGACHE, Alfred. Rio de Janeiro: extensão – remodelação – embelezamento. Rio de Janeiro, 
Prefeitura do Distrito Federal, 1930. p. 160. 
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evidência por considerá-lo um tesouro artístico e histórico. A partir dessas obras, seria 

então formado o bairro de Santo Antônio.  

Como pôde ser aferido, o urbanista não chega a tecer nenhuma análise específica 

sobre a favela de santo Antônio, assim como para nenhuma favela no restante de seu 

Plano196. No tocante ao Morro de Santo Antônio, seus comentários estão contidos em uma 

problemática técnica específica da engenharia urbana, dizendo respeito a problemas de 

circulação viária, saneamento urbano e até preservação de um bem histórico e artístico em 

um período no qual o país ainda não possuía uma política de preservação de patrimônio 

propriamente dita. Desse modo, as observações de um cunho mais sociológico não são 

aplicadas ao Morro de santo Antônio e sua favela, o que não chega a caracterizar uma 

surpresa, uma vez que estudos de caso de favelas praticamente inexistiam no período, se 

resumindo a relatos de cunho jornalístico, sendo que os primeiros agentes a estar presentes 

em campo, as assistentes sociais ligadas á Igreja, só começariam a atuar ao longo da década 

de 30, e com mais ênfase na década de 40197. É interessante observar uma certa semelhança 

na análise de Agache sobre o Santo Antônio com a cobertura do Correio da Manhã, 

guardadas as devidas diferenças históricas e dos interesses e especificidades desses dois 

atores, centradas em questões referentes à engenharia urbana.       

O marco para a consolidação da favela na paisagem urbana do Rio de Janeiro é a 

década de 30, sendo que até a década de 40 não existia um conhecimento sistematizado 

sobre ela por burocratas estatais e demais técnicos comprometidos com a questão urbana198. 

Justamente por esse quadro de consolidação da favela no tecido urbano, faz-se necessário o 

                                                 
196 Apesar das já abordadas importantes inovações contidas em sua análise sobre a questão, minha visão é 
semelhante à de Parisse, que caracteriza a favela como um elemento pouco citado no conjunto geral dessa 
obra. Cf., PARISSE, op. cit. p. 23. 
197 Cf., VALLADARES. A invenção da favela… op. cit. 
198 Cf., PARISSE, op. cit. 
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surgimento de ferramentas de análise e proposições sobre essa temática. Essa necessidade 

de conhecer para administrar, ou seja, de classificar, medir e quantificar o objeto de análise 

para estabelecer diretrizes normativas está no cerne do surgimento da ciência estatística e 

de sua utilização pelo poder público. Segundo Valladares:  

No que se refere ás favelas do Rio de Janeiro, no in´picio dos anos de 
1940, já se começa a pensar na importância de ultrapassar uma visão 
impressionista para adquirir um saber que permita caracterizar com 
precisão os indivíduos e suas famílias, assim como as suas condições de 
moradia, classificando os diferentes tipos de problemas e situações.199  
     

 Desse modo, a partir da década de 40 a favela é problematizada pela Prefeitura 

como um objeto passível de ser solucionado, através de seu conhecimento. E as primeiras 

informações de maior cuidado de apuro, embora não tomadas particularmente, sobre esses 

espaços estão presentes no  V Recenseamento Geral da População e da Habitação200. 

Embora as informações sobre os casebres pertencentes a favelas estejam diluídas em um 

quadro que contém números relativos ao subúrbio e área periurbana, sua consideração já 

denota um sinal de mudança. Os primeiros estudos sistemáticos fazem-se presentes na 

década de 40, sendo destacados por Valladares os trabalhos da assistente social Maria 

Hortênsia do Nascimento e Silva (1942) e do médico Vítor Tavares de Moura (1943).  

Tavares de Moura foi um médico pernambucano que chegou a atuar como chefe do 

Albergue da Boa Vontade (1937), e possuía experiência no trato com habitações populares 

de baixa renda em Recife. Sua entrada na questão da favela ocorre pela elaboração de um 

relatório, a pedido do Secretário-Geral de Saúde e Assistência do Rio de Janeiro, ponto 

inicial de seu relatório de 1943, Favelas do Distrito Federal. Tavares de Moura possuía 

uma metodologia específica, baseada em fichas solicitando informações de cunhos 

                                                 
199 Cf., VALLADARES. A invenção da favela… op. cit. p. 55. 
200 Cf., PARISSE, op. cit. 
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variados, para levantamento de dados. Desse modo, o médico construir um amplo quadro 

qualitativo, capaz de abarcar desde informações relativas à especulação imobiliária e ao 

aluguel de casebres e de espaços para construções, até a diversidade entre as favelas do 

então Distrito Federal, desmistificando uma série de pressupostos acerca de sua 

marginalidade, criminalidade e desorganização social, alcançando considerável repercussão 

na imprensa da época201. Muitas das idéias de Tavares de Moura influenciariam o Programa 

de Parques Proletários. 

Um relevante ator para a história das favelas também surge, ligado à Igreja, na 

década de 40: a Fundação Leão XIII (1947). Ela surge com o objetivo de prover recursos 

básicos de infra-estrutura às favelas, criação de força de trabalho e constituição de bases 

eleitorais, em um quadro de disputa com o Partido Comunista, na conjuntura de 

redemocratização do pós-45. A Fundação Leão XIII surge com um viés de controle 

ideológico e autoritarismo velado. Sua abordagem difere da existente no Estado Novo, pois 

possuía uma perspectiva mais humana de controle ideológico. Assim, desloca-se o foco de 

percepção do habitante de favela de imoral, promíscuo e preguiçoso para a necessidade de 

união e amor ao desfavorecido. A Fundação atuava pelo trinômio educação, saúde e 

habitação, a fim de trazer disciplina, ordem, moralidade e responsabilidade ao morador de 

favela, o que revela que a concepção deste pela Leão XIII não difere radicalmente da 

presente no Estado Novo. Outra característica importante da instituição foi sua diretriz de 

estabelecer levantamentos sobre as favelas onde atuaria, objetivando o melhor 

conhecimento para a potencialização de sua atuação202.    

                                                 
201 Cf., VALLADARES. A invenção da favela… op. cit. 
202 Cf., RIOS, Rute M. M. “Amando de modo especial os menos favorecidos, 1945-1954”. In: VALLA, 
Victor Vincent (org.). Educação e favela: políticas para as favelas do Rio de Janeiro, 1940-1985. Rio de 
Janeiro, Ed. Vozes, 1986. 
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O final da década de 40 e início da década de 50 é caracterizado pela multiplicação 

de levantamentos de dados, artigos, comissões, planos e sugestões203. Porém, esse aumento 

não significou a existência de comunicação e articulação entre os órgãos administrativos 

promotores dessas iniciativas204. Dentro desse contexto surgiram os dois primeiros 

levantamentos oficiais sobre as favelas: os censos de 48, sob responsabilidade da Prefeitura 

do Distrito Federal, e de 50, realizado pelo IBGE205. A importância desses levantamentos 

refere-se à preocupação com um conhecimento mais sólido sobre as favelas, constituindo 

um importante passo para sua constituição enquanto categoria social, uma vez que se fez 

necessário o estabelecimento de critérios de definição sobre o que é uma favela.  

Dentro desse contexto pode ser destacada a atuação de Alberto Passos Guimarães, 

diretor da divisão técnica do serviço nacional de recenseamento do IBGE. A importância de 

Guimarães é iniciada pelo esforço de pensamento e de estabelecimento de critérios de 

definição de uma favela. Tais critérios abordam pontos como proporções mínimas (superior 

a 50 unidades residenciais), tipo de habitação, condição jurídica da ocupação, 

melhoramentos públicos e urbanização206. Guimarães também considera a percepção social 

e aspectos formais mais amplos para a definição desses espaços e sua diferenciação de 

outras áreas, como os subúrbios:  

A denominação popular de favela não teria, pois, surgido da diferença entre o tipo 

arquitetônico das vivendas dos morros, mas do conjunto de condições que a caracterizaram, 

entre estas, notadamente, o aspecto físico de seu agrupamento desordenado e denso. Por sua 

                                                 
203 Cf., PARISSE, op. cit. 
204 Cf., RIOS, op.cit. 
205 Para uma análise maus apurada dos censos ver VALLADARES, A gênese... op. cit. e A invenção da 
favela...op. cit. 
206 Cf., VALLADARES, A invenção da favela...op. cit. 
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contextura, os casebres dos morros ou dos subúrbios da zona urbana ou da zona rural não 

apresentam dissemelhanças substanciais207 

   

O texto de apresentação do Censo de 50, elaborado por Guimarães, constitui um 

marco para a análise da questão das favelas, sobretudo quando comparado com as 

observações de teor consideravelmente conservador realizadas pela Prefeitura do distrito 

federal sobre o Censo de 48, pois rompe com uma série de pressupostos previamente 

aceitos. Guimarães, ao contrário da concepção geral sobre o tema, aponta a população das 

favelas como economicamente ativa e trabalhadora, participante de diversos ramos de 

atividades da área urbana do Rio de Janeiro, além de integrada à vida social do Distrito 

Federal208. 

Foram tomados por exemplos três agentes atuantes e produtores de sentido no 

tocante à questão das favelas, cuja atuação teve marco inicial ao longo da década de 40, e 

cuja influência e atuação se faria sentir pelos anos seguintes: Tavares de Moura, Fundação 

Leão XIII e Alberto Passos Guimarães. A importância desses atores está contida na 

problematização não apenas da área física das favelas, mas na importância dada ao seu 

habitante como foco de análise. Desse modo, busca-se conhecer suas condições de trabalho, 

estrutura familiar, redes de solidariedade, relações com seu espaço habitacional  e 

envolvimento com o resto da cidade. Desse modo, algumas concepções arraigadas no 

imaginário urbano sobre a favela são desconstruídas e invalidadas, no exemplo de Alberto 

Passos Guimarães, enquanto outras são revestidas por novas roupagens, no exemplo da 

Fundação Leão XIII. Porém, é inegável o enriquecimento do debate e elaboração de 

subjetividades sobre aquele que habita a favela nesse período, para além da contribuição 

                                                 
207 Apud., PARISSE,, op. cit. p. 25. 
208 Cf., VALLADARES, A invenção da favela...op. cit.  
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das assistentes sociais, principais agentes a irem a campo na década de 30 e responsáveis 

por uma interpretação conservadora sobre a existência dessas áreas e as características de 

seus moradores209, e alguns cronistas e intelectuais da época.   

É interessante ressaltar que o próprio Correio da Manhã chegou a publicar uma série 

de oito artigos publicados pelo Correio da Manhã, em 1940, de autoria de Ybelmar Choin 

Pinheiro, intitulada “O que eu vi nas favellas”. O Correio da Manhã já possuía uma tradição 

de reportagens sobre favelas que remete ao início do século XX210. Porém, essa série foi 

selecionada pela consonância cronológica com o período estudado nesse capítulo, e para 

estabelecer um parâmetro comparativo como contraponto à cobertura do desmonte do 

Santo Antônio, uma vez que esses artigos realizam uma análise sobre as condições e 

hábitos de moradores de diferentes favelas. Ou seja, há a ênfase no elemento humano. 

O autor taça considerações acerca da periculosidade das favelas, que seria um fator 

que a distanciaria do resto da cidade: “A maioria dos que vivem longe dos morros os 

considera como “lugar onde não se póde ir”. Outros acham que subir a uma favella é estar 

arriscado cada momento á levar um tiro ou uma navalhada. Emfim, pintam um quadro tão 

negro destes logares que amedrontam o mais corajoso dos homens.”211. Porém, o próprio 

Ybelmar Pinheiro trata de desmentir tais fatos a prtir de sua própria experiência: 

“Entretanto, todos aquelles que tem ido as favellas não concordam com este conceito, pois 

sabem que só há verdadeiramente perigo quando varias pessoas sobrem ao morro com o 

fim de se divertirem com a infelicidade dos seus moradores.”212.  

                                                 
209 Idem. 
210 Cf., MATTOS, Rômulo da. A “ aldeia do mal”: o Morro da Favela e a construção social das favelas 
durante a Primeira República. Dissertação de mestrado. Niterói, PPGH-UFF, 2004. 
211 PINHEIRO, Ybelmar Chouin. “O que eu vi nas favellas”. Rio Estudos. Rio de Janeiro,  n. 140, out. 2004. 
p. 5. 
212 Idem. 
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Pinheiro coloca como elemento de alteridade do habitante dafavela outro fator, a 

pobreza: “A pobreza que campeia nossos lares faz do homem o mais humilde dos seus 

escravos: a ignorancia, o maior de todos os males, anniquila-o, rouba-lhe os mínimos 

prazeres. (...). Enfim, a pobreza de recursos e a pobreza de espírito afasta-o da sociedade e 

impõe-lhe uma vida differente da vida da cidade.”213. Porém, o autor demonstra 

sensibilidade ao não atribuir a situação sócio-econômica desfavorável observada a critérios 

morais: “Há casos de indivíduos que vivem longo tempo sem emprego, mas isso sem 

sempre depende da sua vontade, como pensam aquelles que vêem noites um indivíduo 

malandro, no verdadeiro valor da palavra”214. Desse modo, temos um exemplo de cobertura 

jornalística sobre a favela cujo elemento central é o seu habitante, sob responsabilidade de 

um autor que, muitas vezes, revela sensibilidade para a reflexão sobre alguns clichês 

concernentes a esses espaços, à época. 

Não é meu objetivo afirmar aqui a existência de uma dicotomia entre a abordagem 

das condições espaciais de favelas e de suas moradias e observações sobre as condições 

sociais, econômicas e psicológicas de seus habitantes. A própria obra de Alberto Passos 

Guimarães, que busca simultaneamente rigor metodológico para a definição espacial da 

favela e tece comentários sobre as condições sociais e econômicas para a formação da 

mesma e de seus habitantes, impede a imposição dessa dicotomia.  

Porém, no caso específico do Morro de Santo Antônio, é possível encontrar 

abordagens que realizam esse tipo de separação em sua abordagem, à medida que tecem 

comentários sobre o morro sem, contudo, incluir em sua análise a favela que lá existia215. 

                                                 
213 Ibidem. p. 8-9.  
214 Idibidem. p. 14. 
215 Foi citado o exemplo de Agache, cuja abordagem, entretanto, encontra-se condizente com o contexto 
histórico geral de problematização das favelas. 
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Como exemplo pode-se citar a obra Urbanismo no Rio de Janeiro, elaborada por Adalberto 

Szilard e lançada em 1950. Discípulo de Agache, Szilard possuía uma concepção de 

urbanismo com uma certa visão social, que inclui a preocupação com áreas verdes e 

existências de opções de lazer e cultura no planejamento da cidade, com alguma 

preocupação com a problemática habitacional da população de baixa renda. Dentro dessa 

perspectiva, o urbanismo agiria como uma ferramenta para se pensar e estabelecer normas 

regulatórias sobre disposições e formatos para habitações e construções com demais 

finalidades, como administrativas ou produtoras, a fim de se atingir um ambiente propício 

ao bem-estar comum, com “cidades livres dos ruídos, da confusão, do nervosismo da 

aglomeração  humana”216. O instrumento que possibilitaria o urbanismo cumprir sua 

finalidade seria o Plano Diretor: 

Porém, como conseguir a cidade isenta de defeitos – a cidade ideal embora não 

utópica? Chegamos aqui à noção de plano diretor. O Plano Diretor pode ser definido como 

um desenho que indica, ciom clareza, a utilização certa de cada metro quadrado de terreno, 

na cidade a que se destina, isto é, o uso do terreno em quantidade e qualidade.217 

  

 O debate sobre o Plano Diretor permeia a obra, seja pelas críticas de Szilard 

às mudanças no que foi sugerido pelo Plano Agache, seja pela participação do engenheiro 

José de Oliveira Reis, membro da Comissão do Plano da Cidade, que se tornaria, em 1945, 

Departamento de Urbanismo do Distrito Federal. O capítulo de Reis constitui um resumo 

dos estudos relativos ao Plano Diretor do Rio de Janeiro, onde figura o Morro de Santo 

Antônio no âmbito da questão viária e de dinamização da circulação da área central: “Não 

resta dúvida que, no centro comercial e urbano, o desmonte do morro de Santo Antônio é a 

                                                 
216 Cf., SZILARD, Adalberto (org). Urbanismo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Ed. O Construtor, 1950. p. 
7. 
217 Idem. 
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chave de toda urbanização. O centro da cidade ficará todo modificado após a sua 

realização.”218. 

 Szilard também dedica um capítulo inteiro ao Morro de Santo Antônio, onde 

articula a questão da circulação viária com a preservação do Convento de Santo Antônio, 

enquanto patrimônio histórico, além de comentar a necessidade de criação de áreas verdes e 

reserva para espaços culturais na esplanada que se formaria, em uma postura crítica às 

medidas estabelecidas pelo Plano Diretor: 

De início, acho que não se deveria derrubar todo o Morro de Santo Antônio. Em 

geral, poderia ser conservado a nível de 6 metros acima das vias adjacentes. Isto permitiria 

o tráfego em dois níveis. (...) não é fácil achar terreno conveniente para uma sala de 

concertos, para cinemas, para escolas, para uma boa prefeitura, jardins públicos e outras 

comodidades que também devem existir em uma cidade.  

 

A conservação do convento de Santo Antônio da maneira projetada também não me 

parece feliz. A construção de um muro de arrimo sugerindo uma fortaleza medieval tiraria 

o caráter do conjunto. Penso que, conservando um pouco do morro com o jardinamento 

rústico, realçar-se-ia mais o valor artístico do convento.219       

           

Apesar de exibir uma preocupação habitacional com a população de baixa renda, 

principalmente quando cita as expropriações realizadas para a abertura da Avenida 

Presidente Vargas, chegando a narrar o caso de um suicídio de um comerciante que perdeu 

tudo por ser locatário e por isso sem direito à indenização, Szilard não tece qualquer 

comentário sobre a favela de Santo Antônio. Seu planejamento construído para o desmonte 

aborda aspectos técnicos do arrasamento do morro e da construção de novas vias e 

                                                 
218 Cf., REIS, José de Oliveira. “Sistema de vias arteriais do Plano Diretor do Rio de Janeiro”. In: SZILARD, 
Adalberto (org). Urbanismo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Ed. O Construtor, 1950. p. 105. 
219 Cf., SZILARD, op. cit. p.123-124. 
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instalações, sem mencionar a pioneira favela. Enquanto no caso de Agache tal fato pode ser 

exemplificado pelo contexto histórico de abordagem da questão, a conjuntura de produção 

sobre a favela vivenciada na produção dessa obra já possui um pensar mais sistemático, 

tendo contado, inclusive, contado com a contribuição da Fundação Leão XIII sobre a favela 

do Santo Antônio. É válido ressaltar que a metodologia da Fundação abarcava a produção 

de relatórios sobre a realidade local, o que poderia constituir uma fonte de informações 

sobre esta favela220.  

Quando se aborda o problema do desmonte de Santo Antônio pelo aspecto 

meramente técnico, conforme visto, tende-se a ignorar a favela que lá havia, apesar desta 

ser uma das mais antigas de cidade e participante do mito de fundação sobre a favela. 

Mesmo em urbanistas que demonstram uma preocupação com a questão social, sobretudo 

no quesito habitacional, pode-se notar a ocorrência de tal forma de abordagem, como se 

fosse possível, embora creio que não seja esta a intenção, separar o espaço do morro da área 

favelizada. A cobertura do Correio da Manhã possui semelhanças com as obras urbanísticas 

anteriormente citadas, na medida em que realiza uma cobertura puramente técnica, em 

termos de engenharia, da questão do desmonte do Santo Antônio. Porém, algumas ressalvas 

devem ser guardadas, seja pelas diferenças de conjunturas históricas, seja pela natureza 

específica e objetivos de cada ator. O próprio entendimento das conjunturas históricas em 

questão permite uma maior compreensão da cobertura do Correio da Manhã, além de 

atentar para outros aspectos mais amplos, importantes para o entendimento da abordagem 

da favela pelo jornal e da produção de significação resultante. 

                                                 
220 Cf., FUNDAÇÃO LEÃO XIII. Morros e favelas: como trabalha a Fundação Leão XIII – notas e 
relatórios de 1947 a 1954. Rio de Janeiro, Imprensa Naval, 1955. 
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O início da década de 50 até o final da década de 60 pode ser caracterizado como 

um novo período de produção de conhecimento sobre as favelas, sobretudo pelo início do 

trabalho de campo, conforme sua própria concepção, das Ciências Sociais. Com esse tipo 

de atuação desse importante agente, nota-se uma mudança na percepção sobre a favela, 

tendendo esta a ser vista como comunidade, ou seja, como sujeito potencialmente 

político221. Essa mudança de visão também pode ser vista no surgimento de um novo ator 

ligado á Igreja, a Cruzada São Sebastião, que apesar de possuir algumas semelhanças de 

atuação e concepção sobre as favelas com a Fundação Leão XIII, detem um componente de 

inserção social mais sólido no tocante às favelas222. 

Junto com esses novos atores, pode-se colocar a atuação dos repórteres fotográficos, 

embora sua atuação como produtores de subjetividades só ganhe maior importância após a 

reforma editorial do Jornal do Brasil, realizada entre meados da década de 50 e princípios 

da década de 60, e com o golpe de 64, como forma estratégica de crítica ao regime, 

sobretudo a equipe do Correio da Manhã223. Dessa forma, em um quadro de montagem da 

estrutura onde as principais fotos da década de 60 seriam produzidas, nota-se uma cobertura 

rica em produção de sentido do desmonte do Santo Antônio. Essa cobertura tem como 

característica principal o privilégio de aspectos técnicos, sem dar espaço digno de nota ao 

elemento humano da favela: seu habitante. Com isso, desejava-se ressaltar o progresso 

técnico-científico, em um quadro de euforia nacional-desenvolvimentista, e traçar uma 

apologia ao futuro carioca, marcado pelo ambiente de transferência da capital do país e 

desejo das elites da cidade de manter a posição de vitrine da nação.  

                                                 
221 Cf., VALLADARES, A invenção da favela...op. cit. 
222 Cf., RIOS, op. cit. 
223 Cf., OLIVEIRA, Gil Vicente V. Imagens subversivas: regime militar e o fotojornalismo do Correio da 
Manhã (1964-1969). Dissertação de Mestrado. Niterói, PPGH-UFF, 1996. 



 116

Segundo Bourdieu, o campo jornalístico exerce considerável influência sobre outros 

campos de produção simbólica, dentre os quais o campo político. Essa influência baseia-se 

na submissão desse campo, através dos veículos jornalísticos, à opinião pública e à lógica 

do mercado224. A demanda da opinião pública, em seus diversos setores, à época estava 

mobilizada pela questão da transferência da capital e a necessidade re-valorização da 

cidade. Desse modo, a partir da interpretação de Bourdieu sobre a atuação do jornalismo, a 

cobertura do desmonte do Santo Antônio cumpria esse papel de submissão da esfera 

política ao jugo público, servindo como ponte para o desenrolar das obras e criticando 

quando necessário, além de realimentar o processo de significação acerca da valorização do 

progresso técnico-científico, e conseqüentemente da cidade, conferido pela empreitada. A 

forma encontrada para implementar tal abordagem foi a retirada do elemento humano, 

privilegiando-se uma cobertura do progresso, ao contrário do tipo de abordagem que 

ocorrerá na década de 60, que privilegiará uma cobertura do atraso, através do 

direcionamento dos holofotes justamente para o elemento humano225.  

Tal diferença de abordagens está igualmente relacionado, conforme visto no início 

do capítulo, a um quadro mais amplo de atuação estatal no âmbito de políticas de habitação 

popular, ou a ausência da implementação de uma política mais incisiva para as favelas pelo 

Estado, para além do estabelecimento de comissões e levantamentos de dados. A 

implementação das políticas de remoções necessariamente levaria a uma nova atuação e 

tomada de posição dos órgãos de comunicação, permeada pelos seus interesses e ideologias 

particulares.                
                                                 
224 Cf., BOURDIEU, Pierre. “A influencia do jornalismo”. In: Sobre a televisão: seguido de a influ~encia do 
jornalismo e os jogos olímpicos. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1997. 
225 Tal elemento não foi de todo ignorado na cobertura de outras favelas pelo Correio da Manhã, sendo que a 
abordagem aqui em debate é específica da cobertura do desmonte do Santo Antônio, sendo que a escolha por 
sua análise foi justamente essa especificidade e seu enquadramento em um processo de significação mais 
amplo. 
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A mídia exerce papel importante no processo de pensar a cidade, influenciando 

tomadas de posições e decisões. E esse papel também deve ser pensado de forma histórica, 

uma vez que ele também atinge debates acerca da memória nacional, sobre o que pode ser 

constituído como tal, bem como ser uma peça de contribuição para a disponibilidade dessa 

memória226. E esse papel é exercido de maneira consciente, possuindo um forte 

componente de escolha e de interesses por trás, que devem estar sempre em vista na análise 

da atuação da mídia como produtora de representações. Essa consciência de seu papel pode 

ser exemplificada em já citada reportagem de 22 de janeiro de 1956:  

Que o flagrante sirva em contribuição ao homem de amanhã, estudioso 
das questões desta cidade do Rio de Janeiro. Para que ele saiba como se 
figurava um aspecto do Santo Antônio, no começo de 1956.   

 

O historiador agradece.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
226 Cf., HUYSSEN, Andréas. Seduzidos pela memória:arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro, 
Aeroplano, 2000. 
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Capítulo III 

De braços abertos num cartão postal? Duas favelas da zona sul durante a “era das 

remoções” 

 

 O presente capítulo tem por objetivo debater representações de favelas localizadas 

na zona sul do Rio de Janeiro. Para tanto, foram selecionadas duas delas não mais 

existentes em nossa paisagem: Ilha das Dragas e Praia do Pinto. Ambas foram erradicadas 

no final da década de 60, cuja conjuntura foi marcada pela política de remoções, então 

adotada como solução para a problemática habitacional das favelas. A escolha dessas duas 

áreas para análise se deu pela sua localização em espaços de alta valorização imobiliária, 

em meio a célebres “cartões postais” da cidade, como a Lagoa Rodrigo de Freitas e os 

bairros Leblon e Ipanema. Também deve ser destacado o acontecimento de episódios 

polêmicos, a exemplo do incêndio da Praia do Pinto, dos quais muito pode se extrair sobre 

a repercussão da política remocionista entre seu público alvo, e o “desaparecimento” de 

líderes locais em Ilha das Dragas, fato que não chegou a marcar nosso imaginário social 

urbano como o primeiro caso.   

 

Antecedentes: a problemática das favelas no Governo Lacerda (1960-1965) 

 

 O ano de 1960 foi um marco na história política do Rio de Janeiro devido à 

transferência da capital federal para a recém-construída Brasília. Tal fato reverberou 

imensamente no ambiente cultural e político da cidade maravilhosa, e gerou conseqüências 

econômicas, como possibilidades de obtenção de maior fluxo de capital e liberdade para a 
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administração do mesmo227, o que acabaria por influenciar, posteriormente, direções 

tomadas no tocante à questão das favelas. O primeiro governador da nova “cidade-estado” 

foi Carlos Lacerda, cuja atuação no âmbito do problema habitacional pode ser marcada por 

duas fases. Na primeira, que vai do início de seu governo até 1962, deu-se a criação do 

Coordenação de Serviços Sociais, sob o comando de José Arthur Rios. Através do Serviço 

Especial de Recuperação de Favelas e Habitações Anti-Higiênicas (SERFHA), órgão 

veiculado à Coordenação, foi realizada uma política de tentativa de comunicação entre 

governo e habitantes de favelas., através do estímulo de criação de associações de 

moradores e do envolvimento direto do morador de favela na melhoria da infra-estrutura da 

mesma, através da organização de mutirões. O SERFHA, nesse contexto, ficaria 

responsável pela assistência técnica, jurídica e financeira, sendo, que segundo o objetivo de 

Rios, a soma desses elementos resultaria em uma valorização e dignificação do indivíduo 

que habita esses espaços228. Embora exista uma certa visão crítica dessa posição como uma 

tentativa de controle por parte da esfera estatal do movimento associativo das favelas229, 

não pode ser negada, entretanto, a ocorrência de um contraponto autoritário que se daria a 

partir de 1962 e que seria intensificado ao longo do regime militar. 

 A escolha de Rios para atuar á frente do SERFHA ocorreu devido à sua participação 

na pesquisa que resultou no documento que ficou conhecido como relatório SAGMACS. O 

                                                 
227 Cf., VALLA, Victor & GONÇALVES, Jorge Ricardo. “O período autoritário de remoções: destruindo a 
autoconstrução para “ensinar” a auto-ajuda, 1962-1973”. In: VALLA, Victor (org.) Educação e favela: 
políticas para as favelas do Rio de Janeiro (1940-1985). Rio de Janeiro, Ed. Vozes, 1986. 
228 Cf., LEEDS, Anthony & LEEDS, Elizabeth. A sociologia do Brasil Urbano. Rio de Janeiro, Jorge Zahar 
Ed., 1978. 
229 Em 1961 e 1962, sob estímulo do SERFHA e da Fundação Leão XIII, foram criadas 75 associações de 
moradores. Cf., PANDOLFI, Dulce & GRYNSZPAN, Mário. “Poder público e favelas: uma realação 
complicada”. In: OLIVEIRA, Lúcia Lippi (org.). Cidade: história e desafios. Rio de Janeiro, Editora FGV, 
2002. p. 243. Crítica semelhante é realizada por Luiz Antonio Machado da Silva através da discussão do 
conceito de “controle negociado”: SILVA, Luiz A. Machado da. “A continuidade do problema da favela”. In: 
OLIVEIRA, Lúcia Lippi (org.). Cidade: história e desafios. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2002.   
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primeiro escritório de planejamento do SAGMACS (Sociedade de Análises Gráfica e 

Mecanográfica Aplicadas aos Complexos Sociais) foi criado em São Paulo, em 1947, pelo 

Padre Louis-Joseph Lebret, intelectual francês ligado ao movimento Économie et 

Humanisme cujos preceitos diretores privilegiavam a elaboração de um conhecimento 

científico a partir da cidade, bairro e associações locais. Desse modo, objetiva-se a 

construção de instrumentos de pesquisa monográficos e estatísticos, embasados na 

realidade social das comunidades de base sobre as quais desejava-se fundamentar. Com 

isso, este movimento desejava constituir-se em um intermediário entre burocracia estatal e 

a população, aliando uma forte concepção de pesquisa científica voltada para a ação social. 

Sendo o próprio Rios um intelectual ligado ao catolicismo, foi convidado a dirigir o 

escritório do SAGMACS no Rio de Janeiro, e acabou coordenando a pesquisa 

encomendada pelo Estado de São Paulo sobre as favelas da cidade, e que seria publicada 

em fascículos em 1960230.     

 O relatório SAGMACS é um documento que influenciou sensivelmente a produção 

sobre as favelas ao longo da década de 60, e durante os anos que seguiriam, obtendo 

considerável repercussão, seja sobre a opinião pública, seja sobre os debates políticos 

propriamente ditos sobre as favelas. Essa influência pode ser percebida sobre as temáticas 

relativas às favelas que passaram a ser privilegiadas, como o cotidiano de seus habitantes, 

relações de solidariedade e vizinhança, religiosidade, delinqüência e criminalidade. A 

metodologia para a efetivação de pesquisas também passaram a se espelhar na metodologia 

do relatório SAGMACS, que alia o estudo de dados estatísticos mais amplos ao estudo de 

casos específicos, além do trabalho de campo. Desse modo, nota-se um importante 

                                                 
230 A coordenação final da pesquisa ficou a cargo do próprio Lebret. Cf., VALLADARES, Lícia. A invenção 
da favela: do mito de origem à favela.com. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 2005. 
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elemento que contribui para o surgimento de uma nova representação sobre a favela, que 

tende a percebê-la como comunidade, ou seja, como “sujeito” potencialmente autônomo e 

politicamente atuante, percepção que vigorou, sobretudo no âmbito das Ciências Sociais, ao 

longo das décadas de 50 e 60231.    

 Em 1962 foi realizada uma reforma na organização dos serviços sociais do Estado, 

extinguindo o SERHA e transformando a Coordenação em Secretaria de Serviços Sociais, 

que passaria a ter à frente Sandra Cavalcanti. Tal modificação foi conduzida por interesses 

políticos e financeiros, em contraponto ao governo federal, que estava em mãos de um 

adversário político de Lacerda. Assim, em resposta à criação do Conselho Federal de 

Habitação e como forma de arrecadar parte das verbas relativas ao Acordo do Fundo do 

Trigo Brasil-Estados Unidos, foi criada a Companhia de Habitação Popular (COHAB), um 

dos baluartes da política de remoções de Lacerda232. Entre 1962 e 1965, sob o âmbito da 

COHAB, foram construídos conjuntos habitacionais como Cidade de Deus, Vila Kennedy e 

Vila Aliança, removendo-se um número próximo a 42 mil pessoas residentes em cerca de 

27 favelas233. A COHAB atuava em um âmbito estadual, inclusive quando atuava em 

conjunto com outros órgãos, ao contrário do que se observará na política de remoções que 

seria implantada posteriormente, com vários órgãos de diferentes esferas atuando 

conjuntamente coordenados por um órgão de âmbito nacional. 

 Porém, para melhor entendimento dessa política, é necessário o debate acerca da 

imagem do morador de favela perante a sociedade, sobre a qual já foi observada a 

influência do relatório SAGMACS,  ao longo da década de 60 cuja constituição foi 

                                                 
231 É interessante observar que a produção das Ciências Sociais da década de 60, no qual inclui-se o relatório 
SAGMACS, ainda é muito vinculada à elaboração de políticas públicas, sendo que uma pordução mais 
autônoma, ligada à Universidade, passará a ser mais observada a partir da década de 70. Cf., Idem. 
232 Cf., LEEDS & LEEDS, op. cit. 
233 Cf., RICARDO & GONÇALVES, op. cit. p. 91. 
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historicamente influenciada pela conjuntura de redemocratização que segue o fim do 

Estado Novo e atuação da igreja na década de 50234. O programa destinado às favelas no 

Estado Novo foi o Programa de Parques Proletários, caracterizado pelo forte controle 

ideológico e pela transferência de moradores de favelas para conjuntos habitacionais, os 

Parques Proletários. Segundo Marcelo Burgos, a percepção do habitante da favela presente 

no Programa foi a seguinte: “pré-cidadãos, os habitantes das favelas não são vistos como 

possuidores de direitos, mas como almas necessitadas de uma pedagogia civilizatória.”235. 

Essa visão não difere em essência da que seria adotada ao longo da década de 50. Porém, 

esta encontra-se inserida em uma conjuntura de redemocratização e liberalização política, 

onde não cabem certos vieses autoritários do Estado Novo.  

Também temos a Igreja como órgão atuante nas favelas nesse período através de 

dois órgãos: a Fundação Leão XIII (criada em 1947) e a Cruzada São Sebastião (surgida em 

1955). Ambas possuem um elemento de autoritarismo e controle ideológico velado através 

de normas de disciplinarização e conduta, visando a promoção da ordem, moralidade e 

responsabilidade, a fim de criar um contingente populacional diferenciado do que era antes 

da atuação desses órgãos. Ou seja, em muito nota-se percepção social semelhante a de “pré-

cidadãos” presente nos Parques Proletários. Entretanto, deve-se ressaltar que a Fundação 

                                                 
234 É necessário ressaltar que não adoto uma perspectiva linear e historicamente evolucionista da percepção 
social da favela e de seu habitante. Tal percepção ocorre de maneira historicamente processual e complexa, 
envolvendo inúmeros atores e diferentes esferas de conflitos, desde o surgimento das primeiras favelas, no 
final do século XIX e a articulação do nascimento desse fenômeno urbano com a problemática habitacional da 
época.   
235 Cf., BURGOS, Marcelo Baumann. “Dos Parques Proletários ao Favela-Bairro: as políticas públicas nas 
favelas do Rio de Janeiro”. In: ZALUAR, Alba & ALVITO, Marcos. (orgs.). Um século de favela. 2ª ed. Rio 
de Janeiro, Ed. FGV, 1999. p. 28. 
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Leão XIII possuía um viés mais assistencialista, enquanto a Cruzada possuía um elemento 

mais forte de integração social236.  

 Não deve deixar de ser citada a campanha movida pelo futuro governador da 

Guanabara, Carlos Lacerda, na mídia intitulada “Batalha do Rio”, em 1948. A campanha 

teve como marco a interpretação da favela como distorção do desenvolvimento urbano237, 

ao invés da abordagem como câncer estético e moral, tão comuns em intelectuais, 

jornalistas e higienistas-sanitaristas do começo do século238. Desse modo, Lacerda exigia 

uma tomada de soluções a nível nacional, através de uma coordenação de órgãos de 

diferentes esferas públicas239. A “Batalha do Rio” não desaguou em ações políticas e 

sociais concretas, apesar de antecipar alguns pontos que seriam retomados pela política 

remocionista de Lacerda240. 

 A escolha dos agentes discutidos na construção de uma percepção social da 

problemática da favela na conjuntura pós-45 deu-se pelos paralelos que podem ser traçados 

com o entendimento da questão por parte de alguns atores (intelectuais e representantes do 

poder público, majoritariamente) na década de 60, respeitando-se as diferenças conjunturais 

do autoritarismo crescente do pós-64. Segundo estudado por Janice Perlman, o retrato do 

morador de favela ao longo da década de 60, utilizado como justificativa para a política 

remocionista de Lacerda e dos militares e também presente em alguns setores da 

intelectualidade acadêmica, era do migrante em situação de marginalidade política, social, 

                                                 
236 Sobre a Fundação Leão XIII e a Cruzada São Sebastião ver: RIOS, Rute M. “Amando de modo especial os 
menos favorecidos, 1945-1954” e “O desenvolvimentismo e as favelas: adaptar o favelado à vida urbana 
nacional”. In: VALLA, Víctor (org.) Educação e favela: políticas para as favelas do Rio de Janeiro (1940-
1985). Rio de Janeiro, Ed. Vozes, 1986. 
237 Cf., RIOS, “Amando de modo especial...”. op. cit. 
238 Cf., VALLADARES, Lícia. “A gênese da favela carioca: a produção anterior às Ciências Sociais”. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, Brasília, v. 15, n. 44, 2000. 
239 Cf., RIOS, “Amando de modo especial...”. op. cit. 
240 Cf., SILVA, Luiz A. Machado da. op. cit. 
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econômica e cultural. Essa afirmativa tendia a ser generalizada a ponto de tornar-se ponto 

único, e por isso controverso e falho, de apreensão para a complexidade, então ignorada, 

das favelas do Rio de Janeiro241. A atenção dada à questão do migrante na problemática das 

favelas lembra a atenção dada por Lacerda ao elemento de distorção do desenvolvimento 

urbano. A situação evocada de marginalidade social, política, econômica e cultural chama 

atenção para a impossibilidade do habitante de favela constituir-se em sujeito autônomo 

para o exercício de sua cidadania, demandando por decisões de instâncias superiores acerca 

de seu destino habitacional e social. Tal situação assemelha-se ao conceito de “pré-

cidadão” adotado pelo programa varguista para as favelas, bem como a necessidade de 

direcionamento e controle ideológico presente na Fundação Leão XIII e na Cruzada São 

Sebastião. 

 Porém, conforme observado pela própria Perlman, dentre tantos outros 

pesquisadores, essa interpretação unívoca é equivocada por ignorar a diversidade físico-

espacial desses espaços e as diferentes esferas sócio-econômicas nas quais seus habitantes 

se inserem. A ausência participativa e o marasmo político apregoados ao morador de 

favelas também pode ser negado por uma série de fatores, inclusive de resistência à política 

remocionista, conforme demonstrado pelo episódio de negação à saída de Nova Brasília, 

em 1962, e a criação da Federação de Associações de Favelas do Estado da Guanabara 

(FAFEG), em 1963, como pólo de organização de resistência às remoções242. Porém, o 

maior exemplo de repúdio à política lacerdista para as favelas foi a derrota de seu 

candidato, Flexa Ribeiro, nas eleições de 1965, onde Negrão de Lima, oposicionista que 

acabou polarizando votos contrários à política de remoções, conforme exemplificado na 

                                                 
241 Cf., PERLMAN, Janice. O mito da marginalidade:favelas e política no Rio de Janeiro. 3ª ed. Rio de 
Janeiro, Ed. Paz e Terra, 2002.  
242 Idem. 
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seguinte cantiga de roda cantada por meninas do Morro de Tuiuti: “Lacerda morreu/precisa 

de um caixão/Flexa está de luto/Negrão é campeão”243.  

Assim, o governo de Negrão de Lima teve o início marcado pela tensão entre as 

promessas de abolição da política remocionista e as pressões de diversos interesses de 

parcelas da sociedade e do capital imobiliário para a manutenção dessa prática. Soma-se a 

tal fator a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), em 1964, tendo Sandra 

Cavalcanti como primeira presidente. O BNH seria um dos baluartes da política de 

remoções levada a cabo pelos militares. Desse modo, é importante atentar para tal tensão e 

a guinada remocionista, que não deixou de conviver com certa ambigüidade de posturas,  

que marcou o governo de Negrão de Lima. E tal fato será debatido pelo aspecto simbólico e 

representativo presente no acervo fotográfico do Correio da Manhã.  

 

A erradicação das favelas da zona sul pelas lentes do Correio da Manhã: o caso da 

Praia do Pinto 

      

 Durante o regime militar, foi criada em 1968, por decreto federal, a Companhia de 

Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana do Grande Rio de Janeiro (CHISAM).  

A princípio, conforme J. Perlman e os Leeds, a função da CHISAM, subordinada ao BNH, 

seria apenas coordenar as COHAB’s da Guanabara e do Rio de Janeiro, dentre outros 

órgãos, sendo que, porém, todos esses órgãos passaram a adotar a política de fins 

remocionistas da CHISAM, conforme frisado pelos Leeds. O objetivo desse órgão era 

erradicar as favelas da paisagem urbana carioca até 1976, e sua ideologia pregava a 

recuperação humana do favelado pela recuperação física-espacial, ou seja, pela remoção, 

                                                 
243 Cf., LEEDS & LEEDS, op. cit. p. 130. 
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sem notar que a ameaça de remoção desestimularia o favelado a investir em sua própria 

moradia e que a ausência de condições existenciais dignas para a cidade como um todo se 

deve por inoperância, incompetência e manipulações políticas por parte do Estado e da 

sociedade244. Os métodos utilizados pela CHISAM eram totalmente arbitrários, uma vez 

que o país vivenciava um estado de exceção, a exemplo de repressão policial e utilização de 

tratores. Igualmente, embora não haja provas concretas que os liguem a um responsável 

específico, não podem deixar de ser citados os “incêndios acidentais” (como o trágico caso 

da Praia da Pinto, em 1969).  

 As famílias atingidas por essa política foram realocadas em locais isolados e de 

acesso dificultado, devido à cobertura da área pelo serviço de transporte público, como 

Guaporé e Cidade Alta, por critérios que desestabilizariam as relações e laços de 

cooperação mútua, um dos principais fatores de utilização da favela como meio de 

resistência à exploração estrutural em diversas esferas, chegando até a separar famílias 

consangüíneas245. De 1968 a 1975, ano em que foi abandonada por inviabilidade financeira, 

a política das remoções teve um saldo de mais de 60 favelas destruídas e cerca de cem mil 

pessoas removidas246, e se revelou um fracasso na medida em que não impediu o 

crescimento nem erradicou a favela da paisagem urbana carioca, e, segundo Janice 

Perlman, ao promover a segregação sócio-espacial, semelhante a processo apontado por M. 

Abreu no início do século XX, do favelado apenas contribuiu para formar o marginal que se 

pretendia eliminar247.      

                                                 
244 C., PERLMAN, op. cit. 
245 CF., LEEDS, A. & LEEDS, E. op. cit.  
246 Cf., PANDOLFI & GRYNSZPAN, op. cit. p. 245.    
247 Uma prova do fracasso em impedir o crescimento da favela habita no fato em que a população favelada 
passou de 16%, em 1960, a 32%, em 1970, da população carioca. Cf., PERLMAN, J. op, cit. p. 41. 
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 A justificativa para a política remocionista possuía vários tópicos, como a 

inserção social e cultural do favelado pela promoção de uma moradia digna e os benefícios 

estéticos e urbanísticos para a cidade. Porém, motivos menos humanitários, como a 

especulação imobiliária, deram a tônica de tal política, uma vez que, conforme abordado 

por Janice Perlman, a pretensa teoria de exclusão do favelado não era integralmente válida, 

pois este participava das várias esferas, econômica, cultural e eleitoral, do cotidiano da 

cidade, porém não como marginal, mas como explorado e oprimido. O planejamento da 

política remocionista ignorava qualquer interesse relativo ao seu pretenso principal 

beneficiário, uma vez que o isolava das oportunidades de emprego e da agitação sócio-

cultural que ele tanto estimava, além de criar gastos que ultrapassavam seu orçamento, 

como gastos excedentes com transportes para o agora distante local de trabalho, o que 

também acarretava desgaste psicológico, e contas relativas a condomínio, água, luz, esgoto, 

além das prestações das moradias, que diga-se de passagem, eram entregues em péssimas 

condições248. Todos esses fatores acarretaram em alto grau de inadimplência, o que, 

posteriormente, acabaria por selar o destino dessa política   

 A CHISAM possuía uma concepção própria das favelas e de seus habitantes, e, 

como forma de justificativa para seu programa, atuou como produtora de representações 

sobre as favelas, veiculando tais representações através de publicações, muitas vezes 

ilustradas, voltadas para o grande público. Estas representações são partilhadas pelos 

órgãos com os quais a CHISAM atua, como o BNH e o próprio Governo do Estado da 

Guanabara, o que revela a contradição com a qual Negrão de Lima foi eleito e a guinada 

para as remoções realizada por seu governo. Como exemplos podem ser citadas três 

publicações específicas, realizadas em 1969: Rio Operação Favela, da Secretaria de 

                                                 
248 Idem. 
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Administração do Estado da Guanabara, Origem – Objetivos – Programas – Metas e Metas 

Alcançadas e Novos Objetivos do Programa, ambas de responsabilidade da CHISAM, 

sendo a última em parceria com o BNH. É importante observar que 1969 foi um ano chave 

para a política de remoções, pois foi o período escolhido para planejamento e erradicação 

das favelas da Lagoa e do Leblon, como Ilha das Dragas e Praia do Pinto, e a transferência 

de seus moradores para Conjuntos Habitacionais de inauguração recente, como Cidade 

Alta, em Cordovil. Também planejou-se a extinção da Catacumba, o que só se concretizaria 

no ano seguinte.   

 Segundo a visão desses órgãos, o surgimento da favela é relacionado à explosão 

demográfica do pós-45, além da ausência de financiamento habitacional a longo prazo e 

oferta de habitações de baixo-custo, ineficiência o sistema de transporte e de aparato legal 

sobre habitação popular. Assim, “Passou o favelado a ser olhado como marginal, carreando 

para si uma conceituação depreciativa, visto em geral ser considerado ocioso, malandro, 

desajustado e mesmo um infeliz.”249. Ou seja, nota-se o apregoamento de características 

negativas ao “favelado”, que o caracterizam como incapaz de atuar de forma autônoma e 

consciente, desde o primórdio dos surgimentos, conforme marco colocado pelo órgão, 

dessas áreas. Desse modo, a favela é um espaço negativo que deve ser erradicado da 

paisagem, sendo sua perpetuação, de qualquer espécie, pela postura pública ou pela 

sociedade civil um ato nocivo para a cidade e sinal de negligência em diversos fatores: 

“Condenadas não apenas como manchas na paisagem urbana, mas principalmente como 

documentos de incapacidade administrativa e, até mesmo, de insensibilidade social”250. É 

                                                 
249 Cf., CHISAM. Origem – Objetivos – Programas – Metas. Rio de Janeiro, Ministério do Inetrior/BNH, 
1969.  
250 Cf., BNH/CHISAM. Metas alcançadas e novos objetivos do programa.Rio de Janeiro, BNH/Ministério do 
Interior/Ed. Bloch, 1969. p.10. 
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interessante também notar uma relativa crítica à atuação do poder público, que devido à sua 

ineficiência possibilitou o surgimento de um quadro propício ao aparecimento de favelas. 

 Dentro do quadro traçado pelos técnicos da CHISAM, o meio seria o grande 

culpado pela condição social e psicológica negativa as quais estaria submetido o habitante 

da favela, sendo que essa concepção seria a pedra fundamental para a opção pela 

erradicação e transferência ao invés da urbanização: “O ambiente é sem dúvida 

desfavorável. Os inválidos, incapazes, os senis abandonados nenhuma condição poderão ter 

de adquirir habitação que os satisfaça. E os menores, se continuarem nas favelas, serão, no 

futuro, adultos física, mental e moralmente favelados. (grifos meus)”251. Conforme visto 

nesta passagem, a situação espacial de habitação é totalmente insatisfatória e elemento que 

impede a progressão pessoal e social necessária para o alcance de condições sócio-

econômicas satisfatórias. É destacada a necessidade de contribuir para que os mais 

desfavorecidos e incapacitados possam superar essa diversidade habitacional, assim como 

as crianças,para que elas não sofram desde cedo essa condição demeritória. Assim, eles 

deixarão de ser “favelados”, enquanto adjetivo colocado com fortes cargas de negativismo, 

conforme por mim sublinhado, atingindo, ou “contaminando”, se atribuirmos o sentido 

pretendido pelo autor das palavras citadas, instâncias biológicas, psicológicas e morais.    

 Desse modo, a favela constituiria um universo próprio e particular, à parte do 

espaço  e dos hábitos da cidade legal, marcado pela promiscuidade, deficiência moral e 

desconfiança, possuindo normas e regras próprias para lidar com situações cotidianas 

igualmente próprias e particulares:  

“A favela se desenvolveu por muitos anos como uma sociedade marginalizada 
pela sociedade não favelada. Os fatos que ocorriam obtinham soluções por meio 
da própria favela. (...). Fechado também é o sistema de comunicações internas 

                                                 
251 Idem., p.31. 
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dessas comunidades marginalizadas. Qualquer estranho que chega à favela é 
imediatamente notado por seus moradores. Via de regra, os que vivem na favela 
são desconfiados com relação a estranhos. Será polícia? Algum malfeitor? Fiscais 
do governo? Cobradores”252 
  

 Assim, essas normas próprias constituem um “sistema de comunicações internas” 

regido por valores próprios, privilegiando-se a desconfiança contra qualquer elemento ou 

sujeito externo, pertencente à “cidade legal”. Essa desconfiança, conforme pode ser 

interpretado na passagem citada, é motivada pela própria situação de ilegalidade, 

marginalização e promiscuidade atribuída à favela, o que geraria uma situação constante de 

dívida perante as normas legais e preceitos morais da sociedade. Desse modo, a partir desse 

pressuposto de culpabilidade pré-concebida pelo pertencimento a esse espaço negativo, 

nota-se uma concepção de medo dos agentes e interventores da sociedade legal, 

responsáveis pelo saneamento da situação, o que, conforme a concepção aqui em debate, 

não seria desejo dos habitantes de favelas: “Assim, o homem da favela é, por sua origem de 

comunidade marginalizada, inseguro diante das pessoas estranhas que vão à favela buscar 

informações e desse modo, mesmo esclarecidos os objetivos, as informações não são 

prestadas.”253 

 Também é possível perceber a construção de juízos de valor específicos sobre a 

própria atuação da CHISAM e do governo federal, através da veiculação de posturas 

críticas no que diz respeito à atuação de governos anteriores, e de uma pretensa aceitação e 

aprovação dos habitantes de favelas da política remocionista então em vigor. Para tanto, é 

ressaltado o papel, tido como fundamental, da CHISAM e do governo federal na 

articulação de órgãos de diferentes instâncias:  

“Deve ser registrado com a devida ênfase que o programa habitacional vigente 
ganhou maior aceleração e entusiasmo com a direta participação do governo 

                                                 
252 Ibidem, p. 39. 
253 Idibidem. 
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federal na matéria, inicialmente através dos ponderáveis recursos do Banco 
Nacional de Habitação e, mais recentemente, com a criação da CHISAM. O 
entrosamento dos órgãos federais com a Casa Civil do Governo do Estado, a 
Secretaria de Serviços Sociais e a COHAB representou, de imediato, um avanço 
considerável nos projetos estabelecidos.”254 

 
 Também são realizadas críticas às políticas anteriores, inclusive às remoções do 

governo Lacerda: “Até 1966, a transferência dos favelados para os conjuntos residenciais 

construídos pelo Estado era motivo de registro na crônica policial”255. O motivo dessa 

crítica, além da falta de planejamento adequado, seria a truculência do poder público e a 

ausência de compromisso e preocupação com os objetivos daqueles que seriam 

transferidos. Quadro que os militares alegam ter revertido:  

“Seu êxito é comprovado pela mudança de comportamento do favelado, que 
passou a exercer legítima pressão sobre as autoridades, no sentido de incluí-lo, 
sem maiores delongas, nas remoções já planejadas. A transferência, temida 
outrora como castigo, é hoje desejada como prêmio.”256 

 
 A excelência de atuação auto-apregoada pelo documento é justificada pelo contato 

com profissionais de diversas áreas técnicas e de contato e trabalho com o elemento 

humano, o que levou à articulação desses dois tipos de saberes e conhecimentos: 

“Auscultamos a opinião de sociólogos, de assistentes sociais, arquitetos, engenheiros, para 

termos consciência de que o trabalho que estávamos pretendendo iniciar se voltava para o 

homem e sua família(...)”257. No documento Metas alcançadas e novos objetivos do 

programa, é revelado conhecimento sobre a bibliografia corrente das Ciências Sociais 

sobre o tema, através da crítica de expressões e paradigmas vigentes. Essa bibliografia, 

representada por autores como Anthony e Elizabeth Leeds, a equipe responsável pelo 

relatório SAGMACS e o sociólogo Luiz Antônio Machado da Silva, possuía alguns pontos 

                                                 
254 Governo do Estado da Guanabara. Rio Operação Favela. Rio de Janeiro, Secretaria de Administração do 
Estado da Guanabara, 1969. p. 5. 
255 Idem, p. 59. 
256 Ibidem, p. 22. 
257 BNH/CHISAM. Metas alcançadas e novos objetivos do programa ... op. cit. p. 30. 
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de análise em comum. Esses princípios dizem respeito a uma abordagem da favela dentro 

de um contexto mais amplo do quadro do crescimento urbano do Rio de Janeiro, análise das 

imbricamentos entre um microcosmo específico (favela) e suas relações macrossociais, 

recusa do consenso da marginalidade e análise das estratégias internas e redes locais entre 

indivíduos e famílias258. Estas concepções analíticas foram rejeitadas em suas principais 

afirmações pelos técnicos do governo, de forma a justificar a necessidade de erradicação 

das favelas, fator que impede a integração total do indivíduo que lá habita na sociedade: 

“Tais opiniões (presentes na bibliografia corrente das Ciências Sociais) são válidas em 

parte. A verdade é que se o indivíduo que vive na favela há dois, cinco ou dez anos não 

conseguiu fazer sua independência econômica, por maior período, na favela, que irá 

conseguir tal coisa.”259. 

 Desse modo, nota-se a construção de uma representação específica sobre aquele que 

habita favelas. Essas representações são fortemente carregadas de juízos de valor 

marcadamente negativos, como promiscuidade, deficiência moral, desconfiança e, por isso, 

incapacidade de participar de forma autônoma e positiva da vida em sociedade. A grande 

causa de tais características seria o espaço de habitação, precário em termos de infra-

estrutura urbana, habitacional e de higiene. Desse modo, são associadas as características 

precárias e negativas do elemento humano e do elemento físico-geográfico. Porém, essas 

características negativas não são transmitidas, em sua maioria, pela descrição do elemento 

espacial, mas sim, do elemento humano, o que acaba por valoriza-lo no processo de 

construção de representações sobre a favela.                 

                                                 
258 É interessante observar que muitos desses autores participavam de seminários realizados no apartamento 
de Anthony Leeds onde eram debatidos os pressupostos de suas pesquisas. Cf., VALLADARES, Lícia. A 
invenção da favela ... op. cit.  
259 BNH/CHISAM. Metas alcançadas e novos objetivos do programa ... op. cit. p. 31. 



 133

 A cobertura fotojornalística do Correio da Manhã sobre as favelas presentes na 

Lagoa divide-se em 4 séries temáticas: Catacumba, Praia do Pinto, Ilha das Dragas, Piraquê 

e Lagoa. Devido à conjuntura do final da década de 60, também serão tecidos alguns 

comentários pertinentes à série sobre as remoções. As 5 séries que representam as favelas 

da Lagoa correspondem a um corpo de 114 fotografias, sedo que dessas, apenas 45 

possuem indicação de publicação. A favela da catacumba foi a qual foi dada mair atenção, 

sendo realizadas 59 fotografias sobre ela. Porém, apenas 23 delas possuem indicação de 

publicação. As favelas Piraquê e Lagoa são núcleos mínimos que tentaram se estabelecer à 

margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, e suas séries possuem, respectivamente, 4 e 3 

fotografias, somente. Segue agora a quantificação das séries dessas 3 favelas, com relação a 

pessoas e temáticas retratadas: 

 

Não-publicadas 

Homens Mulheres Crianças Total 

37 (todos 
Catacumba) 

53 (49 
Catacumba) 

54 (44 
Catacumba) 

144 

 

Publicadas 

Homens Mulheres Crianças Total 

17 (todos 
Catacumba) 

11 (10 
Catacumba) 

20 (16 
Catacumba) 

48 

 

 Com relação às temáticas: 

Não-publicadas 

Cotidiano Contraste 
favela/cidade 

Barracos 
destruídos  

Pessoas 
carregando 

móveis/restos 
de barraco 

Reportagens 
especiais 

29 (24 
Catacumba) 

14 (12 
Catacumba) 

8 (todas 
Catacumba) 

2 (todas 
Catacumba) 

8 (todos 
Catacumba) 
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Publicadas 

Cotidiano Contraste 
favela/cidade 

Barracos 
destruídos  

Pessoas 
carregando 

móveis/restos 
de barraco 

Reportagens 
especiais 

10 (8 
Catacumba) 

6 (todos 
Catacumba) 

4 (todas 
Catacumba) 

1 (todas 
Catacumba) 

4 (todos 
Catacumba) 

 

 

 O primeiro fato que deve ser chamado atenção à cobertura dessas favelas, que 

tendo em vista a amplitude da cobertura da Catacumba reflete basicamente a realidade de 

sua série, é a centralidade do elemento humano. Apenas as fotos de contraste entre favela e 

cidade não possuem pessoas como elemento figurativo central, o que revela cerca de 14 

fotos em um universo de 66. Dentre as pessoas retratadas, pode-se notar a clara predileção 

por mulheres e crianças, tanto no corpo documental em sua totalidade (107 para 37), quanto 

para as fotografias com indícios de publicação (31 para 17), embora nesse caso a diferença 

tenha se reduzido.  

 Com relação ás temáticas, as principais são cotidiano e contraste com a cidade. 

Por cotidiano, deve-se entender fotos realizadas dentro das favelas, transmitindo uma idéia 

de espontaneidade, com pessoas realizando o que seriam atividades comuns de seu dia-a-

dia, como conversar com o vizinho na porta de casa, percorrer as vielas da favela, lavar 

roupa, dentre outros hábitos cotidianos. O segundo tema, dos contrastes, dizem respeito a 

fotografias cujos elementos componentes são os barracos da favela em contraponto aos 

prédios da cidade, ou algum ponto turístico. A presença desse tema pode ser explicada pela 

localização dessas favelas em um dos mais famosos pontos turísticos do Rio, o que acaba 

por privilegiar tal composição visual. 
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 As favelas de praia do Pinto e Ilha das Dragas foram enfatizadas no debate aqui 

realizado por conta dos dois acontecimentos que marcaram sua erradicação: um 

desaparecimento político e um incêndio de causas inexplicadas. A favela da Praia do Pinto, 

á época, era uma das mais famosas e mais populosas da cidade, já fazendo parte de um 

imaginário urbano sobre esses espaços de habitação. Ilha das Dragas, porém, não passava 

de uma favela pequena, a qual a mídia não costumava delegar muita atenção. Sua presença 

nas páginas do Correio, não muito comum em períodos anteriores, pode ser justificada pela 

mobilização contra sua erradicação e pelo desaparecimento das principais lideranças 

responsáveis pela articulação dessa resistência. 

 As fotografias das duas favelas podem ser distribuídas de acordo com as seguntes 

divisões temáticas: 

Praia do Pinto (não-publicadas) 

Homens Mulheres Crianças  Total 

31 19 27 89 

       

Praia do Pinto (publicadas) 

Homens Mulheres Crianças  Total 

6 8 16 30 

 

  

  

Praia do Pinto (não-publicadas/temáticas) 

Cotidiano Favela Posando  Outros 
18 4 2 4 

 

 

 

Praia do Pinto (publicadas/temáticas) 

Cotidiano Posando  Outros 
8 2 2 
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 A partir desses números, observa-se mais uma vez a preferência pela retratação do 

elemento humano, com a predominância de crianças e mulheres, sendo que quando são 

consideradas as fotos publicadas, a soma das mulheres e dos homens retratados não 

ultrapassam o número de crianças presentes (14 para 16). Mais uma vez, essas pessoas são 

retratadas em atitudes e hábitos cotidianos. Os fotógrafos que mais atuaram na praia do 

Pinto foram Rodolpho (7) e Bueno (4), sendo que deve ser ressaltado o alto índice de 

fotografias de autoria não identificada (7), sobretudo pelo fato de grande parte delas ter sido 

realizada na década de 60, quando creditar autoria ao responsável direto tornou-se hábito no 

Correio da Manhã e em outros órgãos de imprensa. A maior parte dessas fotografias foi 

realizada nos anos de 1967, 1968 e 1969 (19 das não-publicadas e 8 das publicadas). Outro 

dado interessante é o fato de todas as fotografias de Bueno terem sido publicadas, 

sobretudo porque tal material fotográfico era destinado à coluna “Gerico”. Essa coluna, que 

começou a ser publicada em 1948, era voltada para a denúncia e cobrança das autoridades 

públicas de solução para os principais problemas da cidade. Ou seja, a presença da Praia do 

Pinto nessa coluna revela a forma de tratamento dispensada a essa favela pelo jornal, 

pedindo sua erradicação e ressaltando todos os aspectos negativos que ela significava para a 

cidade, em especial para os bairros do Leblon e Lagoa.     

 Tomemos como exemplo a reportagem encontrada no “Gerico” de 5 de agosto de 

1967. Tal reportagem não possuía lugar central na edição, encontrando-se no canto da 

página à direita de quem lê. O recorte que nos chama a atenção se refere aos dois últimos 

parágrafos embaixo da fotografia de um menino, no trecho inferior à direita. Tal fotografia, 

é o elemento que chama a atenção do leitor, que após fitar a imagem, é direcionado para o 

texto abaixo dela. É importante, mais uma vez, atentar para o fato da matéria localizar-se na 
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coluna “Gerico”, o que por si só já revela um juízo de valor sobre tal favela, enquanto 

problema a ser erradicado pela cidade. Deve ser chamada atenção, igualmente, para a 

relação entre a foto e o texto, sendo que a primeira ocupa uma área consideravelmente 

maior que o segundo, o que revela a preferência pelo elemento visual da construção da 

notícia. Essa hierarquia também pode ser percebida pelo fato da fotografia encontrar-se 

acima da parte escrita, o que, além da já citada proporção, leva à sua percepção primeiro 

que a parte escrita. Também é interessante notar a posição privilegiada da fotografia, que 

ocupa a 3ª área de preferência para localização de fotografias, conforme esquematizado por 

Lorenzo Vilches260. Seguem abaixo a imagem da página onde localiza-se a notícia, a 

fotografia, e o que vem escrito na coluna:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Arquivo Nacional,  Fundo/Coleção: Correio da Manhã, Data: 27/07/1967Fotógrafo: Bueno  

 

                                                 
260 Cf., VILCHES, Lorenzo. Teoria de la imagem periodística. Barcelona/Buenos Aires/México, Ediciones 
Piados, 1987. p. 62. 
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“Triste, muito triste é a paisagem. No primeiro plano vemos lixo em abundância 
na fase de fermentação (o que constatamos no local), exalando insuportável odor. 
No segundo um menino. Menino da favela criado no lixo. Como êles (sic), 
centenas de crianças são criadas no lixo da favela da Praia do Pinto e milhares no 
lixo de outras favelas. Senhor governador, acabemos com paisagens iguais a que 
divulgamos para, infelizmente, nosso pesar e vergonha. O Estado tem grandes 
áreas territoriais em disponibilidade, onde grandes núcleos residenciais poderão 
ser construídos e abrigados os pais dos meninos do lixo. Acabemos de uma vez 
por todas com a favela da Praia do Pinto, vigoroso depoimento contra a nossa 
obrigação e testemunha da inatividade governamental. Senhor governador, vença 
as dificuldades e acabe de vez com os meninos criados no lixo, como os vermes 
que nele se reproduzem por ocasião da fermentação. Vamos, senhor governador, 
menino-lixo também é gente...”  

 

 

 A favela da Praia do Pinto, próxima à Lagoa Rodrigo de Freitas e ao Clube de 

Regatas do Flamengo, surgiu no início da década de 40, com o arrendamento do terreno da 

Chácara do Céu, na Gávea. Com esse arrendamento, os moradores desse local migraram 
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para o núcleo que se tornaria a Praia do Pinto, que chegou a ser uma das maiores favelas do 

Rio de Janeiro, até seu fim em 1969.  A foto debatida retrata um menino que não aparenta 

ter mais de cinco anos próximo a bacias com roupa e lixo. O lixo, que ocupa grande parte 

da área retrata, chama bastante atenção para quem observa a imagem, englobando a criança 

e reforçando a idéia de fragilidade passada pelo contraste entre o ela e o lixo 

abundantemente presente. Essa imagem é reforçada pelo texto e as diversas alusões à 

convivência de crianças com lixo em fase de fermentação, terminando com o apelo às 

autoridades para que seja realizada a salvação dos “meninos-lixo”. Assim, nota-se um 

esforço de associação direta entre o indivíduo em sua fase mais frágil (infância) e a miséria 

completa, representada pelo lixo.  

 Luiz Antonio Machado da Silva, discorrendo sobre a questão da favela no tempo, 

afirma que esta teria “vencido”, ou seja, alude ao fato de apesar das inúmeras tentativas de 

erradicação pelo poder público, a favela continua presente em nossa paisagem urbana261. 

Porém, logo depois ele alude à fragilidade do convívio social de seus habitantes em nossa 

sociedade. Para entendermos tal situação, é preciso buscar as raízes históricas da construção 

da percepção social dos habitantes de favelas, bem como os agentes e interesses envolvidos 

nesse processo. Machado da Silva percebe a favela como expressão da desigualdade social 

e de uma cidadania excludente, restrita, fragmentada e hierarquizada. Dentro desse 

processo, esse espaço é definido por diversos atores unicamente pelo foco de suas 

carências, embora seja um espaço complexo com uma rede social que interage com a 

sociedade de maneiras diversas, não possuindo unicamente carências e nem sendo estas um 

                                                 
261 A tendência à consolidação da favela em nossa cidade ocorre no final dos anos 70 e início dos 80, com o 
abandono das políticas remocioonistas e a permissão, no primeiro governo de Leonel Brizola, da construção 
em alvenaria. 



 140

corpo homogêneo262. Ou seja, nota-se um esforço de perceber o favelado por uma via de 

mão única, o que constitui uma dificuldade séria para a resolução de seus problemas mais 

básicos, desde infra-estrutura habitacional até inserção no mercado de trabalho263. E essa 

construção simbólica unívoca peca principalmente por ignorar a pluralidade de um universo 

amplo. 

 Como pode ser observado, há algumas semelhanças entre a tipologia das 

representações abordada no acervo fotojornalístico do Correio da Manhã e a concepção da 

problemática habitacional da favela que embasou as políticas de remoções. O cerne comum 

das abordagens reside na constituição de um sujeito socialmente frágil, em uma situação de 

marginalidade sócio-política, econômica e cultural. Há, igualmente, uma associação entre a 

precariedade da infra-estrutura do espaço habitacional aqui debatido e os sujeitos que nele 

habitam. A partir dessas concepções, foi realizada uma política de segregação espacial que 

excluiu do processo decisório de elaboração de diretrizes os principais interessados: os 

habitantes de favelas264. 

 Raymond Williams coloca como uma das principais características do sistema 

social são as inter-relações imbrincadas entre práticas sociais, culturais e econômicas. 

Apesar do autor ressaltar ser necessária a capacidade de análise de cada um desses campos 

em seu próprios termos, o fato deles pertencerem a um sistema de significação mais amplo, 

o sistema social, torna vital o foco da análise das inter-relações entre esses campos. Porém, 

                                                 
262 Cf., SILVA, Luiz A. Machado da. op. cit. 
263 Embora deva ser feita uma diferenciação entre conjunturas históricas, pois atualmente, enquanto a favela é 
socialmente apreendida pela ótica da criminalidade e da “metáfora da guerra”, sobretudo pela mídia (Cf., 
LEITE, Márcia. “Entre o individualismo e a solidariedade: dilemas da política e da cidadania no Rio de 
Janeiro”. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, v. 15, n. 14, out. 2000.), no período por mim 
pesquisado tal percepção caracterizava-se muito mais pela fragilidade social, moral e incapacidade de 
autonomia decisória, conforme será aprofundado ao longo do trabalho.  
264 Cf., PERLMAN, op. cit. e LEEDS, A. & LEEDS, E. op. cit. 
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não se deve perceber o sistema social apenas como um sistema de significações, apesar do 

aspecto significativo intrínseco ao sistema social possua grande relevância: 

“Seria um erro restingi-lo (sistema social) apenas ao sistema de 
significações, pois isso tornaria todas as ações e relações humanas meras 
funções de significação e, com isso, as reduziria de maneira radical. 
Porém, também seria um erro supor que alguma vez se pudesse examinar 
de maneira proveitosa um sistema social sem incluir, como parte essencial 
de sua prática, seus sistemas de significações, dos quais, como sistema, 
depende fundamentalmente. Pois um sistema de significações é inerente a 
qualquer sistema econômico, a qualquer sistema político, a qualquer 
sistema geracional e, de modo mais geral, a qualquer sistema social.”265   

    

 Dentro dessa perspectiva encontra-se o foco de análise necessário de 

embasamento para a comparação entre as justificativas da política remocionista utilizada 

pela poder público e as representações sobre favelas e seus moradores veiculadas pelo 

fotojornaliso do Correio da Manhã. O fato de haver semelhanças entre tais subjetividades 

sublinha as inter-relações apontadas por Williams, bem como a importância do estudo da 

atuação da mídia nesse processo de construção de subjetividades266. No caso da favela 

como objeto de estudo, a análise de tais inter-relações se faz necessária devido à sua força 

no imaginário coletivo, pois ela é articulada como fato, representação e problema 

público267.  

 Pode ser abordado o caso do o incêndio da Praia do Pinto, episódio que entrou para 

o imaginário da cidade por sua dramaticidade. O incêndio ocorreu em 10/05/1969, 

começando de madrugada e indo até de manhã, sendo que, segundo estipulou o jornal cerca 

de 4 mil pessoas ficaram desabrigadas. Não se sabe ao certo a causa do incêndio, embora a 

reportagem afirme que o incêndio tenha começado acidentalmente por negligência de 

                                                 
265 Cf., WILLIAMS, op. cit. p. 206-207. 
266 Tal interpretação do sistema social aumenta ainda mais o escopo de análise, uma vez que relaciona os 
interesses por trás de diferentes práticas pertencentes a esferas social, econômica e cultural. Desse modo, 
privilegia-se a complexidade da atuação de diferentes atores sociais, propiciando uma análise rica da 
problemática do estudo histórico da sociedade e da problemática das favelas. 
267 Cf., SILVA, L. A. Machado da. op. cit. 
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algum morador268. Porém, deve-se levar em conta que a favela encontrava-se em área 

valorizada e havia certo receio que houvesse resistência dos moradores em sair da favela, 

ocorrendo mobilização semelhante ao caso de Ilha das Dragas269. 

 Com relação à cobertura fotojornalística do incêndio, ela tomou a capa da edição do 

Correio da Manhã. Seguem, respectivamente, a capa da edição e a fotografias recorrente, de 

autoria de Milton, no dia do incêndio: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
268 “Incêndio liquida favela”. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 11/05/1969. 
269 Entretanto, o próprio jornal relatou a estranheza da rapidez com a qual tentou-se vender o terreno onde 
ficava a Praia do Pint. “GB vende logo área da favela”. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 13/05/1969. 
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Foto: Arquivo Nacional,  Fundo/Coleção: Correio da Manhã, Data: 11/05/1969 
Fotógrafo: Milton 

 

Tal imagem mostra a um homem andando por entre escombros do incêndio 

segurando seu instrumento, um cavaquinho. Pela seriedade do incidente ocorrido, tal 

figuração acaba assumindo um tom pitoresco e surreal, reforçado pela legenda da foto: 

“Instrumento do fogo: depois de perder tudo que tinha, o favelado sente-se satisfeito de 

encontrar seu velho amigo, o cavaquinho”. O viés pitoresco que retrata a chamada de um 

acontecimento grave envolto em possibilidades suspeitas para sua origem é a característica 
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dessa foto. Assim, mais uma vez reforça-se a imagem de fragilidade remetente a completa 

incapacidade de superação dessa adversidade por iniciativa própria. Afinal, segundo o juízo 

de valor realizado pelo binômio fotografia/legenda, o cavaco satisfaria a perda da casa e a 

quase-perda da vida.  

Também é interessante notar a relação espacial entre a fotografia e o elemento 

escrito concernente á matéria. Primeiramente, a área da capa dedicada ao incêndio da favela 

é a segunda maior, só atrás da notícia internacional. Tal fato revela a importância Ada ao 

acontecimento no discurso do periódico, lembrando que, só o fato da reportagem estar na 

capa já denota essa importância. Depois, é necessário atentar para o título da chamada 

“Incêndio liquida favela”, cujo tamanho da fonte utilizada, assim como o posicionamento 

deixa claro o que aconteceu, apesar de não especificar a localidade. A relação do título com 

a imagem também reforça o aspecto pitoresco da significação da matéria, pois ao deixar 

claro o tipo de situação ocorrida (incêndio), marcada pela gravidade, vê-se a foto do 

indivíduo, fora de um ambiente de risco, segurando seu instrumento. A fotografia possui 

um desempenho central para a construção da notícia, conforme pode ser observado pelo 

tamanho por ela ocupado, consideravelmente maior que o texto, à exceção do título.    

Tal representação não condiz com a seriedade da situação e a gravidade com a qual 

tal evento consolidou-se na memória de moradores de favelas, mesmo os que não habitaram 

a Praia do Pinto. Como exemplo, temos o depoimento de Alberto Jacob, repórter 

fotográfico premiado e ex-morador da Catacumba: “... ali (Praia do Pinto) era uma grande 

favela que tacaram fogo e outra coisa, incendiaram a favela e os helicópteros que 

sobrevoavam a favela pra... que pareciam jogar água em cima pra... pra apagar o fogo, ao 



 145

contrário, combustível pra queimar mais barracos ainda”270. Tal caracterização, recorrente 

em outros depoimentos de moradores de favelas da zona sul da época, reforça a imagem de 

marginalização forçada do espaço urbano de sua própria cidade, construída a partir de 

agentes externos em uma situação social mais favorável e detentores de diferenciais de 

poder. Como os habitantes de favelas não têm acesso a meios de resistência institucional, 

ele resiste através da construção de sua própria memória, uma “memória subterrânea”, 

expressão utilizada por Michael Pollak, sobre o acontecido, em contraponto à versão oficial 

(relacionada ao poder público e atores detentores de diferenciais de poder)271. 

Outro fator que contribui para a criticidade do episódio do incêndio da Praia do 

Pinto é a série de interesses por detrás da erradicação dessa favela, que vinha sofrendo 

resistência por parte de seus moradores. O programa de remoções da CHISAM foi um 

importante agente para revigoração do até então estagnado setor da construção civil, 

conforme reconhecido pelo próprio órgão:  

“O plano de financiamento, até 1970, de um total de mais de 50 mil 
unidades residenciais, com recursos próprios, de organismos nacionais 
(BNH), internacionais (USAID), e/ou com a poupança privada (letras 
imobiliárias da (COPEG), possibilitou o surgimento de uma indústria de 
construção civil que até 1966 passava por um agudo período de 
recessão”272       

 
 A remoção da praia do Pinto, em especial, reunia a mesma gama de interesses 

imobiliários, principalmente no que diz respeito à própria CHISAM, que utilizaria a verba 

obtida pela concorrência de licitações de construção de apartamentos luxuosos nesse 

valorizado terreno para oxigenar financeiramente seu programa: “A liberação da 

valorizadíssima área onde existiu a favela da Praia do Pinto permitiu que o governo pusesse 

                                                 
270 Depoimento de Alberto Jacob, 4/08/2005. 
271 Cf., POLLAK, Michael. “Memória, esquecimento e silêncio”. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 
3, 1989. 
272 Governo do Estado da Guanabara. Rio Operação Favela... op. cit. p. 93. 



 146

à venda os lotes do terreno ao público e esteja auferindo recursos para a construção de 

novos núcleos habitacionais populares.”273 

  

O visto pelo não-visto: o caso de Ilha das Dragas  

 

 Para melhor aprofundamento da discussão aqui realizada desse processo é 

necessário o entendimento dos mecanismos que possibilitam essa diferenciação por meio 

de construção de subjetividades entre diferentes categorias sociais, bem como possíveis 

interesses por trás desse processo. Norbert Elias e J. L. Scotson caracterizam o principal 

elemento de estigmatização e segregação como sendo os diferenciais de poder, ou seja, 

bens materiais e simbólicos pertencentes a segmentos sociais hierarquicamente melhor 

posicionados na sociedade. Através da posse desses diferenciais de poder, os segmentos 

privilegiados, que Elias e Scotson denominam em seu estudo de caso de “estabelecidos”, 

conseguem dificultar e/ou barrar o acesso a bens sociais. Intrinsecamente a essa prática, é 

realizado um esforço de elaboração, por parte dos “estabelecidos”, de uma auto-imagem de 

superioridade humana, moral e em termos de solidariedade inter-grupal. A partir dessa 

estigmatização, ocorre um processo de exclusão e tentativas de isolamento em um meio 

social, além de que o próprio segmento atingido por esse esforço tende a internalizar essa 

imagem negativa construída274. 

                                                 
273 Idem, p. 6. 
274 Embora tal fato não termine a relação de necessidade existente entre grupos de “estabelecidos” e outsiders. 
Cf., ELIAS, Norbert & SCOTSON, John. L. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de 
poder a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 2000. No caso das favelas da 
zona sul na década de 60, tal necessidade é exemplificada pela utilização de seus habitantes como mão de 
obra na rede hoteleira, restaurantes e clubes locais, além das casas de família.  
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 Com relação à construção da percepção do habitante de favela, pode-se afirmar 

que esse não participou desse processo, justamente devido à situação social de 

subordinação e diferencial de poder. O resultado inicial dessa construção remetia à 

condição físico-espacial da moradia (ilegalidade e clandestinidade) e de crítica moral à 

promiscuidade das condições de vida275. Relacionado à questão da utilização de diferenciais 

de poder está a intencionalidade de seu uso. Observemos a fotografia abaixo frente e verso, 

de autoria de Pimentel em 21/09/1965, publicada no dia seguinte:   

 

Foto: Arquivo Nacional,  Fundo/Coleção: Correio da Manhã, Data: 21/09/1965 
Fotógrafo: Pimentel 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
275 Cf., SILVA, Luiz A. Machado da. op. cit. 
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 No tocante a relações de trabalho e práticas cotidianas na esfera da produção 

cultural, Raymond Williams atenta para o imbricamento entre condições de propriedade 

dos meios de produção e de assalariamento dos produtores diretos, à exceção de casos 

especiais (como o jornalismo alternativo). Desse modo, tal fato condiciona essa produção à 

influência de fatores pertencentes à ordem política mais geral, econômicos e culturais. Há, 

assim, compatibilidade entre a produção e interesses dominantes da ordem social276.  

 Portanto, devemos chamar atenção para a relação entre os produtores diretos 

envolvidos na elaboração do acervo fotojornalístico do Correio da Manhã (repórteres 

fotográficos), e a equipe editorial. Esta última dava a palavra final sobre qual foto deveria 

compor as matérias, bem como sua posição na paginação final da edição, além das 

legendas. Deve-se ter em perspectiva a excelência do corpo de repórter fotográfico do 

                                                 
276 Cf., WILLIAMS, Raymond. Cultura. 2ª ed. Rio de Janeiro, Ed. Paz e Terra, 2000. 
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Correio da Manhã, bem como a utilização da fotografia como elemento para criticar o 

regime militar e ao mesmo tempo burlar a rigorosa censura à imprensa. Assim, a fotografia, 

sobretudo na década de 60, exerceu um papel estratégico central para o jornal, e possuiu 

uma valorização que geralmente não era comum entre seus concorrentes277.  

 Assim, as escolhas editoriais realizadas no campo das reportagens fotográficas 

constituíam uma esfera decisória importante no cotidiano do Correio da Manhã, com sua 

importância alcançando, igualmente, o caráter representativo e a construção de juízo acerca 

do objeto a ser abordado pelas reportagens. A foto (frente e verso) acima colocada é um 

belo exemplo da visão a ser passada pelas diretrizes editoriais do periódico sobre a favela. 

Como pode ser observado pelo carimbo de controle do material fotográfico no verso da 

fotografia, tal foto diz respeito à cobertura de um incêndio na Favela do Esqueleto, coberta 

em 21 de setembro de 1965 e publicada no dia seguinte. A foto retrata uma mulher e duas 

crianças pequenas em frente a ruínas e restos de tijolos e materiais de alvenaria espalhados, 

oriundos do incêndio. Os três estão próximos à sacola e parados, com as ruínas ao fundo. 

As crianças olham para o lado e a mulher leva uma das mãos à boca, em uma imagem que 

pode provocar interpretações ambíguas de inércia perante a situação adversa, ou de 

reflexão, esperando-se qual será o “próximo passo” a ser realizado. Os componentes 

visuais, ou seja, a mulher e as duas crianças, em situação de imobilismo e dúvida, ou 

reflexão e espera (mão à boca da mulher) perante uma situação adversa (incêndio), pode, 

dentre outros significados, reforçar a imagem de fragilidade e incapacidade de autonomia 

                                                 
277 Cf., OLIVEIRA, op, cit. 
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decisória, à espera de um agente pretensamente competente para dar solução à sua situação 

de risco e abandono social278. 

 Tal forma de representação repete-se constantemente na análise do acervo 

fotográfico do Correio da Manhã, embora ocorram algumas exceções atribuídas aos 

diferentes sujeitos e juízos envolvidos na elaboração direta dessas imagens. Porém, 

conforme anteriormente debatido, a esfera final de decisão é relegada à equipe editorial, e 

na foto em análise está o elemento concreto que revela a preferência dessa escolha. No 

verso da fotografia, existe uma série de anotações, realizada pelo responsável ela edição 

final do material que seria veiculado na edição do periódico. Algumas anotações são de 

ordem puramente técnica, porém, o que prende nossa atenção é um comentário localizado 

logo acima do carimbo de controle de autoria e de tema da fotografia: “ótima!”. Tal marca 

apregoada à fotografia pelo responsável por sua escolha e edição revela o padrão de escolha 

principal para o modelo de representação a ser veiculado sobre a temática das favelas e de 

seu habitante. Tal modelo acabaria por se constituir em um elemento que força por um 

canal unívoco um universo essencialmente complexo. E esse canal caracteriza-se pela 

escolha arbitrária de elementos figurativos, como a figura feminina e das crianças, 

conforme a própria quantificação dos componentes visuais vem conformando. Sendo que 

não deve ser ignorada a tendência à transferência da precariedade do espaço físico para o 

elemento humano, reforçando representações de fragilidade e incapacidade de autonomia 

decisória. 

 Um caso emblemático ocorrido durante a política remocionista do período 

militar, mas que, entretanto, não entrou para o imaginário urbano do Rio de Janeiro como o 

                                                 
278 Porém, é interessante notar que tal esforço de caracterização ocorre de uma forma menos agressiva do que 
a do “menino-lixo”.             
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caso da Praia do Pinto, foi a remoção da favela de Ilha das Dragas. Essa favela constituía-se 

em uma pequena faixa de areia localizada ao lado do Clube Caiçaras, quando por volta da 

década de 30, começou a sofrer um processo de alargamento por meio de aterros realizados 

por iniciativa própria de seus futuros moradores. Muitos destes trabalhavam nos clubes da 

região. A remoção dessa favela ocorreu em fevereiro de 1969, por meio a vários protestos e 

uma tentativa de resistência organizada por parte de sua associação de moradores, com 

participação ampla de seu presidente, Carlos de Jesus, e foram feitas várias cobranças 

referentes às promessas de campanha de Negrão de Lima de não dar prosseguimento às 

remoções, sobretudo pelos gastos com as prestações com os apartamentos e com o aumento 

do tempo de chegada ao trabalho e dos gastos com passagens279. Os moradores de Ilha das 

Dragas acabaram sendo removidos para conjuntos como Cidade de Deus e Cidade Alta. 

 A série temática correspondente á favela Ilha das dragas possui 20 fotografias, 

sendo que 17 privilegiam o elemento humano como elemento figurativo central. Ela pode 

ser quantificada da seguinte forma: 

Ilha das Dragas (não-publicadas) 

Homens Mulheres Crianças  Total 

9 7 12 31 (3 não-
identificado) 

       

Ilha das Dragas (publicadas) 

Homens Mulheres Crianças  Total 

3 2 7 12 

 

Temáticas não-publicadas 

Cotidiano Contraste 
favela/cidade 

Colocando 
móveis, 

pertences e 

diversos 

                                                 
279 “Favela finca o pé e não quer mudar”. Correio da Manhã, Rio, 5/9/1968, e “Moradores da Ilha das Dragas 
reagem a plano da CHISAM” e “Favelado a Negrão: remoção para a zona norte não é a solução”, ambos em 
Correio da Manhã. Rio, 4/9/1968.  
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material 
reaproveitável 
de barraco em 

caminhão  
8 2 3 7 

 
 

Temáticas publicadas 

Cotidiano Diversos 
3 4 

 

   

 É interessante notar que a diferença entre homens (9), mulheres (7) e crianças 

(12) retratadas não chega a ser grande nessa série temática, quando vista como um todo. 

Porém, a própria edição trata de aprofundar a diferença quando levada em conta as 

fotografias com indícios de publicação (homens – 3 /mulheres – 2/ crianças – 7). Todas as 

fotografias presentes na série foram realizadas entre setembro de 1968 e fevereiro de 1969, 

o que revela que essa favela não era visada pela mídia, a não ser a partir de sua complicada 

remoção, que ocorre nesse período. Os repórteres fotográficos que mais participaram dessa 

cobertura foram Luiz Pinto e Rodolpho, com 9 fotografias cada um deles.   

 Com relação à remoção de Ilha das Dragas, notemos as duas fotos de autoria de 

Luiz Pinto, ambas realizadas em 21/02/1969: 
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Foto: Arquivo Nacional,  Fundo/Coleção: Correio da Manhã, Data: 21/02/1969 
Fotógrafo: Luiz Pinto 

 

 A primeira fotografia retrata um caminhão estacionado em uma das vielas da 

favela, em frente a um casebre de madeira. Um grupo de homens está colocando um 

amontoado de telhas na caçamba do caminhão, o que constituía uma prática comum, uma 

vez que os restos dos barracos ainda utilizáveis poderiam ser reaproveitados em 

construções e consertos futuros de suas novas moradias, ou até na construção de novos 

barracos em outras favelas. Até o presente ponto, tal fotografia assemelha-se a inúmeras 

outras, presentes no acervo fotojornalístico do Correio da Manhã, referentes a diversas 

favelas em diferentes datas. A série temática remoção, com 28 fotografias, por exemplo, 

apresenta 15 fotografias que retratam o mesmo ato. O que torna tal imagem especial é a sua 
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conjugação com a segunda fotografia, que retrata a outra parte da viela onde o caminhão 

está estacionado, bem como casebres vizinhos e mais pessoas. Porém, com a junção das 

duas fotos conseguimos ler a frase presente em seu pára-choque: “nunca é tarde para ser 

feliz?”.  

 Cada remoção específica foi um episódio conflituoso, geralmente precedido de 

protestos e mobilização política dos habitantes das favelas visadas. Esse exemplo é 

potencializado no caso de Ilha das Dragas, onde a mobilização pela resistência capitaneada 

por líderes comunitários levou a uma dura repressão e ao “desaparecimento político” dessas 

principais lideranças. Tal situação acabou se tornando um marco do decréscimo dos 

protestos e mobilizações mais sólidas de resistência a remoções, uma das principais 

diretrizes do congresso da FAFEG realizado em 1968280.  

 A fotografia em questão possui elementos figurativos que aludem a uma suposta 

consonância da atitude dos removidos com a decisão do poder público. Esses elementos são 

as pessoas colocando pertences e restos utilizáveis de seus casebres no caminhão que os 

levaria a suas novas residências. Esse movimento, conforme retratado, se dá sem nenhum 

protesto, em um ambiente cuja palavra mais exato para descrevê-lo seria resignação. 

Porém, em uma análise mais demorada dos elementos, podemos chegar a conclusões mais 

aprofundadas, centradas no próprio ato de reaproveitar materiais de construção. Tal prática 

diz respeito tanto à precariedade dos conjuntos habitacionais, muitos deles recém-

construídos, para onde eram removidas essas pessoas, como para a ida de recém-movidos 

para outras favelas Essa situação foi muito comum devido aos custos com as prestações da 

nova moradia e com o gasto com tempo e passagens para o trabalho, sendo que alto grau de 

                                                 
280 Cf., PERLMAN, op. cit. 



 155

inadimplência foi um dos principais motivos que levou  ao abandono da política 

remocionista da CHISAM, em meados da década de 70281. 

Porém, a fotografia possui outro elemento figurativo central na elaboração de seu 

significado, que é a frase “nunca é tarde para ser feliz?”. Tal interrogativa, adicionada à 

figuração das pessoas colocando seus objetos na caçamba do caminhão em uma espécie de 

ato de resignação, acaba criando uma atmosfera de questionamento da prática representada. 

A interrogação da frase acaba por sutilmente questionar se o resultado final do destino das 

pessoas que colocaram objetos naquele caminhão seria realmente satisfatório, tanto para 

eles para a sociedade. Desse modo, o repórter fotográfico realiza uma sutil crítica à política 

remocionista, cuja credibilidade já vinha sendo posta à prova muitas vezes, como mostra as 

reportagens citadas sobre a remoção de Ilha das Dragas282.  

Contudo, tal crítica não foi levada a fundo pelo periódico por um motivo muito 

simples: a presente fotografia jamais chegou a ser publicada. Essa fotografia diferia das 

abordadas anteriormente e que retratam a favela pela ótica da precariedade físico-espacial 

sendo expandida para o campo do indivíduo e da moralidade, maximizada na figura do 

“menino-lixo”. Embora a presente fotografia não rompa radicalmente com esse tipo de 

representação, constituo uma crítica sutil à política efetivada com relação à favela.  

Tal situação deve ser relacionada à relação entre os produtores diretos dessa 

imagem e a equipe editorial, bem como as escolhas dessa última sobre o material 

fotográfico a ser veiculado. A exemplo disso, nota-se mais uma vez o exemplo da 

preferência de veiculação de juízos de valor de precariedade e fragilidade, extrapolando tais 

características do espaço físico para o âmbito do indivíduo, conforme fotografia de Luiz 

                                                 
281 Idem. 
282 Tal fato pode ser somado ao desgaste e ausência de melhorias concretas acerca da questão da exclusão 
social vivida pelos habitantes das favelas, que já vinha desde a época de Lacerda.  



 156

Pinto tirada em 1/02/1969 e publicada no dia seguinte, com a seguinte legenda: “Mudança 

de favelados foi até de manhã e as reações não foram ao despejo”283. 

 

Foto: Arquivo Nacional,  Fundo/Coleção: Correio da Manhã, Data: 01/02/1969 
Fotógrafo: Luiz Pinto 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
283 Gostaria de observar que embora seja recorrente com freqüência considerável, a veiculação de imagens de 
crianças não foi a única forma de associação de precariedade e fragilidade à imagem do habitante de favela. 
Tal representação foi por mim escolhida pela já citada recorrência, além de constituir-se em um caso 
emblemático e que constitui interessante contraponto histórico à situação atual, onde a associação de 
representações de crianças e jovens na mídia é muito mais associada à criminalidade e violência, não podendo 
ser, inclusive, ignorados dados estatísticos atuais acerca da alta taxa de recorrência de homicídios entre 
homens na faixa dos 15 aos 44 anos (sobretudo entre 14 e 25) com baixa escolaridade e renda. Cf., ZALUAR, 
Alba. Integração perversa: pobreza e tráfico de drogas. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 2004. p. 344-352.  
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Essa matéria pode ser considerada como dada considerável importância no 

periódico, pois localiza-se em uma página ímpar (pg. 3), um dos espaços mais valorizados 

de um jornal até pelos anunciantes284. A reportagem, como pode ser observado na página 

do jornal, ao lado da fotografia, está posicionada na área preferencial para alocação de 

fotografias, segundo caracterização de Lorenzo Vilches. A matéria foi publicada com o 

título “Favelado acorda às 3h para ter casa” em fonte do tamanho da fotografia, ao lado da 

mesma. Desse modo, quando o leitor percebe o título, há uma associação direta com a 

criança chorando na foto, de acordo com a diagramação da reportagem.   

A ausência da crítica no campo da cultura visual não deve ser ignorada. Conforme 

abordado por Renato Ortiz, as décadas de 60 e 70 é o período onde a indústria cultural se 

consolida de fato no Brasil. Com isso, ocorre, concomitantemente, a solidificação de um 

público consumidor para essa indústria em diversas esferas, inclusive a da áudio-visual. Tal 

fato pode ser averiguado pela progressão do número de fotógrafos (dentre os quais se 

incluem os repórteres fotográficos) em nosso país: em 1950, tínhamos 7.921 fotógrafos, 

passando tal número para 13.397 em 1960, para 25.453 em 1970 e para 48.259 em 1980285. 

Assim, em um quadro mais amplo de consolidação da indústria cultural no Brasil e de seu 

público consumidor, encontra-se inserida a esfera da cultura visual, tanto com relação à sua 

produção quanto ao seu consumo, bem como sua constituição como campo de significação. 

 Outra foto que pode ser inserida nessa mesma discussão acerca da cobertura da 

remoção de Ilha das Dragas é a seguinte, também de autoria de Luiz Pinto, em 11/02/1969:  

  

                                                 
284 Cf., FAUSTO NETO, Antonio, CASTRO, Paulo César & LUCAS, Ricardo J. de L. “Mídia-tribunal. A 
construção discursiva da violência: o caso do Rio de Janeiro”. Comunicação & Política. Rio de Janeiro, v. 1, 
n. 2, 1994.  
285 Cf., ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. 3ª ed. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1991. p. 143. 
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Foto: Arquivo Nacional,  Fundo/Coleção: Correio da Manhã, Data: 11/02/1969 
Fotógrafo: Luiz Pinto 

 

Tal fotografia é uma carteira, como podemos observar, de membro da Confederação 

Espírita Umbandista, possuindo a assinatura e a foto do seu presidente, Carlos Santos de 

Jesus. Ou seja, a mesma pessoa que presidia a associação de moradores de Ilha das Dragas, 

vítima de “desaparecimento político” junto com outros líderes comunitários locais. O 

Correio da Manhã não seguiu em silêncio perante tal fato, sendo que à época já se 

posicionava como crítico do regime militar e de seus excessos. Foram realizadas 

reportagens denunciando tal situação e cobrando uma solução por parte do poder 
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público286. Porém, a veiculação de tal fotografia, que não ocorreu, traria um componente 

simbólico de crítica muito mais sólido, uma vez que daria um rosto ao nome Carlos Santos 

de Jesus, humanizando ainda mais a situação para além de um nome escrito no jornal. 

Desse modo, a foto de sua carteira de membro-presidente da Confederação Espírita 

Umbandista acarretaria em um maior potencial de comoção com relação ao seu 

desaparecimento. Mas, conforme dito, tal foto nunca chegou a ser veiculada. A atuação 

rígida da censura nesse período talvez fosse uma desculpa plausível, se não fosse pelo fato 

do Correio da Manhã, enquanto opositor do regime militar, publicar outras fotografias de 

conteúdo tão ou mais crítico com relação aos excessos da ditadura. A fotografia chegou 

mesmo a ser um importante e estratégico instrumento para tentar burlar a censura imposta e 

manter a crítica ao regime287. 

Outra fotografia importante a ser utilizada é a de autoria de Milton, realizada em 

fevereiro de 1971 e que, igualmente, nunca chegou a ser publicada:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Arquivo Nacional,  Fundo/Coleção: Correio da Manhã, Data: 09/02/1971 
Fotógrafo: Milton 

                                                 
286 “Sumidos os 4 favelados que polícia levou”. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 9/02/1969. “Negrão vai 
fazer forço para achar líderes favelados”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 11/02/1969. “Favelados querem 
seus chefes livres e apelam a Negrão”. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 12/02/1969. Junto com Carlos 
Santos de Jesus também desapareceram Laureano Martins, João Ribeiro de Almeida e Nicanor Rios.  
287 Cf., OLIVEIRA, op. cit. 
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Conforme pode ser observado, a presente fotografia trata-se de uma cobrança 

realizada pela Caixa Econômica Federal devido ao atraso do pagamento de mensalidades 

relativas a prestações de um apartamento de algum conjunto habitacional localizado na 

Avenida Brasil. Tal situação ocorreu por diversas vezes ao longo do programa de remoções 

da CHISAM, o que foi um dos sinais de seu fracasso: entre os anos de 1970 e 1974, o 

crescimento quantitativo das favelas foi de 74%, sendo que em 71974, 93% dos mutuários 

do programa estavam inadimplentes, se incluídos os que atrasaram apenas um mês de 

mensalidade288.  

Essa fotografia constitui-se em um esforço de denúncia da situação de fracasso na 

qual o programa se encontrava, em seu período de abandono. Também é denunciada a 

arbitrariedade de uma situação de cobrança de dívida, sendo inclusive realizada um forma 

de pressão através da ameaça da “cobrança judicial do débito”, o que acarretaria em “novas 

despesas” para o cobrado. Desse modo, a questão da favela é abordada por uma maneira 

absolutamente original e singular, quando comparada à grande maioria do acervo 

fotojornalístico do Correio da Manhã. A singularidade e originalidade aqui apontada reside 

na abordagem da questão habitacional das favelas sem recorrer à figuração do elemento 

espacial e/ou do elemento humano. Assim, é realizada uma crítica a uma política 

habitacional específica aplicada às favelas, a remoção, na fase terminal do programa da 

CHISAM. Porém, essa crítica nunca chegou a ser concretizada, uma vez que a fotografia 

não foi veiculada, sobretudo pelo fato da direção então responsável pelo Correio da Manhã, 

ao contrário da vigente até 1969, apoiava o regime militar. 

                                                 
288 Cf., ABRANTES, Paulo Roberto de A. “Novo período de redemocratização: política de urbanização. O 
novo e o velho, 1974-1980”. In: VALLA, Victor (org.) Educação e favela: políticas para as favelas do Rio de 
Janeiro (1940-1985). Rio de Janeiro, Ed. Vozes, 1986. p. 113-114.  
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Com análise das fotografias realizadas, pode-se observar que a cobertura 

fotojornalística realizada pelo Correio da manhã no tocante às favelas Praia do Pinto e Ilha 

das Dragas é predominantemente centrada no elemento humano, assim como a cobertura 

das demais favelas realizada ao longo da década de 60. Nota-se, em uma concepção 

semelhante à vigente pelos técnicos estatais atuantes na elaboração da política habitacional, 

um esforço de articulação entre representações de precariedade, de infra-estrutura urbana e 

de higiene, referentes ao espaço favela e ao seu habitante, moralmente precário, promíscuo, 

frágil, incapaz de exercer uma cidadania autônoma e positiva, para si e para a sociedade. 

Desse modo, há uma tendência à construção homogeneizadora de representações sobre as 

favelas e seu habitante, focada na precariedade moral e incapacidade de autonomia social. 

Assim, quando comparada à cobertura realizada pelo desmonte do Santo Antônio, centrada 

majoritariamente na  veiculação de representações de progresso e no privilégio do elemento 

espacial e técnico, o que se observa é o outro extremo: a utilização do elemento humano 

para a veiculação de uma cobertura do atraso, através da transmissão de representações de 

precariedade resultantes das opções realizadas pela equipe editorial do periódico.      
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Conclusão 
      

A partir da análise da memória dos repórteres fotográficos selecionados, é possível 

alcançar importantes aspectos para o estudo das representações sobre as favelas nas décadas 

de 60 e 70 e sobre as  relações dessas com a mídia. O primeiro aspecto diz respeito à 

construção de uma imagem da favela no período proposto, marcado pela tranqüilidade, 

inexistência dos riscos a profissionais de imprensa e sociedade civil, quando no máximo, 

uma “criminalidade romantizada”. Em contraposição, há a atualidade marcada pela atuação 

do narcotráfico e os perigos e proibições dela decorrente, que podem levar a uma excessiva 

romantização do passado, conforme exemplificado nesta afirmativa de Gallo:  

“hoje, o que te impede o que a Revolução te impedia são os traficantes da favela. 

Uma comparação, estou fazendo uma comparação: você [na ditadura militar] apanhava na 

rua, você ia preso, mas não atiravam em você. Aqui, a repressão é a dos traficantes, e eles 

atiram mesmo, aí não tem mais jeito.”    

 
 Dentro dessa perspectiva, nota-se a elaboração de uma imagem da mídia como 

aliada da favela, com a função de denunciar as mazelas e desigualdades da sociedade: 

 “tem uma foto, por exemplo, não sei se é essa que você tem, de uma 
mulher negra amamentando uma criança numa festa no pátio da Igreja da 
Glória, quer dizer, bem na zona sul, aquela mulher, só estava ali pelo dia 
de festa, entendeu? E eu aproveitei e retratei isso. Quer dizer, é uma 
maneira de você mostrar a sua insatisfação, a sua indignação com o 
desnível social que impera neste país.”289 
  

Porém, essa elaboração de memória deve ser problematizada com a visão pessoal do 

fotógrafo, enquanto mediador cultural. Também deve ser inserida nessa problematização a 

questão do envolvimento da equipe editorial na elaboração final da mensagem 

fotojornalística, bem como os conflitos e negociações intrínsecas ao processo, e as 

implicações ideológicas dessa mesma participação, tendo em vista a concepção do 

periódico de imprensa como órgão que reflete as orientações ideológicas dos grupos sociais 

                                                 
289 Entrevista com Adalberto Diniz, 12 de julho de 2005. 
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por eles responsáveis290. Por último, a análise das projeções e transferências presentes nos 

depoimentos é uma importante fonte para debate de fatos marcantes da história das favelas 

ao longo das décadas de 60 e 70, bem como sua repercussão na sociedade.   

 A abordagem fotográfica do Correio da Manhã da cobertura do Desmonte do Santo 

Antônio possui uma especificidade que a torna especial, principalmente quando contraposta 

à cobertura de favelas da década de 60. O conteúdo visual dessas fotografias remete ao 

aspecto espacial do morro, em um contexto de busca de uma re-valorização da cidade que 

deixaria de ser a capital federal e, portanto, necessitava reforçar a visão de si própria 

enquanto vitrine intelectual e cultural da nação. Assim, a temática dessas fotografias é 

caracterizada pela retratação das soluções urbanísticas a serem alcançadas com a obra, 

como a resolução do problema viário e circulatório do centro do Rio, trazidas a reboque 

pelos agentes do progresso, ou seja, pelo maquinário igualmente retratado, enquanto forma 

de construção de representações de progresso. Também é válido atentar para a vigência da 

ideologia nacional-desenvolvimentista, na época, o que contextualiza esse esforço de 

construção de subjetividades em um quadro mais amplo. 

 Porém, nesse mesmo morro havia uma das primeiras favelas da cidade, surgida 

ainda no século XIX, e presente na obra de importantes cronistas da cidade, como João do 

Rio e Luiz Edmundo. Nas primeiras décadas do século XX, a favela do Santo Antônio foi, 

igualmente, um dos elementos utilizados para a construção da percepção social da favela, 

em uma fase inicial, como paradigma de atraso, promiscuidade e ausência de moral. Ou 

seja, uma visão da favela que a associa a concepções de atraso, seja como uma “mancha” 

                                                 
290 Cf., MATTOS, Rômulo Costa. “A aldeia do mal”: o Morro da Favela e a construção social das favelas 
durante a Primeira República. Dissertação de mestrado. Niterói, PPGH-UFF, 2004. 
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em meio a uma bela paisagem urbana, seja pela decadência moral e periculosidade de seus 

habitantes. 

 Contudo, na cobertura fotográfica do desmonte do Santo Antônio, até a década de 

50 tornou-se uma ilustre ausência. Dentro de um quadro representativo do progresso 

significado pela empreitada, mediante à resolução do problema viário pela abertura de vias 

urbanas destinadas a máquinas automobilísticas, retratada de forma singular pela linguagem 

fotográfica, não há espaço para a favela. Caso esta fosse um elemento privilegiado pela 

cobertura, o esforço de significação do progresso poderia sofrer de uma indesejável 

mancha. Assim, de acordo com o conteúdo retratado, pode-se falar dessa cobertura 

fotográfica como uma cobertura do progresso, onde a favela é constantemente aljiada da 

paisagem retratada.       

Conforme pode ser observado na análise do corpo fotojornalístico do Correio da 

Manhã, as representações sobre os habitantes das favelas na década de 60 é realizada 

através de um esforço de apreendê-los por uma via de mão única específica. Tal via é 

exemplarmente representada pela figura do “menino-lixo”, colocando esses indivíduos em 

uma situação de infância social, os julgando como incapazes de participar das esferas 

decisórias acerca de sua situação sócio-econômica e habitacional. Desse modo, vemos a 

constituição histórica do esforço, por parte de um importante e influente agente midiático 

do período aqui estudado, de caracterização justificatória do alijamento desses setores 

sociais dessas mesmas e quaisquer esferas decisórias. 

 Porém, tal englobamento em uma representação unitária não corresponde à 

realidade desse setor da sociedade, e seu esforço pode ser negado através da crítica aos 

mecanismos utilizados. Um exemplo é o uso de um único (ou um número pouco maior que 

esse) indivíduo retratado como representativo de um universo amplo e complexo. 
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Principalmente que o indivíduo escolhido para tal esforço de representação, conforme 

observado, era maximizado em uma situação de precariedade. Porém, já em 1967, Luis 

Antonio Machado da Silva ia de encontro à representação simplista e unívoca do habitante 

de favela. Machado atenta para a existência de uma imensa gama de atividades exercidas 

fora das favelas por seus moradores, bem como diferentes formas de organização dentro. 

Também é abordada uma existência de uma hierarquia dentro desses espaços, formada por 

indivíduos, denominados pelo autor de “burguesia favelada”, que monopolizam certos 

recursos de poder (geralmente relativos a acessos a serviços públicos), por mais que estes 

tenham origem externa à favela291. 

 Com relação à atuação da mídia, deve ser levada em conta o esforço de 

intensificação da imagem de “cidade maravilhosa” para compensar o esvaziamento político 

com a perda da capital federal. Tal imagem, surgida no início do século XX através de 

cronistas e acadêmicos, celebrava a afabilidade dos moradores da cidade do Rio de Janeiro 

e a vitalidade de nossa cultura. E através dela, na década de 60 buscou o reforço da cidade 

como pólo que dita comportamentos e moda, além de reverbero das questões políticas e 

sociais maiores292. Dentro desse quadro idealizado, não havia espaço para a favela e a 

precariedade moral de seus habitantes, amalgamada à sua fragilidade físico-espacial e de 

infra-estrutura urbana, conforme criam os representantes da elite da época. Dentro desse 

grupo, se encaixa o Correio da Manhã, que apesar de opor-se à ditadura militar, era um 

órgão representativo de uma certa elite conservadora, o que de certo modo explica sua 

visão sobre a problemática das favelas, bem como a forma e os argumentos com os quais 

                                                 
291 Cf., SILVA, Luis Antonio Machado da. “A política na favela”. Cadernos Brasileiros. Rio de. Janeiro, v.9, 
n.41, mai./jun., 1967. 
292 Cf., LEITE, op.cit. 
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esse influente órgão de imprensa conduz a problemática habitacional e seu componente 

acerca da questão maior da exclusão social. 

 Assim, a cobertura fotográfica das favelas realizada nesse período pelo matutino 

possui como característica principal a retratação do elemento humano, o habitante da 

favela, de forma a associa-lo com a precariedade do espaço onde vivia. Desse modo, é 

reforçada a noção de fragilidade e incapacidade de exercício de sua própria autonomia, 

devido à sua decadência moral e anomia social. Com isso, o que se observa ao longo da 

década de 60 de acordo com o corpo fotográfico do Correio da manhã no tocante às favelas 

é uma cobertura do atraso. A caracterização dessa cobertura ganha cores mais fortes 

sobretudo quando contraposta à abordagem fotográfica do Desmonte do santo Antônio. Na 

década de 60, a noção de atraso é muito mais presente que a noção de progresso, dentro da 

conjuntura histórica da política remocionista e sua concepção específica sobre os habitantes 

de favelas. A presença da favela é um fator constante, mas pela retratação de seu elemento 

humano diretamente associado à precariedade de onde habita.         

Cada capítulo aqui elaborado aborda um tema específico em uma temática mais 
ampla relativa ao processo histórico de construção de representações sobre as 
favelas do Rio de Janeiro. O primeiro é focado no produtor direto das 
representações presentes na mensagem fotográfica, colocando em contraponto o 
período onde essas fotografias foram realizadas e a problemática atual da favela, 
prática instrumentalizada através da memória desses atores e a análise das 
representações nela igualmente contida. O segundo e o terceiro capítulos abordam 
as representações fotográficas propriamente ditas, em duas conjunturas 
diferentes. São elas a década de 50 e o predomínio da ideologia nacional-
desenvolvimentista, com toda a esperança existente na efetivação do projeto de 
um Brasil progressista e menos desigual, e a década de 60, sua turbulência 
política em seus primeiros anos e o autoritarismo inaugurado em 64, 
possibilitando a implantação de uma nova forma de segregação do espaço urbano 
do Rio de Janeiro, materializado na política das remoções.  

Essas diferentes conjunturas históricas foram o palco para a construção de 

representações sobre as favelas e sobre seu papel e as conseqüências de sua presença na 

malha urbana. Desse modo, a partir do papel desempenhado pela mídia como construtora 

de subjetividades e fonte de influência sobre tomadas de posição e decisão da sociedade e 
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do poder público, o entendimento de sua participação para a elaboração de uma percepção 

social para a problemática da favela, é fundamental para uma compreensão mais ampla e 

sólida da relação desses espaços com a sociedade, enquanto processo histórico.                   
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