
     
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

CURSO DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

ANA CAROLINA MATTOS BAPTISTA 

 

 

 

 

 

 

A SEGURANÇA TURÍSTICA DO RIO DE JANEIRO DURANTE O PERÍODO 

DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016: O OLHAR MIDIÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2017 



     
 

ANA CAROLINA MATTOS BAPTISTA 

 

 

 

 

 

A SEGURANÇA TURÍSTICA DO RIO DE JANEIRO DURANTE O PERÍODO 

DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016: O OLHAR MIDIÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Graduação em 

Turismo da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial de 

avaliação para obtenção do grau de 

Bacharel em Turismo. 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcello de Barros Tomé Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2017 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B222    Baptista, Ana Carolina Mattos.  

      A segurança turística do Rio de Janeiro durante o período dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016 : o olhar midiático / Ana Carolina Mattos Baptista. 

– 2017. 

                  78 f. : il. 

                  Orientador: Marcello de Barros Tomé Machado. 

     Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade 

Federal Fluminense. Faculdade de Turismo e Hotelaria, 2017. 

  Bibliografia: f. 64-75. 

 

     1. Turismo. 2. Evento esportivo. 3. Olimpíada. 4. Rio de Janeiro 

(RJ). 5. Violência. 6. Mídia. I. Machado, Marcello de Barros Tomé. II. 

Universidade Federal Fluminense. Faculdade de Turismo e Hotelaria. 

III. Título.                                              

                                                                 

 

 

 

 

 

 

  



     
 

A SEGURANÇA TURÍSTICA DO RIO DE JANEIRO DURANTE O PERÍODO 

DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016: O OLHAR MIDIÁTICO 

 

 

 

 

Por 

 

 

Ana Carolina Mattos Baptista 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Graduação em 

Turismo da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial de 

avaliação para obtenção do grau de 

Bacharel em Turismo 
 
 
 



     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Deus, aos meus pais, ao Gilberto e aos 

meus amigos, companheiros de todas as 

horas.  



     
 

AGRADECIMENTOS 
 

Primeiramente, agradeço a Deus, por me oferecer toda maturidade e sabedoria 

necessária para concluir esse trabalho acadêmico. 

Aos meus pais Allena e Alvaro, por serem meus maiores exemplos e por 

sempre confiarem no meu potencial. Especialmente minha mãe, que me ajudou na 

confecção desse trabalho. Serei também eternamente grata por me apoiarem nas 

minhas decisões e me ajudarem a realizar esse sonho. A vocês, todo o meu amor! 

Ao Gilberto, por me oferecer todo apoio e compreensão nos momentos mais 

difíceis e também por me incentivar quando tudo parecia confuso. Você também foi 

fundamental na realização desse sonho. Te amo! 

A minha amiga e irmã, Gabrielle Ferreira de Araujo, que caminhou comigo nos 

momentos bons e ruins durante a faculdade. Minha eterna gratidão por todo o apoio, 

companheirismo e principalmente pela amizade que desenvolvemos ao longo desses 

quatro anos. Amiga, você é o maior presente que levo da UFF! 

A minha amiga Erika Tizo, principalmente por toda a troca de experiências que 

tivemos nessa reta final, pelas ideias para a pesquisa e por toda amizade, caronas e 

momentos felizes que tivemos nesses quatro anos. 

A todos os meus amigos e familiares, que de alguma forma me incentivaram e 

me deram ânimo para seguir em frente. 

Ao professor e orientador Marcello de Barros Tomé Machado, pela paciência 

na orientação que tornou possível a conclusão dessa monografia. 

A professora Erly Maria de Carvalho e Silva, também pela paciência e por todas 

as orientações mantidas por email ou pessoalmente.  

A todos os professores da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade 

Federal Fluminense, que tornaram minha graduação inesquecível. Minha eterna 

gratidão por toda sabedoria e troca de experiências, que certamente serão levadas 

comigo durante toda a minha vida profissional. 

A todos os colegas que fiz na faculdade, por todo companheirismo ao longo 

desses quatro anos. 

Aos colegas do Sesc, por toda paciência e todo aprendizado ao longo desse 

um ano e meio de estágio. 

A todos que, com boa intenção, colaboraram para a realização e finalização 

deste trabalho. 

  



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

“Rio 40 graus 
Cidade maravilha 
Purgatório da beleza e do caos.” 

(Fernanda Abreu) 



     
 

RESUMO 
 

  
A cidade do Rio de Janeiro sediou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no ano de 2016, 
após recentemente ter sediado outros megaeventos esportivos, tais como a Copa do 
Mundo em 2014, os Jogos Pan-americanos em 2007, a Copa das Confederações em 
2013 e os Jogos Militares em 2011. Apesar dos megaeventos esportivos se 
apresentarem como uma oportunidade ímpar para o desenvolvimento urbano e 
turístico das cidades-sede, existem vários fatores que podem influenciar no seu êxito, 
entre estes a segurança pública nos destinos. Embora o Rio de Janeiro seja 
mundialmente conhecido pelo seu potencial turístico, a cidade também é considerada 
um caso emblemático de uma ideologia ou cultura de medo e insegurança. Contudo, 
apesar de ser notoriamente violenta, a cidade do Rio de Janeiro não é a mais violenta 
do país, embora as notícias sobre sua violência possuírem mais visibilidade do que 
as demais. Sendo assim, foi definido como objetivo desta pesquisa analisar as 
representações midiáticas digitais do período não-olímpico e olímpico e compará-las 
com os índices de violência da cidade do Rio de Janeiro em ambos os períodos, com 
o propósito de compreender se o que foi retratado durante o megaevento esportivo se 
distancia ou se aproxima da realidade vivenciada na cidade em relação à segurança 
pública. Para atingir o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa com 286 
reportagens digitais, com metodologia descritiva, documental, abordagem qualitativa-
quantitativa e utilizando a análise de conteúdo como técnica de interpretação de 
dados. Entre os principais resultados, constatou-se que o que foi retratado na mídia 
corresponde parcialmente ao cotidiano de violência da capital fluminense, uma vez 
que, embora as propagações de notícias sobre violência na cidade tenham diminuído 
no período olímpico, as ocorrências criminais do mesmo período não deixaram de 
acontecer. 
 
 

Palavras Chave: Turismo. Megaeventos. Jogos Olímpicos. Rio de Janeiro. Violência. 
Mídia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

ABSTRACT 
 

The city of Rio de Janeiro hosted the Olympic and Paralympic Games in the year 2016, 
after recently have hosted other sporting mega events such as the World Cup in the 
year 2014, the Pan American Games in the year 2007, the Confederations Cup in the 
year 2013 and the Military Games in the year 2011. Despite sports mega events 
constitute a unique opportunity for the urban and tourist development of host cities, 
there are several factors that can influence their success or failure, such as pubic 
security in destinations. Although Rio de Janeiro is recognized worldwide for its tourist 
potential, the city is also considered an emblematic case of an ideology or culture of 
fear and insecurity. However, despite being a notoriously violent city, the city of Rio de 
Janeiro is not the most violent of the country, despite the news about your violence 
have more visibility than the others. Therefore, it was defined as the objective of this 
research to analyze the digital media representations of non-Olympic and Olympic 
period and compare them with the violence indices in Rio de Janeiro in both periods, 
in order to understand if what was portrayed during the mega-sport event distances or 
approaches the reality experienced in the city regarding public safety. To reach the 
proposed objective, it was carried out a research with 286 digital reports, with 
descriptive methodology, qualitative-quantitative approach and using content analysis 
as data interpretation technique. Among the main results, it was observed that what 
was portrayed in the media corresponds partially to the daily violence of the capital of 
Rio de Janeiro, since, although the spread of news about violence in the city has 
decreased in the Olympic period, the criminal occurrences of the same period did not 
follow the same pattern, on the contrary, they increased in relation to the previous 
period. 
 
Keywords: Tourism. Megaevents. Olympic Games. Rio de Janeiro. Violence. Media. 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido a todos os benefícios que o turismo pode proporcionar, seja no âmbito 

econômico, social, cultural ou ambiental, muitos governos interessados em intensificar 

o desenvolvimento de seus territórios apostam na atividade turística como uma 

poderosa estratégia para esse fim. Para ampliar o fluxo turístico internacional e o 

turismo doméstico, um dos mecanismos mais utilizados pelos governantes na 

atualidade é a captação de megaeventos, sobretudo os de caráter esportivo.  

Os megaeventos internacionais são hoje uma das ferramentas mais poderosas 

da Indústria do Entretenimento e de promoção e divulgação do turismo da sociedade 

contemporânea. No caso dos megaeventos esportivos, os anfitriões pretendem 

valorizar a imagem da cidade e do país, além de solidificar as relações comerciais e 

diplomáticas com outras nações. Ademais, os megaeventos são relevantes para a 

localidade que os sediam, uma vez que, se bem-sucedidos, estimulam o 

desenvolvimento socioeconômico, colaboram para criação de empregos diretos e 

indiretos, aumento da renda, além de proporcionar o intercâmbio entre as pessoas, a 

captação de investimentos e a criação de infraestrutura, que pode favorecer tanto o 

turista quanto a comunidade receptora. 

Contudo, apesar dos megaeventos se apresentarem como uma grande 

oportunidade para o desenvolvimento urbano e turístico das cidades que os sediam, 

existem vários aspectos que podem influenciar direta ou indiretamente o seu sucesso. 

Nesse contexto, um dos principais vilões do seu êxito é a segurança pública nas 

cidades-sede.  

A cidade do Rio de Janeiro sediou, em 2016, os Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos, após anteriormente ter hospedado outros grandes eventos esportivos, 

tais como os V Jogos Mundiais Militares de 2011, a Copa das Confederações de 2013 

e a Copa do Mundo de Futebol de 2014. Além de ter sediado alguns dos mais 

importantes eventos esportivos do mundo, o Rio de Janeiro também se destaca como 

um dos principais destinos turísticos sul-americanos, sendo também conhecido como 

“cidade maravilhosa” e considerado o cartão postal do Brasil.  

Porém, apesar de todo seu potencial turístico, a cidade enfrenta sérios 

problemas de violência urbana e, ironicamente, ocupa também espaço na mídia como 

“cidade perigosa”. O Rio de Janeiro é citado por Haesbaert (2014) como um caso 

emblemático de uma ideologia ou cultura de medo e insegurança, ocasionado por uma 
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dinâmica histórica e geográfica que se articulou na cidade de modo a fortalecer 

espaços de produção crescente de desigualdade, de precarização socioeconômica e 

política, dominados por grupos que exercem atividades ilegais.  

Apesar de ser uma cidade notoriamente violenta, o Rio não é a cidade com 

maiores índices de homicídios do país. Embora não seja necessariamente a mais 

violenta, é possível perceber uma predominância midiática aos atos de violência no 

Rio de Janeiro em detrimento de outras cidades do país, que, inclusive, possuem 

maiores índices de homicídios do que a capital fluminense. (CANO et. al., 2004). 

Ainda sobre esse assunto, sabe-se que a mídia se constitui numa ferramenta 

que possibilita a comunicação com diferentes pessoas ao mesmo momento e em 

diferentes lugares do mundo, tanto em escala nacional quanto internacional. 

(QUINTELLA, 2011). Sabe-se também que uma grande parcela das ideias que as 

pessoas têm, os chamados pré-conceitos, são advindos dos meios de 

comunicação (CORREIA, 2007). Para a autora, é como se as pessoas não 

acreditassem que o fato é real até que elas possam vê-lo exposto nas mídias. 

Segundo Mills (1977, apud. CORREIA, 2007, p. 31), os meios de comunicação 

não servem somente para oferecer informação, eles ‘orientam as experiências’. Por 

exemplo, a mídia pode ampliar o nível de violência em uma determinada localidade - 

dando a entender de que essa área é mais violenta do que realmente é - ou pode criar 

uma falsa sensação de segurança, em que os visitantes estão convencidos de que 

não importa o que façam, nada irá ocorrer (TARLOW, 2014).  

Sendo assim, ao perceber a relação contraditória entre a mídia em violência – 

principalmente no Rio de Janeiro - , faz-se importante analisá-la mais profundamente, 

sobretudo no período dos Jogos Olímpicos, visto que um dos maiores desafios 

enfrentado pelas cidades que sediam esse tipo de megaevento diz respeito à projeção 

feita pela mídia sobre a sua imagem turística, uma vez que as interpretações 

midiáticas fogem de qualquer controle e podem fazer com que a cidade passe a ser 

desejada ou odiada pelo mundo todo.  Além disso, trata-se de um momento em que a 

cidade passa a ter mais visibilidade, tanto na mídia nacional quanto na mídia 

internacional. De acordo com o Jornal BBC (2016), os Jogos Olímpicos Rio 2016 

foram transmitidos para um bilhão de espectadores por todo o mundo. 

Ademais, conforme Reis (2013) bem lembra, se as referências sobre a cidade 

são divulgadas de forma negativa, o público recebe más recomendações do destino 

e tende a evitar qualquer possibilidade de interação com a localidade. Mesmo que a 
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mídia promova positivamente o destino, suas paisagens e potencial turístico, o turista 

que deseja lazer sem preocupação pode evitar a cidade pela violência, sujeira, 

corrupção ou qualquer outro aspecto negativo, se precavendo de qualquer eventual 

incômodo durante sua viagem. 

Sendo assim, o presente trabalho tem como questão-problema indagar de que 

forma a violência na cidade do Rio de Janeiro foi retratada pela mídia digital nacional, 

durante o período olímpico? 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar as representações midiáticas 

do período não-olímpico e olímpico e compará-las com os índices de violência na 

cidade do Rio de Janeiro em ambos os períodos, a fim de compreender se o que foi 

retratado durante o megaevento esportivo se distancia ou se aproxima da realidade 

vivenciada na cidade no que diz respeito à segurança pública. 

 Entre os objetivos específicos, estão: identificar de que forma os megaeventos 

se apresentaram como um caminho para o desenvolvimento do turismo na cidade do 

Rio de Janeiro; compreender, por meio da literatura, como a segurança se configura 

em um fator restritivo ao turismo na cidade do Rio de Janeiro, e, consequentemente, 

ao sucesso turístico dos megaeventos e, por fim, apresentar a relação entre a mídia 

e a violência.  

Dentre os diversos tipos existentes de mídia, tais como televisiva e impressa, a 

ferramenta escolhida para essa pesquisa foi a mídia digital, por ser considerada um 

meio fácil, rápido e confiável para a busca de informações. A mídia digital pode ser 

definida como toda comunicação feita através da Internet. O advento da internet 

permitiu que as informações fossem transmitidas em tempo real para milhares de 

espectadores ao redor do mundo. Ademais, os jornais online inauguram, conforme 

expõe Manta (2002, p. 2), “um novo veículo de comunicação que reúne características 

de todas as outras mídias e que tem como suporte as redes mundiais de 

computadores”.   

Para Cavalcanti (2008), o jornalismo digital se diferencia da mídia tradicional a 

partir do momento em que torna a notícia perene e constitui uma valiosa ferramenta 

para pesquisa. O mesmo autor retrocitado complementa que, diferentemente da mídia 

impressa, na mídia digital não há limites de caracteres, o que significa não esgotar o 

assunto na rede, mas, ao mesmo tempo, manter o receptor interessado no assunto 

passando-lhe informações mais urgentes. Faz-se importante salientar que neste 

trabalho não se considera que as mídias digitais são opostas às analógicas, mas sim 
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complementares, uma vez que se apresentam como uma possibilidade mais 

abrangente, criativa e ilimitada em relação às mídias impressas tradicionais. 

Para atingir os objetivos propostos, foi utilizado o buscador Google1 para coletar 

as notícias referentes ao Rio de Janeiro no período de 5 a 21 de agosto de 2015, 

caracterizado como período não-olímpico, e as reportagens do período de 5 a 21 de 

agosto de 2016, período dos Jogos Olímpicos. Para organizar os dados de forma 

sequencial, foram criadas duas planilhas em formato xls (Microsoft Excel), uma para 

cada período a ser investigado. Nessas planilhas também foram criadas as categorias 

para auxiliar na compreensão e comparação dos resultados. Por fim, para a análise 

dos dados, foi utilizada uma metodologia qualitativa-quantitativa (por envolver dados 

numéricos ou estatísticos, bem como informações textuais) e descritiva (por descrever 

os fatos e fenômenos de determinada realidade). 

A relevância dessa pesquisa se dá primeiramente pelo alto grau de interesse 

da autora em investigar um assunto tão imprescindível para a compreensão do 

fenômeno turístico em sua totalidade; pela influência que a segurança tem na 

experiência do turista e, também, pela grande importância que a mídia exerce sobre 

a projeção da imagem de um destino turístico. Ademais, apesar de existir uma grande 

variedade de estudos que façam a correlação entre a mídia e a questão da violência, 

nota-se uma carência de pesquisas relacionando esses assuntos à atividade turística 

e, sobretudo, a megaeventos esportivos. 

O presente trabalho estrutura-se em três capítulos. O primeiro capítulo busca 

apresentar a importância da atividade turística para o desenvolvimento de um destino; 

a relação entre turismo e megaeventos e de que forma os megaeventos podem se 

apresentar como uma oportunidade para as cidades que os sediam, como a cidade 

do Rio de Janeiro. 

O segundo capítulo pretende esclarecer o contexto da violência na cidade do 

Rio de Janeiro, apresentando-a como um fator restritivo ao turismo e, 

consequentemente, ao sucesso dos megaeventos, além de apresentar os dados 

atuais sobre a violência na capital carioca. 

                                                 
1 O Google é o maior buscador do mundo, registrando a marca de 100 bilhões de pesquisas por mês. 
Também é o maior buscador do Brasil, com 85% de participação sobre as pesquisas, segundo 
pesquisa realizada pela Hitwise, citada pelo portal G1. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/07/com-85-de-participacao-google-e-o-buscador-mais-

usado-no-brasil.html>. Acesso em 05 jun 2017. 
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O terceiro capítulo busca explicar a relação entre a mídia e a violência de um 

determinado lugar, e, em seguida, detalhar a metodologia da pesquisa, às técnicas 

para coleta de dados e a apresentação dos resultados obtidos. 

Na última etapa do trabalho, são apresentadas as considerações finais da 

pesquisa, bem como suas limitações e sugestões para novos estudos. 

Por fim, cabe ressaltar que a intenção desse trabalho não é buscar o 

aprofundamento de teorias e metodologias relacionadas ao jornalismo, mas sim 

apresentar um novo viés dessas temáticas, relacionando-as com a atividade turística, 

sobretudo na cidade do Rio de Janeiro. 
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1 MEGAEVENTOS: UM CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

Esse capítulo relata a importância econômica, sociocultural e ambiental da 

atividade turística para um destino e apresenta de que forma os megaeventos se 

caracterizam como uma oportunidade ímpar para o desenvolvimento urbano e 

turístico nos locais que os sediam, como a cidade do Rio de Janeiro. 

Um megaevento bem-sucedido tem reflexos permanentes sobre a atividade 

turística, uma vez que tende a propiciar a ampliação do fluxo turístico receptivo e, com 

isso, o alcance de importantes efeitos multiplicadores econômicos almejados pelas 

localidades que sediam esses eventos, tais como ampliação da arrecadação de 

impostos, geração de renda, ampliação da oferta de empregos, aumento da 

oportunidade de negócios, maior crescimento do investimento em infraestrutura, entre 

outros. Ao contrário, um malsucedido evento pode ser destrutivo para o 

reconhecimento dessas cidades, uma vez que a publicidade negativa pode levar o 

turista em potencial a se afastar de qualquer possibilidade de contato com o destino.  

 

1.1 O TURISMO COMO INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

O turismo é um fenômeno da sociedade moderna de importância econômica, 

social, política, ambiental e cultural. Nas últimas décadas, tem sido considerado uma 

das atividades mais importantes da economia global, sendo apontado como o maior 

prestador de serviços no mundo e como importante ferramenta para a geração de 

receita a diversos setores da economia (SILVA, 2004). 

Devido a sua relevância econômica, o turismo é frequentemente apresentado 

no cenário mundial como uma força propulsora de desenvolvimento e/ou crescimento 

de muitos países, estados e municípios, sendo considerado ‘tábua de salvação’ por 

muitas entidades públicas e privadas (BRANDÃO, 2010). Assim, segundo Barbosa 

(2005, p.111), “governos nacionais e locais, em conjunto com uma considerável 

parcela de empresários e outros agentes econômicos, assimilaram o discurso que 

coloca o desenvolvimento do turismo como grande alternativa de política econômica”. 

Contudo, conforme Almeida (2004) argumenta, faz-se importante não limitar a 

ideia de desenvolvimento turístico ao viés economicista, uma vez que a compreensão 

acerca do assunto é extensa e envolve aspectos sociais, ambientais e culturais.  
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Segundo Scatolin (1989 apud. OLIVEIRA, G., 2002), o conceito de 

desenvolvimento é um dos mais contraditórios nas Ciências Sociais, uma vez que é 

frequentemente confundido com os conceitos de progresso, crescimento, 

industrialização, transformação e modernização. Conforme observa Oliveira, G. 

(2002), muitos países baseados na teoria economicista clássica - cujo 

desenvolvimento era reduzido ao simples sinônimo de crescimento econômico - 

passaram a se concentrar em políticas para o crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB). Foi somente a partir da década de 1960 que o Conselho Econômico das Nações 

Unidas (ONU) recomendou a inclusão dos aspectos sociais ao desenvolvimento 

(CORIOLANO, 2001). 

Ainda de acordo com Coriolano (2001), atualmente há um consenso mundial 

na compreensão de desenvolvimento como um conceito mais amplo do que 

simplesmente o de crescimento econômico. Dessa maneira, o conceito de 

desenvolvimento vem sendo discutido por conceituados estudiosos que consideram 

que a chave do processo se baseia em uma visão sistêmica e qualitativa das 

atividades socioeconômicas. (BARROS et. al., 2008). 

Conforme Silva (2003, p. 9) sintetiza: 

 

[...] o desenvolvimento deve ser visto no seu sentido amplo, valorizando o 
crescimento com efetiva distribuição de renda, com superação significativa 
dos problemas sociais sem comprometimento ambiental, o que só pode 
ocorrer com profundas mudanças nas estruturas e processos econômicos, 
sociais, políticos e culturais de uma dada sociedade.  
 

Do ponto de vista econômico, os dados oficiais da Organização Mundial de 

Turismo (OMT), em 2015, confirmam um movimento real de mais de 1.186 milhão de 

deslocamentos turísticos internacionais no mundo [crescimento de mais 50 milhões 

de turistas internacionais em comparação com o ano anterior], correspondendo a um 

montante de USD 1.260.000 milhão de faturamento e representando em termos de 

Produto Interno Bruto [PIB] aproximadamente 10% na atividade mundial, gerando um 

em cada onze empregos diretos no mundo.   

Já no Brasil, segundo Vinicius Lummertz (2017), - Presidente do Instituto 

Brasileira de Turismo (EMBRATUR) -, atualmente o turismo mantém milhões de micro 

e pequenas empresas de 52 setores da economia, gerando mais de 7,5 milhões de 

empregos e representando cerca de 9% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

Conforme o mesmo autor complementa, o turismo é hoje o segmento da economia 
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que responde mais velozmente aos retornos de investimentos, tanto a nível nacional 

quanto mundial. (EMBRATUR, 2017). 

Ainda sob o viés econômico, Barreto (1995) explica que o turismo tem efeito 

direto e indireto na economia de uma localidade ou região: o efeito direto é proveniente 

das despesas realizadas diretamente pelos turistas dentro dos próprios 

equipamentos, enquanto o indireto resulta das despesas realizadas por esses 

equipamentos e prestadores de serviços turísticos na compra de outros bens e 

serviços - ou seja, um dinheiro que foi trazido pelo turista, mas que não será gasto 

pelo próprio, mas por quem o recebeu de primeira mão. Nesse momento, cria-se o 

efeito multiplicador da atividade, produzido pelo ciclo de despesas que inicia no gasto 

do turista e que favorece diversos setores ligados indiretamente ao fenômeno turístico. 

O dinheiro que entra mediante essa atividade multiplica-se na economia, 

traduzindo-se em:  

 
● Aumento da urbanização; 
● Incremento das indústrias associadas à atividade; 
● Incremento da demanda de mão-de-obra para serviços;  
●  Incremento da indústria de construção;  
●  Aumento da demanda dos produtos locais desde hortifrutigranjeiros 
até artesanato; 
● Incremento da entrada de divisas para equilibrar a balança comercial; 
● Maior arrecadação de impostos e taxas.  
(BARRETO, 1995, p.72) 

 

Em relação ao setor público, Barreto (1995) argumenta que esse pode se 

favorecer do turismo de duas maneiras: indiretamente, através dos encargos 

recolhidos da empresa privada, e diretamente, pelas taxas que cobra dos turistas, 

como visita à atrativos, dentre outros.  

Apesar de sua relevância financeira, faz-se importante reiterar que ao assumir 

o turismo como uma estratégia de desenvolvimento de destinos, não se deve limitá-lo 

ao seu viés econômico, mas também considerar outros fatores, uma vez que a 

atividade promove evidentes impactos (tanto positivos como negativos) nas relações 

socioculturais e no meio ambiente. (ELY; ALMEIDA, 2014). 

Do ponto de vista ambiental, o turismo pode, entre outros benefícios, auxiliar 

na conservação de importantes áreas naturais, proporcionar melhoria da qualidade de 

vida de moradores dos arredores ou situados na área conservada, auxiliar na 

conscientização ecológica e ambiental da população e na revalorização do meio 

natural. (BARBOSA, 2005; ZAÚ, 2014).  
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Já sob o viés sociocultural, o turismo pode ser um importante fator de 

modificação positiva da estrutura social ao proporcionar a valorização de hábitos e 

costumes do núcleo receptor, a valorização e preservação do patrimônio histórico e 

do artesanato local, além de proporcionar a melhoria na qualidade de vida, o aumento 

dos níveis culturais e profissionais da população (BARBOSA, 2005) e contribuir para 

aglutinar povos e culturas, envolvendo histórias, memórias e atrativos culturais. (ELY; 

ALMEIDA, 2014). 

Sendo assim, devido a todos os benefícios econômicos, ambientais e 

socioculturais que a atividade –se bem planejada - pode promover, o turismo passa a 

ser ambicionado pelo poder público como uma poderosa estratégia para alavancar o 

desenvolvimento em seus territórios. Dessa maneira, para ampliar o fluxo turístico 

internacional e o turismo doméstico de um destino, um dos mecanismos mais 

utilizados pelos governantes na atualidade é a captação de megaeventos esportivos.  

 

1.2 MEGAEVENTOS COMO ESTRATÉGIA DE VITRINE E TRANSFORMAÇÃO 

PARA O TURISMO 

  

Os megaeventos internacionais, como a Copa do Mundo de Futebol FIFA e os 

Jogos Olímpicos, são hoje uma das estratégias mais poderosas da Indústria do 

Entretenimento e de promoção e divulgação do turismo da sociedade contemporânea. 

Com vários agentes envolvidos, dentre eles milhares de trabalhadores voluntários, 

espectadores e moradores locais, os megaeventos interferem no dia-a-dia das 

movimentações locais nos aspectos sociais, econômicos e ambientais. (COSTA, 

2009).   

Ao debater a influência dos megaeventos sobre destinos turísticos, 

primeiramente faz-se importante enfatizar que nem todos os eventos podem ser 

definidos como ‘mega’, uma vez que existem muitas definições para o termo 

megaeventos.         

Roche (1994), um dos pioneiros nos estudos sobre megaeventos, apresenta 

uma definição que, embora formulada no século passado, permanece atual por 

abranger elementos como “duração”, “resultados permanentes” e “local sede”. Para 

ele, megaevento é “um acontecimento de curta duração, com consequências 

permanentes para as cidades e/ou países que o sediam e está associado à criação 

de infraestrutura e facilidades para o evento” (p. 1, tradução nossa).  
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As definições mais atuais incluem novos elementos como: comunidade local, 

público visitante, mercado e mídia. Por exemplo, de acordo com Hall (1992 apud. 

SILVA, J., 2006, p.17), os megaeventos: 

 

São eventos especificamente direcionados para o mercado de turismo 
internacional e podem ser adequadamente descritos como ‘mega’ em virtude 
de sua grandiosidade em termos de público, mercado alvo, nível de 
envolvimento financeiro, do setor público, efeitos políticos, extensão de 
cobertura televisiva, construção de instalações e impacto sobre o sistema 
econômico e social da comunidade anfitriã. [grifo nosso] 

 

Ao se falar de impactos ocasionados por megaeventos sobre as comunidades 

de acolhimento, é necessário fazer algumas ressalvas, pois, conforme Mihalik e 

Cummings (1995) argumentam, estes podem ser tanto positivos quanto negativos. É 

importante também fazer a distinção entre os termos “legado” e “impacto”, que embora 

comumente sejam utilizados como sinônimos, podem indicar diferentes percepções. 

Segundo Preuss (2008), os impactos são relativos aos efeitos instantâneos 

propiciados pela organização e realização dos megaeventos, podendo ser 

temporários, enquanto os legados são mais duradouros. 

Ao retornar as definições de megaeventos, outra forma de análise 

frequentemente utilizada por acadêmicos é de acordo com sua abrangência. 

Conforme Costa (2009) argumenta, os Jogos Olímpicos, Pan-americanos e as Copas 

do mundo são caracterizadas como megaeventos pela sua abrangência geográfica e 

quantidade de indivíduos envolvidos. 

 

Tabela 1- Tamanho do evento 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, baseada em Brito e Fontes (2002). 

 

Sobre essa forma de análise, é importante destacar que, os meios de 

comunicação de massa, em particular a televisão, podem eventualmente ampliar o 

grau de alcance de um evento. Conforme Ishiy (1998) atenta, é curioso perceber que 

alguns deles, embora classificados como nacionais, podem ganhar uma notoriedade 

Porte do evento Quantidade de pessoas Abrangência geográfica 

Pequeno Até 200 Local ou regional 
Médio Entre 200 e 500 Estadual ou nacional 

Grande De 500 ou mais Estadual ou nacional 
Super eventos Entre 10.000 e 100.000 Nacional ou internacional 

Megaevento Acima de 100.000 Internacional 
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que ultrapassa as fronteiras do país onde são disputados, como é o exemplo dos 

campeonatos da liga profissional norte-americana de basquete masculino - National 

Basketball Association (NBA), que são assistidos por telespectadores do mundo todo.  

Em relação ao turismo, Getz (1993, p.1), argumenta que os megaeventos "são 

aqueles que geram grande parte da demanda turística ou que mais contribuem para 

criar uma imagem positiva do destino”. Conforme Tyler, Guerrier e Robertson (2001 

apud. SILVA, BRAGA; ROMANO, 2016) complementam, os megaeventos são 

mecanismos utilizados pelas cidades-sede com objetivo de ampliar o fluxo turístico 

internacional e o turismo doméstico, através de uma combinação de esforços urbanos 

e locais em benefício não apenas da cidade, mas também do país.  

Ainda nessa perspectiva, Oliveira, A. (2002, p. 54) é enfático ao dizer que 

dentre os segmentos existentes, esse tipo de turismo é “o mais disputado pelos 

países, porque nessas ocasiões os produtos turísticos são vendidos por atacado. 

Passagens aéreas, rodoviárias, diárias de hotéis, refeições, suvenires e serviços em 

geral são consumidos em larga escala”.  

Conforme salientado, são muitos os benefícios comumente associados à 

produção de megaeventos. Por exemplo, Oliveira, A. (2002) observa que os 

megaeventos são relevantes para a localidade que os sediam, uma vez que estimulam 

o desenvolvimento socioeconômico local colaboram para criação de empregos diretos 

e indiretos, aumento da renda e proporcionam o intercâmbio entre as pessoas, 

captação de investimentos e a criação de infraestrutura que favorece tanto o turista 

quanto a comunidade receptora. Ademais, segundo Tyler, Guerrier e Robertson (2001 

apud. SILVA, BRAGA; ROMANO, 2016), os megaeventos têm potencial de reinventar 

a cidade e alçá-la a um patamar de prestígio no contexto mundial.  

É possível notar os argumentos dos autores citados anteriormente no seguinte 

discurso feito pelo Departamento de Turismo do Governo do Canadá para elencar os 

benefícios em sediar megaeventos: 

 
[...] para elevar a atividade cultural na comunidade; para atrair turistas; para 
envolver a comunidade em celebrações cívicas; para desenvolver a 
participação popular nas artes, artesanato, esportes ou atividade física; para 
estimular e promover a comunidade para benefício público; para promover 
intercâmbio político e cultural; para criar e reforçar o espírito de boa vontade 
entre os grupos sociais e étnicos da comunidade; para chamar a atenção do 
público para características ou atrações únicas da comunidade; e, finalmente, 
para conseguir rendas que possam ser usadas para benefícios sociais da 
comunidade, de outro modo inatingíveis. (BRETON, 1997 apud. REIS, 2008, 
p. 511) 



    21 
 

Observa-se que sediar megaeventos acaba se tornando uma oportunidade de 

negócios para o poder público, pois além do acréscimo do fluxo turístico, os eventos 

pressupõem um aumento da autoestima local e captação de investimentos, além de 

otimizar a divulgação política da localidade. Isto justificaria o porquê da maioria dos 

eventos contar com subsídio do poder público ou, ainda, ser completamente 

financiado por este. (MAZO; ROLIM; COSTA, 2008). 

Apesar dos benefícios mencionados, sediar megaeventos representa um 

grande desafio para os países e/ou cidades que os sediam. No caso de megaeventos 

esportivos, os desafios são ainda maiores, visto que as reivindicações das 

organizações esportivas - Federação Internacional de Futebol (FIFA) e Comitê 

Olímpico Internacional (COI) - para a realização de seus eventos abrangem diversos 

fatores a fim de assegurar alta qualidade técnica e de organização. 

Entre as reivindicações feitas pelo Comitê Olímpico Internacional para sediar 

os Jogos Olímpicos e Paralímpicos estão a requalificação dos estádios esportivos 

para um nível internacional e o aperfeiçoamento de serviços básicos como 

transportes, telecomunicações, abastecimento de água, saneamento, energia elétrica, 

serviços financeiros e de saúde. (RITCHIE, 2012). Em relação ao turismo, são 

realizados investimentos em aeroportos - como a criação de novos terminais, obras 

nas pistas e a mobilidade interna do aeroporto- além da criação de novos leitos e 

obras de mobilidade urbana que incluem a criação, ampliação ou renovação dos 

meios de transportes, para que os turistas possam se deslocar entre as instalações. 

(TAVARES, 2015).  

Dessa maneira, conforme Paradeda (2015) argumenta, sediar megaeventos 

implica, portanto, em uma série de intervenções urbanísticas que, quando bem 

organizadas e estruturadas, podem incentivar a qualificação do espaço urbano 

trazendo benefícios para a população local e turistas, além de colocar a cidade em 

evidência no cenário mundial.  

Molina (2014, p. 1) sintetiza a questão: 

 
Os megaeventos são verdadeiros espetáculos cujas expressões concretas 
são materializadas no espaço interno das cidades e se configuram, 
notadamente, como estratégias urbanas adotadas pelo poder público aliado 
à iniciativa privada, e trazem consigo uma profusão de megaprojetos urbanos 
[envolvendo construções diversas] que impactam diretamente na estrutura 
urbana das cidades. 
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Neste sentido, “a cidade olímpica se torna não apenas uma cidade dotada de 

novas instalações, de ícones arquitetônicos e de ajustes no sistema de mobilidade: 

ela é, sobretudo, subordinada, mais do que antes, aos interesses do grande capital” 

(MASCARENHAS, 2014, p. 57). 

 Outra estratégia que se observa em relação aos megaeventos esportivos, 

segundo France e Roche (1998), é de usá-los como poderosas estratégias de 

modificação de cidades cuja imagem se encontra degradada. É o caso da cidade de 

Barcelona (Espanha), que utilizou os Jogos Olímpicos de 1992 como uma estratégia 

para a reinvenção urbanística da cidade. Conforme Lepiani (2012, p. 1) salienta,   

 
[...] além das transformações profundas e radicais em sua trama urbana, a 
metrópole catalã experimentou uma espécie de revolução social e 
demográfica: de cidade degradada e pouco próspera, passou a capital 
cultural, polo de negócios e destino turístico que atrai milhões de visitantes. 
Também ganhou muito em quesitos difíceis de mensurar, como influência, 
diversidade e charme.  

 
Diante de modelos positivos, como o de Barcelona, poder público e iniciativa 

privada iniciam uma verdadeira corrida em prol da tão ambicionada “reestruturação 

urbana” das cidades-sede. De acordo com Filgueira (2008), essa urgência em 

preparar uma cidade para sediar grandes eventos pode ser o impulso necessário para 

a mobilização de esforços e recursos que não seriam oferecidos ou que naturalmente 

levariam mais tempo para se concretizarem.   

Conforme Molina (2013, p. 2) acrescenta, “a realização de megaeventos pode 

envolver tanto a incorporação de novas áreas à cidade como a refuncionalização 

seletiva de áreas existentes no espaço intraurbano”. Essa última tendência 

urbanística, baseada no pós fordismo2, tem a intenção de transformar espaços que 

deixam de ser funcionais com a queda da era industrial - como os vazios fabris, 

portuários e ferroviários – em espaços novamente funcionais. (VAZ, 2004).  

No Rio de Janeiro, é possível perceber que algo semelhante tem acontecido na 

reestruturação do espaço da cidade. Um exemplo é o megaprojeto ”Porto Maravilha”, 

que visa à reestruturação da orla portuária visando a Copa de 2014 e os Jogos 

Olímpicos de 2016. Esse assunto será abordado mais profundamente na próxima 

seção do presente trabalho. 

 

                                                 
2 O fordismo é um sistema de produção industrial baseado na fabricação em larga escala, na 
especialização do trabalho e na linha de montagem. 
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Como foi possível perceber ao longo desse capítulo, para muitos autores existe 

um consenso de que os megaeventos são naturalmente positivos. É possível perceber 

também que instâncias governamentais regularmente utilizam o discurso de efeitos 

positivos para a comunidade a fim de obter apoio para sediar tais eventos, conforme 

o exemplo mencionado do Departamento de Turismo do Governo do Canadá.  

Contudo, embora não se tenha a pretensão de aprofundar a discussão, é 

importante fazer algumas ressalvas sobre a realização de megaeventos, pois como 

Higham (1999) bem lembra, ultimamente houve um aumento significativo da 

quantidade de pesquisas acadêmicas sobre efeitos negativos que os megaeventos 

podem causar, tanto do ponto de vista econômico quanto social. Segundo o mesmo 

autor, essas críticas estão majoritariamente concentradas no processo de seleção da 

cidade-sede para o evento, que possivelmente estaria desviando parte dos proveitos 

que seriam deixados para comunidade, para satisfazer os interesses de 

patrocinadores e organizadores que, em sua grande parte, não conhecem a realidade 

local de fato.   

Também é feita uma crítica, principalmente em países em desenvolvimento, 

sobre a questão da necessidade da criação de uma infraestrutura de apoio, que 

comprometem os gastos públicos. Isso acarreta a criação de dívidas de longo prazo, 

que podem prejudicar outros setores com maiores urgências como educação, saúde 

e outras necessidades básicas da população, além da criação dos famosos ‘elefantes 

brancos3’. 

No âmbito social, um dos efeitos mais notórios e nefastos das obras associadas 

aos megaeventos esportivos, é a constatação de remoções de habitantes dos setores 

urbanos valorizados pelas obras. Conforme Soares (2013) argumenta, o processo de 

reestruturação urbana realizado pelas cidades-sede constantemente apresenta 

impactos desastrosos para parcelas importantes [geralmente de baixa renda] da 

população.  

Ademais, apesar de o aumento da exposição midiática ser frequentemente 

associada como um ponto positivo dos megaeventos, é importante ressaltar que 

eventualmente a publicidade gerada pode apresentar vantagens e desvantagens. Por 

                                                 
3 O termo elefante branco, segundo o dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2017), corresponde 
a “Aquilo que representa uma despesa grande e pouca utilidade ou valor”. Disponível em: < 
https://www.priberam.pt/dlpo/elefante>. Acesso em: 03 abr. 2017. 

 

https://www.priberam.pt/dlpo/elefante


    24 
 

exemplo, se é transmitido um evento desorganizado ou se algum imprevisto/acidente 

é divulgado de forma negativa, o público recebe más recomendações do destino e 

tende a evitar qualquer possibilidade de interação com este. Mesmo que a mídia 

promova positivamente o destino, suas paisagens e potencial turístico, o turista que 

deseje lazer sem preocupação pode evitar a cidade pela desorganização, violência, 

sujeira, corrupção ou qualquer outro aspecto negativo, se precavendo de qualquer 

eventual incômodo durante sua viagem. (REIS, M., 2013),  

Feitas as devidas observações, na próxima seção será discutido de que forma 

os últimos megaeventos esportivos se apresentaram como uma importante 

ferramenta para o desenvolvimento urbano e turístico na cidade do Rio de Janeiro. 

 

1.3 OS MEGAEVENTOS E SEU REFLEXO PARA O TURISMO CARIOCA 

 

Conforme já mencionado, o Rio de Janeiro sediou, em menos de uma década, 

alguns dos maiores megaeventos esportivos do mundo. Segundo Almeida, Vlastuin e 

Marchi Júnior (2009) alegam, a cidade passou a se interessar em sediar megaeventos 

esportivos a partir da década de 1990, quando se candidatou a primeira vez para 

hospedar os Jogos Olímpicos de 2004. Contudo, como a cidade foi derrotada na 

primeira fase, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) concentrou sua estratégia na 

organização dos Jogos PanAmericanos de 2007 (Rio 2007) com o argumento que 

seria interessante adquirir experiência em um evento poliesportivo de menor 

dimensão antes de ambicionar os Jogos Olímpicos. 

Assim, em 1998, a cidade do Rio de Janeiro candidatou-se aos Jogos Pan-

Americanos de 2007 e foi eleita quatro anos depois, derrotando a cidade norte-

americana San Antônio. Com essa vitória, voltou a ambicionar metas ainda maiores.  

Em 2006 candidatou-se novamente aos Jogos Olímpicos, dessa vez de 2012, 

com os argumentos fundamentados nas futuras construções e experiências que 

seriam adquiridas com o Rio 2007, porém, mais uma vez, não obteve sucesso.  

No ano de 2007 a cidade voltou a se candidatar aos Jogos Olímpicos, agora 

para o ano de 2016 (ALMEIDA; VLASTUIN; MARCHI JR, 2009). Ainda naquele 

daquele ano, o Brasil havia sido escolhido para sediar a Copa do Mundo de Futebol 

de 2014, fato que contribuiu positivamente para a participação da cidade nos Jogos 

Olímpicos de 2016, principalmente porque permitiu ao Comitê de Candidatura alegar 

que a infraestrutura estabelecida pelo governo para a primeiro evento ficaria como 
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legado físico para o segundo. (TOLEDO; GRIX; BEGA, 2015)  

Finalmente, com um anúncio ocorrido em Copenhague no dia 9 de outubro de 

2009, a cidade do Rio de Janeiro foi eleita a cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 

2016, sendo a primeira da América do Sul a sediar esse megaevento. A vitória contou 

com grande apoio popular, conforme é possível observar na Figura 1. Naquele dia, 

segundo informações da Guarda Municipal, aproximadamente 100 mil pessoas 

estiveram presentes nas areias e no calçadão da praia de Copacabana para celebrar. 

Conforme reportagem do Globo Esporte (2009)4: 

 

Quando o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Jacques Rogge, 
abriu o envelope com os cinco anéis olímpicos e anunciou a vitória do Rio, 
foram duas explosões simultâneas de alegria. Na Praia de Copacabana, a 
multidão que aguardava o resultado soltou o grito e começou a comemorar 
sob uma chuva de papel picado. 

   

Figura 1 – Multidão comemora na praia de Copacabana a vitória do Rio de Janeiro 
para sediar os Jogos Olímpicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gazeta do Povo, 2009.  

 

Na ocasião do anúncio, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou 

que finalmente o Brasil estava conquistando sua ‘cidadania internacional’, passando 

da condição de país periférico para o de ‘potência econômica emergente’ 

(BIENESTEIN et al., 2011 apud. CASTRO, 2012). Nesse sentido, conforme salientado 

                                                 
4 Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Olimpiadas/0,,MUL1327272-
17698,00-
RIO+TRANSFORMA+O+SONHO+OLIMPICO+EM+REALIDADE+E+CONQUISTA+OS+JOGOS+DE.
html>. Acesso em 05 mai. 2017. 
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na seção anterior, é possível observar que a conquista da candidatura do Rio de 

Janeiro também pode ser considerada uma estratégia para o fortalecimento do poder 

político e econômico do Brasil no cenário mundial. 

A vinda desses megaeventos à cidade do Rio de Janeiro exigiu diversas 

intervenções urbanísticas em um curto espaço de tempo, que vão desde a construção 

e reforma de instalações esportivas, passando pela expansão da rede hoteleira da 

cidade, até infraestrutura no campo da mobilidade, incluindo modernização e 

expansão do metrô, construção de corredores de ônibus e de sistemas de transporte 

urbano, obras viárias e reformas de aeroporto. 

Contudo, vale salientar a contrapartida dessas intervenções. Hiller (2003, apud. 

LO BIANCO, 2010) alerta que os megaeventos esportivos podem ocasionar uma 

espécie intromissão (por vezes bem-vinda) ao planejamento urbano habitual e no 

processo de tomada de decisões da cidade, uma vez que são estruturados por 

entidades externas que nem sempre conhecem o cotidiano e as necessidades da 

cidade. Assim, as cidades são, por vezes, coagidas a alterar o curso normal de seu 

planejamento urbano para se adaptar a uma candidatura de sucesso. Conforme Lo 

Bianco (2010, p. 42) finaliza, “um planejamento responsável deve se preocupar 

também com o contexto urbano, não apenas como um efeito residual, mas como um 

objetivo simultâneo“. 

Cabe ressaltar também, que como Rodrigues e Pinto (2008) argumentam, ao 

alterarem a estrutura e a rotina de uma cidade, os megaeventos esportivos devem 

oferecer legados sociais para todas as camadas da população. Esses legados 

precisam ser bem planejados desde a fase inicial até o período pós-megaevento.  

Ainda segundo Rodrigues e Pinto (2008, p.24): 

 

Parte desse desafio consiste em traduzir o discurso crescente dos dirigentes 
numa efetiva gestão socialmente responsável; esta, por sua vez, envolve 
todos os setores sociais (público, privado, corporativo e terceiro setor) de 
forma permanente e estruturada, transformando riscos em oportunidades, 
custos em investimentos, por meio de planejamento e governança [flexíveis] 
dirigidos pelos diversos níveis de governo envolvidos nos megaeventos 
(municipal, estadual e federal), buscando equilíbrio entre forças.  

 

  
Após a fase de planejamento, o Rio de Janeiro começou a se preparar para 

sediar o primeiro da sequência de megaeventos esportivos sediados na cidade, os 

Jogos Pan-Americanos Rio 2007 (Pan 2007), que ocorreram entre os dias 12 e 29 de 

julho de 2007, concentrando 5.662 atletas de 42 países de todo o continente 
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americano. (IG,2009). 

De acordo com o estudo Impactos socioeconômicos dos Jogos Pan-

Americanos Rio 2007, da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (2008), o Pan-

Americano Rio 2007 movimentou a economia brasileira em R$ 10 bilhões e impactou 

42 setores produtivos, gerando 178.955 postos de trabalho diretos e indiretos.  

No setor de serviços, o turismo faturou R$ 118 milhões em razão dos gastos 

realizados pelos visitantes que vieram ao Rio durante os Jogos, segundo a pesquisa 

‘Movimentação econômica dos Jogos Pan-Americanos’, feita pela Fundação Getúlio 

Vargas (2007).  Ainda segundo a referida pesquisa, o número de visitantes durante o 

Pan atingiu a marca de 75.000 pessoas, sendo 91,7% de procedência nacional e 8,3% 

de procedência internacional. Já a média de ocupação dos hotéis em julho de 2007 

(mês do Pan), segundo Grijó (2009), foi de 66,07% contra 56,66% da média do mesmo 

período do ano anterior.  

Apesar dos números positivos relativos à economia, os legados dos Jogos Pan-

Americanos não tiveram o mesmo êxito. No período anterior aos Jogos, a mídia 

questionava sobre a maneira como a cidade conduziria o evento e se os Jogos 

deixariam efetivamente algum tipo de legado para a comunidade carioca. 

Um dos principais legados do Pan 2007 foi a construção do Estádio Olímpico 

Municipal João Havelange (conhecido como Engenhão), com capacidade para abrigar 

45.000 expectadores das provas de atletismo e futebol, conforme é possível notar na 

figura 2. (MOLINA, 2013) 

 

Figura 2 – Estádio Olímpico Municipal João Havelange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A tribuna (2017) 
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Apesar de alguns lugares de competição terem sido situados no subúrbio da 

cidade, Benedicto (2009) observa que houve uma centralização de investimentos em 

áreas que normalmente já são beneficiadas pelos investimentos públicos, como a 

região da Barra da Tijuca. Essa região abrigou, entre outros, o Complexo Cidade dos 

Esportes (contendo a Arena Olímpica, o Parque Aquático Maria Lenk e o Velódromo), 

o Complexo Esportivo Riocentro e a Vila Pan-Americana, construída para servir de 

alojamento para os atletas das competições e que, inclusive, possui até hoje diversos 

problemas estruturais. 

Outra preocupação iminente por parte dos organizadores era em relação ao 

sistema de transporte público e o trânsito na cidade, principalmente porque muitos 

dos novos estádios e ginásios construídos para os Jogos Pan-Americanos não 

estavam interligados a rede de transporte público. Por essa razão, no projeto de 

candidatura da cidade foi proposta a expansão da rede metroviária com a linha 4, que 

ligaria a Barra à Zona Sul, promessa que não foi cumprida a tempo dos Jogos.   

Apesar das conquistas anunciadas pelo Comitê Organizador dos Jogos 

conjunto com o poder público, verifica-se que muito pouco do que foi previsto no 

Dossiê de Candidatura ficou como legado efetivo para a comunidade carioca. 

Conforme Tavares (2015) lembra, a maioria da população da cidade sequer 

experimentou alguma transformação direta promovida pelos Jogos Pan-Americanos.  

Passados os Jogos Pan-americanos de 2007, a cidade começou a se preparar 

para dois megaeventos de maiores proporções, a Copa do mundo de futebol FIFA 

2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.  

 

1.3.1 Copa do mundo de futebol (2014) e Jogos Olímpicos (2016)  

 

A Copa do Mundo de futebol FIFA e os Jogos Olímpicos são, indiscutivelmente, 

os megaeventos esportivos de maiores dimensões internacionais. No Brasil, os custos 

para a realização dos dois megaeventos foram de aproximadamente R$ 66 bilhões, 

sendo aproximadamente R$ 25 bilhões para Copa do Mundo de futebol de 2014 e 

R$39 bilhões para os Jogos Olímpicos de 2016. (MARIANO, 2016). 

Em relação ao número de turistas, o Jornal El País (2014) menciona que, 

segundo os números do Governo Federal, a Copa do Mundo de futebol FIFA registrou 

no país a marca de um milhão de turistas estrangeiros – 400 mil a mais que a 

expectativa do Ministério do Turismo. Só Rio de Janeiro, segundo os dados da 
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Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (RIOTUR), foram registrados 

cerca de 471 mil turistas estrangeiros no período da Copa. 

 Ainda de acordo com o levantamento do Ministério do Turismo citado pelo 

Jornal El país (2014), os estrangeiros de 203 nacionalidades permaneceram em 

média 13 dias no país, ajudando a elevar para 80% a ocupação da rede hoteleira das 

cidades que sediaram o evento. 

Já em relação aos Jogos Olímpicos de 2016, o então prefeito carioca Eduardo 

Paes divulgou que a cidade recebeu 1,17 milhão de turistas, sendo 410 mil deles 

estrangeiros, durante o período olímpico. A área de hotelaria registrou ocupação de 

94%, de acordo com o levantamento realizado pela Prefeitura do Rio (G1, 2016). 

Com a escolha do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos, houve uma 

urgência em modernizar cidade e transformá-la em agente de cobiça para o mundo. 

Para atender todas as exigências das entidades organizadoras e ao fluxo extra de 

visitantes, a cidade sofreu uma série de modificações na sua infraestrutura urbana, 

incluindo a criação e modernização de instalações esportivas e do estádio Maracanã, 

obras de infraestrutura de mobilidade urbana, criação de Unidades de Polícia 

Pacificadora – UPPs, criação de novas opções de lazer e entretenimento e, 

finalmente, a revitalização da zona portuária. 

Em relação às Unidades de Polícia Pacificadora, por se tratar de um assunto 

complexo, será abordado mais profundamente em outro capítulo do presente trabalho. 

 

1.3.1.1 Transportes 

 

Para atender ao fluxo extra de turistas e a comunidade local, fez-se necessário 

realizar investimentos em sistemas que modificassem a estrutura viária até então 

existente na cidade, com o intuito de obter um transporte público urbano mais moderno 

e eficiente e que fosse capaz de interligar o Aeroporto Internacional, as arenas 

esportivas e as zonas hoteleiras. 

 Entre os projetos apresentados, incluíam-se: a modernização e expansão da 

rede metroviária com a construção da linha 4 - que interliga a Zona Sul a Barra-; a 

criação do Veículo leve sobre trilhos (VLT); a criação de faixas exclusivas (BRS); a 

reforma dos dois terminais do aeroporto Internacional Tom Jobim; a ampliação do 

terminal de passageiros do porto do Rio de Janeiro; a construção de três novos píeres 

de atracação e, finalmente, a criação do Bus Rapid Transport  (BRT), considerado o 
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principal transporte dos Jogos Olímpicos. (CORRÊA, 2012; TAVARES, 2015; 

MOLINA, 2014). A escolha desse meio se deu pelo fato de um sistema BRT custar, 

em geral, entre 4 a 20 vezes menos que um sistema de bondes ou de veículo leve 

sobre trilhos [VLT] ou entre 10 a 100 vezes menos que um sistema de metrô (BRASIL, 

2007). 

Foram previstos três corredores expressos de BRT – Transcarioca, Transoeste 

e Transolímpica -, todos finalizando na Barra da Tijuca, local que concentrou uma 

grande parte das competições esportivas (KLEIMAN, 2011). De acordo com Molina 

(2014), esses megaprojetos viários são majoritariamente custeados pelo Governo 

Federal e de incumbência da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, que 

ocasionalmente conta com o apoio da iniciativa privada, como no caso da 

Transolímpica. Ainda segundo Molina (2014, p. 17), esses megaprojetos:  

 

consistem, basicamente, em três grandes eixos viários implantados ora em 
vias já existentes (reformadas e/ou ampliadas), ora em novas vias, 
envolvendo também a construção de túneis, pontes, viadutos e mergulhões, 
e a implantação de corredores de ônibus articulado utilizando o BRT (Bus 
Rapid Transit).  

 

O BRT Transoeste foi o primeiro corredor expresso implementado na cidade. A 

primeira etapa do projeto foi inaugurada em 2012, com o trajeto que ligava a Barra da 

Tijuca ao bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste. Posteriormente, foi feita a expansão 

da via para Campo Grande e Paciência. Em agosto de 2016, foi implementado o Lote 

Zero, faixa do corredor Transoeste entre o Terminal Alvorada e o Jardim Oceânico, 

estação de metrô da linha 4. Atualmente, segundo dados da própria empresa, o BRT 

Transoeste transporta diariamente 216 mil passageiros, em 60 quilômetros de pista 

exclusiva, 62 estações e quatro terminais (Alvorada, Santa Cruz, Campo Grande e 

Jardim Oceânico). (BRT, 2017) 

Já o BRT Transcarioca, inaugurado às vésperas da Copa do Mundo, consiste 

no primeiro corredor de alta capacidade no sentido transversal da cidade, que liga a 

Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional na Ilha do Governador, passando pela 

região de Jacarepaguá (Zona Oeste), Madureira e Penha. (Zona Norte). (MOLINA, 

2014). Segundo dados da empresa, o corredor atende 234 mil passageiros por dia, 

que circulam pelos seus 39 quilômetros e 45 estações que interligam 27 bairros das 

zonas norte e oeste. O corredor possui duas estações que fazem integração com os 

trens da Supervia e uma que faz integração com a linha 2 do Metrô. (BRT, 2017) 
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Já a Transolímpica, liga o bairro de Deodoro (onde se localizou o Complexo 

Esportivo de Deodoro, palco de diversas competições olímpicas) à Barra da Tijuca. 

Inaugurada em agosto de 2016, ás vésperas dos Jogos Olímpicos, o corredor possui 

18 estações e três terminais (Recreio, Centro Olímpico e Sulacap), possuindo 26 

quilômetros de pista exclusiva e passando por 11 regiões. A expectativa é que, em 

seu pleno funcionamento, a via transporte 70 mil passageiros diariamente e diminua 

o tempo de viagem entre a Av. Salvador Allende, no Recreio, até Deodoro em até 

60%. (BRT, 2017) Diferentemente dos outros dois corredores em expressos, a 

Transolímpica funciona também como via expressa para carros, sem cruzamentos ou 

sinais e com cobrança de pedágio, como na Linha Amarela. (CIDADE OLÍMPICA, 

2012). É possível observar os corredores de BRT na cidade do Rio de Janeiro na 

figura 3: 

 

Figura 3 – Corredores de BRT na cidade do Rio de Janeiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de SkyScraperCity (2014).5 

 

1.3.1.2 Porto Maravilha e revitalização do centro 

 

Dentre os projetos de reestruturação urbana que ocorreram no Rio de Janeiro 

em virtude da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, talvez a maior diferença em 

relação ao período de preparação dos Jogos Pan-Americanos seja a valorização dada 

pela Prefeitura à região central e à zona portuária da cidade.  

 

                                                 
5 Disponível em: < http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1397572&page=54>. Acesso em 
05 jul. 2017. 
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Segundo Piva (2016), a revitalização da região portuária no Rio de Janeiro era 

um sonho antigo. A área começou a ficar defasada na década de 1950, quando outros 

portos do país começaram a operar sistemas de contêineres, desviando o fluxo de 

cargas do Rio. O poder público fala em revitalização desde a década de 1980, mas o 

projeto só se concretizou em 2011, quando a prefeitura transformou uma área de cinco 

milhões de metros quadrados na ‘operação urbana porto maravilha’.  

O Porto Maravilha foi executado por meio da aliança entre os governos 

municipal, estadual e federal em parceria com a iniciativa privada e tinha como 

finalidade principal a reintegração da zona portuária à cidade, visto que essa região 

foi abandonada durante décadas pela Prefeitura Municipal. (SANTOS; BENEVIDES, 

2014).  A localidade foi estrategicamente apontada pela prefeitura por estar situada 

próxima aos principais modais de transporte da cidade, à diversas empresas e 

atrativos histórico-culturais. Na figura 4 é possível perceber as transformações do 

Porto Maravilha antes e depois das obras de revitalização. 

 

Figura 4 – Porto Maravilha antes (à esquerda) e depois (à direita) das obras de 

revitalização. 

Fonte: Jornal da USP, 2016.6 

 

Ainda segundo Santos e Benevides (2014), a revitalização [ou melhor, 

‘requalificação’, como é denominado nas peças publicitárias do projeto] da zona 

portuária pretendeu reproduzir os modelos portuários de cidades já consagrados 

mundialmente, como São Francisco (Estados Unidos), Buenos Aires (Argentina), 

Baltimore (Estados Unidos), Cidade do Cabo (África do Sul), Barcelona (Espanha), 

entre outras. Contudo, conforme Soares (2013) alerta, essa reprodução pode ser 

                                                 
6 Disponível em: < http://jornal.usp.br/atualidades/colunista-defende-maior-participacao-popular-na-
formalizacao-de-grandes-obras/>. Acesso em 05 jul.2017. 
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perigosa, uma vez que favorece a perda de identidade e uma padronização da 

imagem urbana nas cidades. 

Outro objetivo do projeto era a chamada “reurbanização” da área. De acordo 

com a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro 

(CDURP), a gestora da prefeitura na Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha, 

o ponto central da reurbanização está pautado na melhoria das condições 

habitacionais e na aproximação de novos residentes para a região, mediante a 

chegada de grandes empresas, dos novos incentivos fiscais e da prestação de 

serviços públicos de qualidade que estimulariam o crescimento da população e da 

economia. Segundo as projeções da Companhia, haveria um aumento dos atuais 32 

mil para 100 mil habitantes até 2020, na região que envolve os bairros do Santo Cristo, 

Gamboa, Saúde e trechos do Centro, Caju, Cidade Nova e São Cristóvão. (CDURP, 

2017). 

O Projeto também previu a construção de novos equipamentos de lazer, como 

o Museu de Arte do Rio de Janeiro (nas antigas dependências do edifício da Polícia 

Federal, na Praça Mauá), o AquaRio (projetado para ser o maior aquário marinho da 

América Latina) e o Museu do Amanhã, no Píer Mauá. Conforme Molina (2013, p. 15) 

sintetiza, um dos objetivos mais claros do projeto é: 

 
criar uma nova área de centralidade no Rio de Janeiro e tornar-se uma das 
maiores referências de valorização patrimonial da cidade, intimamente 
relacionado à dinamização do mercado imobiliário, desenvolvimento do 
turismo, comércio e entretenimento, através da recuperação do patrimônio 
histórico e cultural existente e a implantação de novos equipamentos, 
estimulando, inclusive, usos mistos. 
 
 

Também foi previsto no projeto Porto Maravilha a implantação de linha de 

veículo leve sobre trilhos (VLT), que interliga a região portuária ao centro financeiro 

da cidade. Esse modelo de meio de transporte é um ajuste moderno e inovador do 

antigo bonde. Sua inserção tem auxiliado no ressurgimento do comércio de rua, para 

associar diferentes modais de transporte e “nós” de circulação como estações de 

ônibus, aeroportos, barcas, rodoviária, estações de metrô, entre outros. (KLEIMAN, 

2011). Ademais, segundo Molina (2013), a implantação do VLT favoreceu também a 

“devolução” da paisagem da Baía de Guanabara à população em razão do 

desmantelamento de parte do elevado da Avenida Perimetral, sobre a Praça Mauá.  
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De acordo com Santos e Benevides (2014, p.110): 

 
A princípio, o projeto Porto Maravilha tem um discurso “politicamente correto”, 
de respeito ao local – seja a população, sejam as manifestações culturais, 
seja o patrimônio da região, de outro -, e parece estar em sintonia com uma 
lógica da cidade globalizada: intervenções urbanas mediadas pelo Estado, 
parceria público-privada e a cidade como produto de e para consumo global. 
Como sugere a denominação “Porto Maravilha”, o discurso aponta para uma 
operação urbana ímpar, “maravilhosa”, que resgata memória, cultura e 
articula essa memória com a requalificação de um espaço que resolverá as 
mazelas dos dias de hoje e irá melhorar a acessibilidade ao Centro do Rio de 
Janeiro, mas, agora, respeitando-se uma identidade local, com 
sustentabilidade e planejamento de trânsito.  

 

Mesmo não sendo a intenção desse trabalho aprofundar a discussão, vale 

salientar que existem várias críticas em relação ao Projeto, como o aumento do preço 

do aluguel, a remoção de ocupações irregulares -principalmente do Morro da 

Providência e da Rua do Livramento - para a Zona Oeste da cidade, a ausência de 

informações dos moradores sobre seu novo destino, as indenizações insuficientes de 

R$ 400 reais, entre outros. (TAVARES, 2015; PIVA, 2016)  

 

1.3.1.3 Instalações esportivas  

 

Entre as ações previstas no modelo de intervenção urbana da cidade, estavam 

também reformas e construções de novas instalações esportivas. 

Indiscutivelmente, umas das intervenções esportivas mais polêmicas na cidade 

do Rio de janeiro foi a remodelagem drástica do Estádio Jornalista Mário Filho, o 

Maracanã. Em 2005, o estádio passou por algumas restaurações para atender os 

Jogos Pan-Americanos e, cinco anos depois, começou a se qualificar para a Copa do 

Mundo. As duas reformas do estádio custaram ao poder público cerca de R$1.5 bilhão.  

Em 2013, o complexo esportivo do Maracanã foi entregue a um consórcio 

liderado pela construtora Odebrecht, que ficaria responsável pela administração do 

estádio e pelas obras referentes aos megaeventos. Desde lá, nota-se o encarecimento 

dos ingressos e assim, uma elitização da ocupação do estádio, que deixou de ser um 

local de entretenimento acessível a todas as camadas da população. 

(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2017).  Ademais, conforme o Jornal O Dia7 

                                                 
7 O DIA. Abandonado, Maracanã sofre com furtos e vira caso de polícia. Disponível em: 
<http://odia.ig.com.br/esporte/2017-01-11/abandonado-maracana-sofre-com-furtos-e-vira-caso-de-
policia.html>. Acesso em 13 maio 2017 
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(2017) destaca, no período pós-olímpico, o estádio sofre com o descaso e com a 

negligência após um impasse entre concessionária e o Estado do Rio de Janeiro sobre 

a sua administração.  

Segundo Tavares (2015), outra obra polêmica foi a construção do Parque 

Olímpico da Barra, que abrigou instalações temporárias e permanentes durante os 

Jogos. O projeto contava com a construção do novo velódromo da cidade, o que levou 

à destruição do velódromo que fora construído alguns anos antes para os Jogos Pan-

Americanos de 2007. Ainda segundo a autora supracitada, as obras do Parque 

iniciaram em julho de 2012 e englobaram também a construção de outras instalações 

esportivas para atender às competições do basquetebol, judô, handebol, entre outros.  

Ao final dos Jogos Olímpicos, a expectativa era que o Parque funcionasse 

como um centro de excelência em todos os desportos aquáticos, além de ser utilizado 

para competições regionais e internacionais. Contudo, em uma reportagem feita pelo 

Portal Terra (2017) apenas seis meses depois dos jogos, o que se observa são arenas 

inutilizadas ou mal aproveitadas, à espera de alguma competição ou intervenção 

Conforme observado ao longo desse capítulo, os megaeventos, se bem 

planejados, podem se apresentar como uma grande oportunidade para o 

desenvolvimento urbanístico e turístico das cidades que os sediam, uma vez que 

acarretam uma série de intervenções no espaço urbano da cidade, que podem ser 

benéficas tanto para comunidade local quanto para os turistas. Contudo, existem 

vários aspectos que podem influenciar direta ou indiretamente o seu sucesso. Nesse 

contexto, um dos principais vilões do seu êxito é a segurança nas cidades-sede, 

conforme será visto no próximo capítulo. 
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2 “A SEGURANÇA” COMO FATOR RESTRITIVO AO TURISMO NA CIDADE DO 

RIO DE JANEIRO: LIMITAÇÕES AO SUCESSO TURÍSTICO DOS MEGAEVENTOS 

 

A segurança, segundo Maslow (1943 apud. MAXIMIANO, 2000), é uma 

necessidade humana primária, que a faz ser um importante aspecto de análise 

também para quem viaja. A preocupação com a segurança no turismo, de acordo com 

a literatura especializada, vem ganhando maior expressividade após o atentado aos 

Estados Unidos da América, ocorrido em 11 de setembro do ano 2001, onde quatro 

aviões sequestrados pela organização terrorista islâmica Al Qaeda atingiram as duas 

torres do World Trade Center – um dos prédios mais altos do mundo até então -, o 

Pentágono, que é sede do Departamento de defesa do país e uma área rural na 

Pensilvânia, estado norte americano, deixando mais de 3 mil mortos, evidenciando a 

vulnerabilidade dos espaços.  

Sendo assim, conforme Mayo (1973), Mansfeld (1992) e Oppermann e Chon 

(1997 apud. ÁGUAS; BRÁS, 2007) complementam, em um tempo em que a 

vulnerabilidade da indústria turística é incontestável, existem várias pesquisas que 

apontam que os turistas, agora mais do que nunca, tendem a realizar uma análise 

mais minuciosa durante o processo de seleção do destino, especialmente no que 

tange os aspectos de percepção de segurança e análise de riscos, direcionando suas 

escolhas para destinos que “vendam” segurança como um elemento essencial da 

viagem. 

A cidade Rio de Janeiro, caso utilizado no presente trabalho, é citada por 

Haesbaert (2014) como um caso emblemático de uma ideologia ou cultura de medo e 

insegurança, ocasionado por uma dinâmica histórica e geográfica que se articulou na 

cidade de modo a fortalecer espaços de produção crescente de desigualdade, de 

precarização socioeconômica (com violenta separação de pobreza) e política (pela 

negação de direitos e cidadania), dominados por grupos ilegais, especialmente o 

narcotráfico.  

Apesar de ser uma cidade notoriamente violenta, o Rio não é a cidade com 

maiores índices de homicídios do país. (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2017). No entanto, 

conforme será visto adiante, a violência da capital fluminense sem ser 

necessariamente a mais intensa, é a de maior visibilidade entre as demais, 

assinalando uma relação por vezes contraditória entre a mídia e violência de uma 

localidade.  
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2.1 A QUESTÃO DA VIOLÊNCIA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

O Rio de Janeiro é a 17ª região metropolitana mais populosa do mundo, de 

acordo com os dados da World Urban Prospects (2014),  possuindo uma população 

de aproximadamente 6 milhões e meio de habitantes, de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016)8. É também a quarta maior região 

metropolitana da América Latina, perdendo apenas para Cidade de México, São Paulo 

e Buenos Aires. (WORLD URBAN PROSPECTS, 2014). No âmbito nacional, é a 

segunda maior região metropolitana brasileira de acordo com o Censo 2010 e o 

segundo maior PIB do país, ficando atrás apenas da cidade de São Paulo. (IBGE, 

2015). 

A cidade é também conhecida como “cidade maravilhosa” e considerado o 

cartão postal do Brasil. Foi eleita a mais feliz do mundo, segundo a revista Forbes 

(G1, 2009); é o berço do Samba e da Bossa Nova; a morada do Carnaval; palco de 

eventos musicais de âmbito internacional; a cidade onde se situa o maior estádio de 

futebol da América Latina, entre muitas outras características. Além de ser 

reconhecida internacionalmente por sediar alguns dos maiores megaeventos 

esportivos do mundo, é considerada também como o principal destino turístico 

brasileiro. 

Entretanto, apesar de todo seu potencial turístico, a cidade enfrenta sérios 

problemas de violência urbana e, ironicamente, ocupa também espaço na mídia como 

“cidade perigosa”. Assim, a cidade é marcada por contrastes que tencionam sua 

imagem entre a “maravilha”, o “perigo” e o “caos”. Com isso, a questão urbana inspira 

olhares contrastantes, mostrando uma grande metrópole de encantos e riscos, com 

uma imagem simultaneamente positivada e negativada. (CAMPHORA; IRVING apud. 

BARTHOLO; BADIN; DELAMARO, 2005).  

Conforme Haesbaert (2014) complementa, a cidade também é conhecida como 

um caso emblemático de segregação (diretamente associado ao poder do capital 

imobiliário). Dessa maneira, contrastes extremos de realidade refletem a alta 

desigualdade social existente. Conforme será visto na próxima seção, os grandes 

problemas sociais do Rio de Janeiro refletem o abismo entre os mais ricos e os mais 

pobres e sua proximidade em determinadas áreas geográficas.  

                                                 
8 Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/rj/rio-de-janeiro/panorama>. Acesso em 22 jun. 
2017 
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2.1.1 Breve histórico da favelização na cidade do Rio de Janeiro 

 

As favelas são um dos principais protótipos da configuração socioespacial 

marcada pela extrema desigualdade na cidade do Rio de Janeiro e têm se 

apresentado como um fenômeno cada vez mais comum nas grandes metrópoles do 

país. Alguns autores como Ferreira (2009) argumentam que as formas embrionárias 

de favelas no Rio de Janeiro já eram visíveis no ano de 1865, com a existência de 

casebres nos morros da cidade que apresentavam aspectos como adensamento, 

ilegalidade, pobreza, insalubridade e desordem. 

Duas décadas depois, no ano de 1888, houve o fim da escravatura no Brasil, 

período marcado pela ausência de políticas de inclusão dos ex-escravos no mercado 

de trabalho e pela falta de garantias primordiais à sua sobrevivência, tais como 

alimentação, moradia e saúde. Com isso, começa-se um movimento migratório em 

massa de desempregados e subempregados provenientes de regiões mais afastadas 

para as capitais, que, sem condições financeiras de comprar ou alugar habitações por 

meios lícitos, começam a se abrigar em cortiços, antigos quilombos ou habitações 

irregulares. (MAGALHÃES, 2010)  

Ainda no final do século XIX, com a transição do regime monárquico pelo 

republicano no ano de 1889, a elite do Rio não queria vestígios de uma cidade colonial. 

A intenção era colocar o país no mesmo patamar que as nações europeias.  

No ano de 1893, em consequência da demolição do maior cortiço da cidade, 

conhecido como Cabeça de Porco, os moradores começaram a construir barracos no 

atual morro da Providência, local que quatro anos mais tarde se tornaria símbolo do 

surgimento das favelas cariocas.  

Já no ano de 1897, muitos soldados vieram para o Rio após a Guerra de 

Canudos e estavam em busca de recompensa por sua atuação ativa na guerra, o que 

incluía dinheiro e moradia, como fora prometido.  Enquanto esperavam uma resposta 

do governo, os ex-combatentes foram se instalando nas encostas do atual morro da 

Providência e não demorou muito para que começassem a chamá-lo de morro da 

Favela, homenageando um monte de mesmo nome situado próximo ao morro baiano 

Canudos, que por sua vez tinha esse nome por causa de um tipo de arbusto – 

chamado “favela” – que crescia nele. (RIBEIRO, 2007).  

No fim do ano de 1910, segundo Cavalcante (2014), o morro da Favela já era 

considerado o lugar mais violento da cidade. Ademais, conforme a mesma autora 
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supracitada observa, em 1920 a denominação favela se alastrou para outros morros 

da cidade e para as ocupações de colinas com barracos e casebres.  Sobre esse 

assunto, é importante fazer algumas ressalvas, uma vez que o termo favela ao longo 

do tempo passou a abranger também locais pobres, mas que não obrigatoriamente 

são alçados sobre morros. Na figura 5, é possível observar a primeira favela do Brasil, 

o morro da Favela (hoje Morro da Previdência, no Rio de Janeiro). 

 

Figura 5- A primeira favela do Brasil, o Morro da Favela (hoje, Morro da Providência), 
Rio de Janeiro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Cavalcante, 2014 

 

Nos primeiros anos do século XX, o projeto de urbanização conduzido pelo 

então prefeito Pereira Passos (1902-1906) objetivava solucionar definitivamente o 

atraso da cidade e propôs, entre outras ações, a remoção dos habitantes dos morros 

do centro e dos cortiços, uma vez que em sua concepção essas habitações 

simbolizavam uma aberração à paisagem urbana (GUEDES, 2009). Conforme Abreu 

(2013 apud. Mello, 2016, p.48) sintetiza, “agora, a jovem república substituiria os 

transportes de tração animal por automóveis individuais, bondes para os ricos e trens 

para os pobres da periferia. “  

A partir da década de 1910, as favelas se ampliam intensamente e adentram a 

zona sul da cidade. Na mesma década, o seu crescimento foi acompanhado pela sua 

repressão. Segundo Ferreira (2009, p.1): 
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Foi assim que presenciamos uma longa história de remoções, 
desconsiderando um fato fundamental: durante toda a história o trabalhador 
buscou estar próximo ao local de trabalho. E nesse sentido não é de espantar 
que a maior parte das remoções não obteve sucesso, pois os moradores 
eram alocados em locais muito distantes e sem infraestrutura de transportes.  

 

Ainda de acordo com Ferreira (2009), nas primeiras três décadas do século XX 

era visível o contraste socioeconômico que se retratava na espacialidade da cidade: 

enquanto as classes alta e média se apropriaram das zonas sul e norte, os subúrbios 

cariocas se configuraram como locais de moradia do proletariado.  

Conforme Vaz (1998, p.7) salienta, “nas décadas de 1940-1950 e seguintes, 

assistiu-se à expansão metropolitana e à formação das periferias”. Ferreira (2009) 

observa que nessa época já era perceptível a pressão para remoção das favelas e, 

sendo assim, a população mais carente que não queria sofrer esse risco passou a 

buscar as periferias mais afastadas, onde se multiplicaram os loteamentos populares. 

Ferreira (2009) e Vaz (1998) comentam que as décadas de 1960 e 1970 foram 

marcadas pela construção de conjuntos habitacionais relacionados com a estratégia 

de remoção de favelas. Grande parte dos indivíduos que habitavam as favelas foi 

deslocado para esses conjuntos, que normalmente eram afastados do núcleo da 

cidade e não possuíam comércio nem oferta de transportes coletivos satisfatória. 

Até aquelas décadas, a existência das favelas não estava diretamente 

relacionada aos altos de violência nos locais. Inclusive, conforme Malheiro (2013) 

argumenta, por muitas décadas predominou um pensamento romantizado acerca da 

ideia de morar no morro, considerado até então um local calmo e com uma bela vista 

panorâmica da cidade. Contudo, a situação começou a mudar a partir da década de 

1980, tendo como principal motivo a inserção do tráfico de drogas na cidade. 

 

2.1.2 O tráfico de drogas e o nascer de uma cidade violenta 

 

A década de 1980 no Brasil trouxe consigo um novo panorama à sociedade 

brasileira com a redemocratização do país e a transformação dos direitos civis. Na 

mesma década, segundo Mello (2016), o narcotráfico se consolidou 

permanentemente nos territórios das favelas cariocas, sendo considerado por 

Carvalho (2013) o principal fator para o aumento dos índices de criminalidade na 

cidade. Conforme Misse (1997) alega, além do tráfico de drogas estar associado ao 
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aumento da criminalidade tradicional, ele também instaurou o “medo da violência” e a 

“sensação de insegurança” no Rio.  

De acordo com Marino (2001) e Misse (1997), inicialmente o mercado 

clandestino no Rio era majoritariamente dominado pelo jogo de bicho, enquanto o 

tráfico de drogas se concentrava na venda de maconha, uma droga tida até então 

como pouco nociva, pouco rentável e, consequentemente, defendida por armas de 

menor porte. Ademais, devido ao caráter popular da droga, os seus pontos de venda 

se concentravam em áreas consideradas “periféricas” da cidade, como as favelas e 

bairros populares, uma vez que seu consumo era principalmente realizado pela 

população de menor poder aquisitivo. Enquanto isso, a camada mais rica da 

população consumia outros tipos de drogas, tais como a cocaína, uma droga cara, 

lucrativa e que só era encontrada em algumas áreas consideradas nobres da cidade. 

Marino (2001, p. 1) alerta que “a década de 80, neste sentido, serve como um divisor 

de águas, se manifestando através de uma mudança nos padrões de comercialização 

das drogas, o que acaba por culminar com a ‘democratização da cocaína’. ”  

Nesse momento, tem-se a transição de um comércio baseado em uma droga 

pouco nociva e pouco lucrativa, como a maconha, para uma droga extremamente 

perigosa e lucrativa, como a cocaína, que como qualquer atividade que se baseia em 

grandes lucros, requer uma estrutura que garanta sua defesa, difusão e propagação.  

Assim, foram introduzidos novos instrumentos na cidade do Rio de Janeiro, cujo 

principal símbolo era o fuzil AR-15, que, segundo Marino (2001), passa a ser 

encontrado em grande parte das favelas, dominadas pelo tráfico de drogas. No 

mesmo período, alguns moradores de favela começaram a vender cocaína e, com o 

passar do tempo, a rotina do tráfico de drogas tornou-se comum. Cada vez mais 

pessoas foram atraídas pelos benefícios que estão associados a ele, como poder, 

dinheiro e reconhecimento. 

Para Carvalho (2013), a topografia e a organização espacial das favelas 

cariocas favoreceram a instalação das “bocas-de-fumo9”. Ademais, segundo Marino 

(2001), o segundo fator está relacionado ao surgimento do Comando Vermelho (CV), 

facção criminosa que passa a assolar o imaginário coletivo de diversos habitantes a 

partir do final da década 1970, causando a sensação de medo e a marginalização do 

cidadão favelado, que agora passa a ser considerado traficante ou mesmo protetor de 

                                                 
9 Ponto onde se vende droga ilegalmente. (PRIBERAM, 2017). Disponível em: 
<https://www.priberam.pt/dlpo/boca-de-fumo>. Acesso em 29 mai. 2017  
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bandidos. Conforme Machado (2009, p.1) complementa, “no processo de implantação 

do negócio, os traficantes internacionais encontraram no Rio de Janeiro um grupo de 

bandidos bem organizados sob o nome de Comando Vermelho ou CV.” 

Nesse momento, segundo Burgos (2007 apud. MALHEIRO, 2013), tem início a 

chamada “cultura da violência", que modificou a acepção acerca da favela.  O 

aumento dos índices de violência nestes espaços produziu um estigma negativo, 

sobretudo aos moradores das favelas, que passaram a ser vítimas de forte 

discriminação por serem imediatamente associados aos indivíduos criminosos. Ainda 

sobre assunto, Mello (2016) complementa que todo esse processo levou a um 

paradigma que transpassou toda a década de 1990, chegando aos dias atuais, a partir 

do qual a favela passou a ser vista como o principal foco da violência urbana na 

cidade, tornando-se, aos olhos da sociedade em geral, um problema de segurança 

pública. 

Com o aumento do poder bélico e financeiro dos traficantes em razão da 

comercialização da cocaína, as práticas desse grupo se tornaram cada vez mais 

violentas. Para Soares (1996, apud. CARVALHO, 2013), o que se observa desde a 

década de 1980 é o crescimento progressivo do uso da força pelos grupos associados 

ao narcotráfico, resultando em políticas públicas pautadas no confronto e combate 

aos grupos criminosos armados, caracterizadas pelo uso desenfreado da força pelos 

agentes da ordem, no caso do Rio de Janeiro, representado pelas polícias civil e 

militar.   

A década de 1990 ficou conhecida na história da cidade como uma época de 

medo e insegurança, principalmente para os moradores de favelas e de regiões 

periféricas do Rio de Janeiro.  Conforme Leeds (1998) chama atenção, nesse período 

os “favelados” se viram entre duas situações opostas: de um lado a violência ilícita 

dos traficantes e de outro a violência lítica das forças policiais. Ainda segundo a 

mesma autora supracitada, o Estado colaborou para o crescimento da violência nas 

favelas, especialmente pelo caráter repressor representado pelas forças policiais. 

Conforme Ribeiro, Dias e Carvalho (2008, p. 6) complementam, “em nome do combate 

ao tráfico de drogas, diferentes governos passam a implementar uma política de 

segurança cada vez mais repressiva e com rígido controle das populações pobres, 

em especial os negros. ” 

Ainda nessa mesma década, de acordo com Silva, Fernandes e Braga (2008), 

há o declínio do monopólio do Comando Vermelho sobre o comércio de drogas da 
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cidade e, a partir da sua cisão, tem-se o surgimento uma nova facção: o Terceiro 

Comando. Além disso, nota-se também a disseminação dos pontos de venda e o 

aumento da concorrência pela venda de drogas. 

Desde então, o tráfico tem se tornado cada vez mais perigoso e as facções 

criminosas cada vez mais violentas e munidas de poderosas armas, o que resulta em 

confrontos constantes com as forças policias. Conforme Soares (1996, apud. 

CARVALHO, 2013) argumenta, embora tenham sido criadas diversas estratégias 

governamentais de “guerra às drogas” ao longo dos últimos 30 anos, o que se 

observou de fato foi um resultado ínfimo ou nulo frente aos indicadores de violência e 

também à sensação de insegurança vivenciada pelos cariocas. 

A chamada “guerra ao tráfico”, como Grillo (2013) bem lembra, produziu ao 

longo das décadas inúmeros malefícios à cidade do Rio de Janeiro, dentre os quais 

pode-se mencionar a criação do estigma negativo sobre os moradores de favelas; a 

interrupção frequente de suas rotinas devido a tiroteios; o grande número de mortes 

propositais e/ou acidentais de indivíduos associados ou não com o tráfico – quer seja 

durante confrontos com a polícia, quer seja pelas acusações de com ela cooperar -; e 

a criação de um grande descontentamento sobre o desempenho do Estado em 

regiões pobres, marcado pelas ações violentas. 

Esses malefícios se estendem ao turismo, uma vez que, de acordo com Tomé 

(2015), o medo, a violência e a criminalidade na cidade são um dos principais fatores 

limitantes ao desenvolvimento turístico do Rio. Ademais, conforme o mesmo autor 

elucida, de todos os problemas do Rio de Janeiro, o mais presente na construção da 

imagem orgânica, ou seja, aquela imagem construída através de instrumentos não 

controláveis por meio do marketing e que colaboram para a construção do 

estereótipo10 turístico da cidade do Rio de Janeiro é a violência e a criminalidade. 

Apesar de todo o cenário de violência apresentado no Rio de Janeiro na década 

de 1990, é válido lembrar que foi a partir desse período que os governantes 

começaram a se interessar pela captação de megaeventos para a cidade. Com a 

concretização da escolha do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos em 2016 

e a Copa do Mundo em 2014, fez-se necessária a criação de estratégias na área de 

segurança pública a fim de oferecer uma cidade mais organizada e principalmente 

                                                 
10 De acordo com Kotler (1994, p.152), “um estereótipo sugere uma imagem amplamente difundida 
que é bastante distorcida e simplista, e que provoca uma atitude favorável ou desfavorável em 
relação à localidade. ” 
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mais segura aos futuros visitantes. Ademais, Tavares (2015) argumenta que a 

questão da segurança é apontada como uma das necessidades básicas às cidades 

que disputam a candidatura dos megaeventos e são, inclusive, exigência das 

entidades organizadoras FIFA e COI. 

Conforme visto no capítulo anterior, dentre as diversas transformações 

urbanísticas que ocorreram na cidade para a recepção dos megaeventos, na área de 

segurança pública o símbolo máximo foi a criação das Unidades de Polícia 

Pacificadoras – UPPs, conforme será abordado adiante. 

 

2.1.3 As UPPs e a esperança de combate a violência nas favelas cariocas 

 

Ao final do ano 2008, sob a gestão do então governador do estado do Rio de 

Janeiro, Sérgio Cabral, teve início as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), projeto 

que tinha como objetivo principal a reformulação dos procedimentos de repressão ao 

tráfico de drogas utilizados pela polícia militar até aquele momento. Desde a primeira 

UPP, inaugurada no Morro Dona Marta, até o ano de 2014 (quando as últimas foram 

instaladas), totalizou-se 38 Unidades de Polícia Pacificadora, que contemplaram cerca 

de 264 comunidades e atingiram diretamente mais de 1,5 milhão de pessoas, de 

acordo com o site oficial do projeto (Portal UPP RJ, 2017). Segundo Carvalho (2013, 

p.1): 

 
Embora a experiência das UPPs não tenha um conceito definido, ela se 
sustenta, pelo menos no plano discursivo, ora na retórica do policiamento 
comunitário, ora na retórica do policiamento de proximidade. De todo modo, 
o que estava em consonância no discurso é o objetivo de pacificar os 
territórios a partir da presença cotidiana da polícia e do estabelecimento de 
novas relações entre os policiais e os moradores. Segundo a expectativa dos 
gestores da UPP, com a pacificação do território seria possível garantir que 
outras políticas públicas, especialmente as políticas sociais, possam ser 
implementadas nas favelas.  
 
 

 

 Conforme é possível observar na Figura 6, a ocupação permanente dos policias 

militares nas comunidades pacificadas era a grande novidade das UPPs e 

simbolizavam o fim dos dias de pânico e terror nessas comunidades. 
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Figura 6- Policias da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro Dona Marta, em 
Botafogo, Rio de Janeiro, observam a favela. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: O Globo (2008)11 

 

De acordo com Bayley e Skolnick (2006 apud. OLIVEIRA, P., 2012), para se 

classificar um policiamento comunitário como política pública de segurança é 

necessário considerar quatro critérios: a prevenção comunitária da violência e do 

crime; modificação do patrulhamento da polícia do meio automotivo para o 

patrulhamento a pé; aumento do comprometimento da polícia em relação à 

comunidade e a descentralização do comando. Ainda segundo os mesmos autores, 

ficam nítidas as diferenças conceituais entre as orientações de policiamento: enquanto 

o método de policiamento tradicional é baseado no combate reativo, com uso de 

armamentos pesados, viaturas, carros blindados; o policiamento comunitário pretende 

ser “pacificador”, baseado na prevenção do crime e no relacionamento próximo com 

a comunidade. Oliveira P., (2012, p. 69) reflete que: 

 

Nesse sentido, cria-se um par de lógicas que se confrontam: uma que pode 
ser ilustrada com a ideia de “Guerra”, voltada para o combate armado ao 
crime, e a outra ilustrada pela ideia de “Paz”, reforçada pela negação ao 
modelo anterior, ao se voltar para o relacionamento com a comunidade e foco 

na prevenção ao crime. 
 

 

                                                 
11 O GLOBO. Segurança Pública: UPPs mudam o conceito de policiamento nas comunidades. 
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/seguranca-publica-upps-mudam-conceito-de-
policiamento-nas-comunidades-16971524#ixzz4jDy64h4n>. Acesso em 06 jun. 2017. 

https://oglobo.globo.com/rio/seguranca-publica-upps-mudam-conceito-de-policiamento-nas-comunidades-16971524#ixzz4jDy64h4n
https://oglobo.globo.com/rio/seguranca-publica-upps-mudam-conceito-de-policiamento-nas-comunidades-16971524#ixzz4jDy64h4n
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Conforme é possível observar, o projeto das UPPs consistia em uma tentativa 

de ‘retomada’ do poder do Estado sobre territórios que, até então, estariam sob o 

domínio de facções criminosas associadas ao narcotráfico, alterando o método de 

atuação da polícia do combate armado para o gerenciamento de conflitos de forma 

pacífica. (GRILLO, 2013). Ademais, Oliveira P., (2012, p. 69) chama a atenção de que, 

com a implantação das UPPs, foi “criada uma nova dinâmica simbólica em relação às 

favelas, bem como a reconfiguração do lugar das mesmas na agenda pública. ” 

Grillo (2013) detalha que, inicialmente, era realizado o comunicado antecipado 

de que uma determinada comunidade – até então controlada por traficantes – seria 

ocupada pela polícia, mas isso permitia que os criminosos locais fugissem 

antecipadamente e levassem consigo as armas e as drogas que conseguissem.  

Depois, essas invasões passaram a ser sigilosas. A autora ainda complementa que, 

de um modo geral, não houve resistência armada nas ocupações, exceto nos 

complexos da Penha e do Alemão em 2012, apontados como os locais onde havia 

maior aglomeração de bandidos e armas do Comando Vermelho. 

Vale salientar que todo esse investimento na área da segurança não foi à toa. 

Na verdade, como Carvalho (2013) atenta, ele estaria estritamente relacionado à 

tentativa do poder público em modificar a imagem da cidade, de modo a garantir às 

entidades organizadoras que o Rio de Janeiro estaria seguro em relação a violência 

urbana e teria plena condições os megaeventos. Não foi mera coincidência que a 

Capitã da UPP Santa Marta de 2009, Pricilla Oliveira, tenha participado da comitiva 

oficial do Comitê Olímpico Brasileiro na ocasião do anúncio da escolha do Rio como 

cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Na verdade, sua presença simbolizava um 

compromisso de que as medidas de segurança que estavam em curso na cidade 

seriam satisfatórias para receber o megaevento esportivo. (CARVALHO, 2013) 

Outra característica das UPPs, na observação de Grillo (2013), foi a expressiva 

cobertura midiática, sobretudo televisiva, que muito colaborou para a sua “eficácia 

simbólica” nos meses posteriores à sua implantação. Carvalho (2013, p. 288) opina 

que “se até poucos anos antes o Rio de Janeiro figurava nos jornais de grande 

circulação como um lugar perigoso, [...] após a ‘pacificação’ as notícias revelavam 

uma cidade que estaria no caminho da ‘paz’”. 

Apesar de ter produzido alguns benefícios momentâneos, como a redução de 

homicídios no estado entre os anos de 2009 e 2012, existem muitas críticas quanto à 

real eficácia das UPPs, visto que o discurso institucional, na prática, não se confirmou. 
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A primeira crítica está pautada na argumentação de que as UPPs não 

representaram um instrumento de política pública a favor da população das favelas, 

nem se tratou de fato de uma gestão social e/ou participativa, mas sim foram utilizadas 

para tornar os moradores das favelas da zona sul, dos bairros mais valorizados, e das 

áreas próximas ao anel olímpico uma espécie de “atração turística” (RIBEIRO; 

EGLER; SÁNCHEZ, 2012) e ainda para atender interesses do capital, tal como a como 

a reserva dos morros para a especulação imobiliária (FERRAZ, 2012, apud. MAIA, 

2017).  

Ainda nesse raciocínio, Maia (2017) afirma que grande parte das UPPs, (sejam 

implementadas ou previstas para tal), estavam centralizadas nas comunidades mais 

próximas de áreas turísticas e/ou privilegiadas da cidade, ou ainda em regiões 

consideradas estratégicas o seu desenvolvimento social e econômico. A autora 

menciona dois exemplos característicos, como a favela da Maré (que estava prevista, 

mas não foi implementada), considerada o principal acesso ao Aeroporto Internacional 

do Rio de Janeiro e a UPP do Complexo do Alemão (instalada no ano de 2012), região 

situada na imediação de vias de acesso importantes para os locais de competição dos 

Jogos Olímpicos. Ainda segundo Maia (2017), isso reforçaria a teoria de Cunha e 

Mello (2011), que alegam que: 

 

O objetivo principal da UPP é restaurar a ordem e a sensação de segurança 
nos territórios centrais e turísticos do Rio de Janeiro para assim tornar a 
cidade mais atraente e fomentar o turismo, por conta dos megaeventos 
mundiais, mesmo em detrimento de um planejamento democrático e de um 
desenvolvimento sustentável da cidade como um todo, o que derruba o 
discurso oficial da PMERJ de que a UPP serve à integração da “cidade 
partida” e ao bem-estar da população nas favelas. (CUNHA; MELLO, apud. 
MAIA, 2017, p.9).  
 

Outra crítica feita, dessa vez pelos próprios moradores, baseia-se no 

argumento de que as UPPs não consistiam de fato em uma polícia de proximidade. 

Conforme o questionamento de André Constantine, morador do morro da Babilônia e 

fundador do movimento Favela Não se Cala para a Revista Fórum (2014, p.1), “o 

policiamento comunitário deveria estar em um diálogo permanente com a 

comunidade, tentando azeitar essa relação”, porém isso não acontece. Ainda segundo 

o morador, o que se observa de fato são invasões frequentes de policiais a residências 

sem autorização judicial, além de outras ações violentas. 
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Se antes dos Jogos Olímpicos o projeto das UPPs já mostrava claros sinais de 

esgotamento, após o megaevento o projeto está próximo de ser descontinuado. 

Recentemente (no mês de junho de 2017), a Comissão de Segurança da Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro começou a debater o fim oficial das UPPs no Estado do 

Rio de Janeiro, conforme reportagem do Jornal Extra (2017). De acordo com a revista 

Veja (2016), são muitos os fatores relacionados ao seu insucesso, sendo o principal 

a crise econômica que atingiu o estado do Rio de Janeiro. 

  

2.1.4 Dados atuais sobre a violência na cidade do Rio de Janeiro 

 

Atualmente, o Rio de Janeiro é a cidade com a maior população vivendo em 

aglomerados subnormais12 do país, de acordo com o Censo 2010, divulgado pelo 

IBGE. Ainda de acordo com o Censo 2010, são 1.393.314 habitantes nas 763 favelas 

da cidade, o que representa aproximadamente 22% da população total do Rio. 

Conforme a reportagem do Jornal o Globo (2011) alerta: 

 

Os números do Rio denotam um dado preocupante, que mostram que as 
políticas habitacionais estão longe de atender à demanda por moradias na 
cidade. Se comparados com os números do Censo 2000 do IBGE (quando 
havia 1.092.283 moradores de favelas no Rio, ou 18,65% dos habitantes do 
município), o crescimento da população em aglomerados subnormais em 10 
anos foi de 27,65%, enquanto a cidade regular, excetuando os moradores 
das favelas, cresceu a um ritmo oito vezes menor, apenas 3,4%, passando 
de 4.765.621 para 4.929.723 nesses dez anos. 

  

Já em relação aos índices de violência na cidade, nota-se que a redução de 

homicídios ocorrida entre os anos de 2009 e 2012, principalmente em consequência 

do funcionamento das UPPs, se interrompe com o declínio do projeto. As últimas 

estatísticas do Instituto de Segurança Pública (ISP), referentes ao ano de 2016, 

apontam que houve uma piora significativa em relação aos índices de violência na 

cidade: foram registrados 1.330 homicídios dolosos (quando há intenção de matar) na 

capital — 10,8% a mais do que no ano anterior. Já em relação aos roubos, o ano de 

2016 obteve o maior índice da série histórica, iniciada em 1991. Foram registrados o 

                                                 
12 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), aglomerado subnormal é 
definido como: “o conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais caracterizadas por 
ausência de título de propriedade e pelo menos uma das características abaixo: - irregularidade das 
vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes e/ou - carência de serviços públicos essenciais 
(como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública) ”. 



    49 
 

total de 208.781 roubos no estado, com alta de 41,2% em relação a 2015. De acordo 

com o Jornal O Dia (2017), esse crescimento dos homicídios dolosos indica uma 

diminuição na eficiência da segurança pública em razão do agravamento da crise 

financeira estadual.  

Além disso, de acordo com reportagem do Jornal Nacional (2017), as facções 

criminosas cariocas são as mais municiadas do Brasil.  De acordo com o jornal 

referido, são recolhidos ao menos um fuzil por dia na cidade. Somente no ano de 

2016, foram relatados quatro mil confrontos entre a polícia e bandidos, o que 

representa uma média de aproximadamente 11 trocas de tiros diárias. Ainda segundo 

o Jornal Nacional (2017), o declínio das UPPs impactou diretamente na ampliação da 

sensação de insegurança e no aumento dos tiroteios na cidade. 

Contudo, apesar de ser uma cidade notoriamente violenta, o Rio não é a cidade 

com maiores índices de homicídios do país. De acordo com o Atlas da Violência do 

ano 2017, formulado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) e pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Nordeste foi a região com a maior ascensão 

de violência na série histórica, que vai de 2005 a 2015, seguido da região Norte. Ainda 

segundo o Mapa, todos os estados que tiverem aumento superior a 100% nas taxas 

de homicídios pertenciam a essas duas regiões. Já em relação a região Sudeste - que 

reunia os estados mais violentos do país até a década de 1990 - houve uma 

diminuição do indicador de homicídios: em São Paulo, a taxa caiu 44,3% (de 21,9 para 

12,2), e, no Rio de Janeiro, 36,4% (de 48,2 para 30,6). 

 Por fim, faz-se importante destacar que, ainda de acordo com o Mapa da 

Violência (2016), nenhuma cidade do estado do Rio de Janeiro aparece no ranking 

das trinta cidades mais violentas do Brasil. Esse dado é curioso, pois, embora a 

violência do Rio de Janeiro não seja necessariamente a mais intensa, é a mais tem 

visibilidade entre as demais cidades brasileiras. (CANO et. al., 2004). Parte da 

explicação consiste, provavelmente, no fato do Rio de Janeiro já ter um largo 

estereótipo relacionado a elementos negativos, tais como medo, a violência e a 

criminalidade. (TOMÉ, 2015). 

Dessa maneira, é possível perceber que, por vezes, existe uma relação 

contraditória entre a mídia e a violência, uma vez que nem sempre o que a mídia 

retrata sobre o assunto é correspondente com a realidade de uma determinada 

localidade. Esse assunto será abordado no próximo capítulo. 
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3 O OLHAR MIDIÁTICO SOBRE SEGURANÇA TURISTICA NO RIO DE JANEIRO 

DURANTE O PERÍODO OLÍMPICO 

 

 Conforme mencionado no capítulo anterior, existe por vezes uma relação 

controvérsia entre a mídia e a violência, uma vez que nem sempre o que aparece na 

mídia corresponde à realidade de um determinado lugar. Sendo assim, esse capítulo 

tem como objetivo desmistificar essa relação, apresentando os conceitos dos 

acadêmicos sobre o assunto e realizando a análise das reportagens sobre a 

segurança turística no Rio de Janeiro durante o período olímpico. A metodologia da 

pesquisa, bem como a obtenção, tratamento e análise dos dados serão apresentadas 

adiante. 

 

3.1 MÍDIA E VIOLÊNCIA: UMA RELAÇÃO A SER COMPREENDIDA 

 

 A relação da mídia e da violência tem sido frequentemente debatida em estudos 

acadêmicos. Segundo Montoro (1999, p.106), "todas as formulações já elaboradas a 

respeito do binômio violência e mídia – quer sejam teóricas, quer de senso comum – 

são concordantes em que existe uma correlação entre esses dois termos”. 

É sabido que a mídia se constitui numa ferramenta que possibilita nos 

comunicarmos ao mesmo momento com diferentes pessoas e em diferentes lugares 

do mundo, tanto em escala nacional quanto internacional. (QUINTELLA, 2011). É 

sabido também que uma grande parcela das ideias que as pessoas têm em suas 

mentes, os chamados pré-conceitos, são advindos dos meios de comunicação. 

(CORREIA, 2007). Para Correia (2007), é como se as pessoas não acreditassem que 

o fato é real até que elas possam vê-lo exposto nas mídias.  

De acordo com a argumentação de Adorno e Lamin (2006), existem vários 

estudos que acreditam no poder da comunicação de massa na disseminação e 

reprodução da violência, sobretudo nas mídias impressa e eletrônica. No ponto de 

vista dos autores, essa crença está diretamente relacionada à exposição diária das 

mesmas notícias, a repetição sucessiva de crimes bárbaros que acabam criando 

‘comoções morais’ e adentram o imaginário coletivo, instaurando a sensação de medo 

e terror na sociedade.   

A autora Cardia (2003) complementa que o medo é construído socialmente e, 

não só afeta a coletividade, mas repercute na mobilidade das pessoas. A autora alerta 
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para o medo como limitador do uso da cidade, uma vez que reitera que “o medo se 

generaliza e passa a afetar como as pessoas usam a cidade. Isto inclui as ruas do 

bairro onde vivem, quer seja dia ou noite” (CARDIA, 2003, p. 316). Para o turismo, 

isso significa alterar e selecionar criteriosamente os locais a serem visitados. 

Sendo assim, de acordo com o ponto de vista de Tarlow (2014), a mídia pode 

ampliar o nível de violência em uma determinada localidade - dando a entender que 

essa área é mais violenta do que realmente é - ou pode criar uma falsa sensação de 

segurança, em que os cidadãos estarão convencidos de que não importa o façam, 

nada irá ocorrer. Ainda nesse viés, Adorno e Lamin (2006, p. 168) sintetizam a 

questão: 

 
Para o bem ou para o mal, a mídia constitui um veículo de ressonância social. 
Certamente, a mídia não inventa ou cria fatos violentos. Ela os veicula, 
traduzindo uma grande medida a evolução da criminalidade e dos 
sentimentos de medo e insegurança. Porém, é igualmente certo reconhecer 
uma espécie de exacerbação da violência nas narrativas de crime, 
intencionais ou não.  

 

Correia (2007) apresenta outras possibilidades na relação entre a mídia e a 

violência. Segundo a autora, existem majoritariamente três vertentes de pensamentos 

acadêmicos sobre a questão da violência na mídia: A primeira vertente acredita que a 

notícia constrói a realidade, ou seja, o produto; a segunda acredita que o meio de 

comunicação é uma máquina de recorte da realidade e a terceira defende que a forma 

como mídia retrata a violência corresponde à realidade da violência. Embora não se 

tenha a intenção de aprofundar a discussão, nem mesmo apontar qual é a melhor 

vertente, faz-se importante explicar brevemente cada um desses pensamentos.  

Em relação à primeira vertente (a notícia constrói a realidade), Correia (2007, 

p.33) cita Montoro (1999) para argumentar que “a notícia seleciona, exclui acentua 

diferentes aspectos de um acontecimento, orientando-se em uma narrativa escolhida”.  

Já Mills (1977, apud. CORREIA, 2007, p. 31) complementa que os meios de 

comunicação não servem somente para oferecer informação, eles ‘orientam nossas 

experiências’. Não é mera coincidência que Pinto (2003 apud. HERNÁNDEZ, FINOL, 

2012) denomina os meios de comunicação como “empresas de construção da 

realidade”. Para sintetizar a questão, Hernández e Finol (2012, p. 561) argumentam 

que “os indivíduos conhecem a realidade a partir, em boa parte, das explicações das 

empresas de construção de realidades e confeccionam o pensamento social” 

[tradução nossa]. 
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Já em relação à segunda vertente (mídia é uma máquina de recorte da 

realidade), Lopes (1999 apud. CORREIA, 2007), explica que quem define o que é 

notícia ou não, assim como a maneira como essa notícia deve ser publicada, com que 

ênfase, e principalmente, o que será noticiado ou não é o profissional da área, que faz 

essa seleção de acordo com a linha editorial da empresa. 

 Por fim, a terceira corrente defende que a forma que mídia retrata a violência 

é a própria realidade da violência. Ou seja, a mídia e a população produzem uma 

relação ambígua de causa e efeito: tanto os indivíduos influenciam no que é notícia, 

quanto a mídia influencia no comportamento dos indivíduos. (CORREIA, 2007). 

Sendo assim, ao observar várias possibilidades da relação entre o discurso 

midiático e a violência, a seguir serão apresentados os resultados da pesquisa 

realizada nos jornais online em relação à segurança turística do Rio de Janeiro durante 

o período olímpico, comparando os dados com o mesmo período do ano anterior e as 

estatísticas oficiais de ambos os períodos, a fim de observar se o que foi retratado na 

mídia durante os Jogos se aproxima ou distancia da realidade da cidade. 

 

3.2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

  

De acordo com Vergara (1998), o presente trabalho pode ser definido, quanto 

aos fins, como uma pesquisa descritiva. Esse tipo de pesquisa, segundo Selltiz et al. 

(1965), objetiva descrever um fenômeno ou situação detalhadamente, principalmente 

o que está acontecendo, possibilitando abranger, com precisão, as características de 

um determinado indivíduo, situação ou grupo, bem como desvendar a relação entre 

os eventos.  

Quanto aos meios, a pesquisa é caracterizada como documental, uma vez que 

os dados trabalhados provêm de reportagens retroativas, sem tratamento analítico 

prévio. A pesquisa documental se difere da pesquisa bibliográfica no que tange à 

natureza das fontes, uma vez que a pesquisa bibliográfica faz uso de fontes cujo 

material já se encontra analisado e elaborado, proveniente de livros e artigos 

científicos impressos, enquanto a pesquisa documental contém fontes mais variadas 

e disseminadas, consideradas primárias, que ainda não possuem um tratamento 

analítico, como por exemplo, as tabelas estatísticas, jornais, revistas, documentos 

oficiais, fotografias, relatórios, entre outros. (FONSECA, 2002). 
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Quanto a sua natureza, trata-se de uma pesquisa qualitativa-quantitativa. 

Segundo Minayo e Sanches (1993, p. 247):  

 

A relação entre quantitativo e qualitativo [...] não pode ser pensada como 
oposição contraditória [..] é de se desejar que as relações sociais possam ser 
analisadas em seus aspectos mais 'concretos' e aprofundadas em seus 
significados mais essenciais. Assim, o estudo quantitativo pode gerar 
questões para serem aprofundadas qualitativamente e vice-versa". 

 

Quanto à técnica de interpretação de dados, trata-se de uma análise de 

conteúdo, que, de acordo com Moraes (1999), diz respeito a uma metodologia de 

pesquisa utilizada para descrever e interpretar o conteúdo de documentos e textos de 

qualquer espécie. Segundo Triviños (1987, p. 158), “a análise de conteúdo é um 

método que pode ser aplicado tanto na pesquisa quantitativa, como na investigação 

qualitativa [...]”. Dessa maneira, a análise de conteúdo objetiva a exteriorização 

daquilo que está em implícito na mensagem que se estuda, buscando outros 

significados intrínsecos na mensagem. 

 

3.3  OBTENÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para a coleta das reportagens, foi realizada uma pesquisa entre os dias 18 de 

maio a 15 de junho de 2017 da palavra “Rio de Janeiro”13 no buscador Google 

(www.google.com.br). Depois, foi selecionada a opção “notícias”, e depois a opção 

“ferramentas”. Para delimitar o período a ser analisado, clicou-se na opção “intervalo 

personalizado”, onde foi possível selecionar as notícias dia por dia, entre os períodos 

de 5 a 21 de agosto de 2015 (caracterizado neste trabalho como período não olímpico) 

e 5 a 21 de agosto de 2016 (caracterizado como período olímpico). Em relação às 

demais configurações de pesquisa, essas se mantiveram no padrão do buscador, ou 

seja: Notícias da Web – Qualquer conteúdo - Classificadas por relevância. Na figura 

7, possível observar de que forma como as reportagens se apresentam na busca do 

Google: 

 

 

 

                                                 
13 O comando “entre aspas” efetua a busca pela ocorrência exata de tudo que está entre as aspas, 

agrupado da mesma forma. 
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Figura 7 – Exemplo da pesquisa realizada no Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google, 2017. 

 

Posteriormente, foi realizada uma seleção manual das notícias que de fato 

eram relativas ao Rio de Janeiro e fariam parte do corpus da pesquisa, uma vez que 

por vezes foram retratadas reportagens que não continham nenhuma relação nem 

com estado nem com a cidade, conforme figura a seguir: 

 

Figura 8 – Exemplo de notícia que apareceu na busca, mas não estava relacionada 

ao estado do Rio de Janeiro. 
 

Fonte: Google, 2017 
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3.4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Após analisar reportagem por reportagem, contabilizou-se 764 notícias sobre o 

estado do Rio de Janeiro no período não-olímpico e 1.056 notícias no período 

olímpico, totalizando 1.820 reportagens nos dois períodos. Dessas 1.820 notícias, 

foram selecionadas apenas aquelas que continham algum tipo de relação a violência 

na cidade do Rio de Janeiro, configurando um corpus de 286 notícias, sendo 160 

notícias no período não olímpico e 126 no período olímpico.  

Em seguida, criou-se duas planilhas em formato Excel (xls), uma para cada 

período a ser analisado. Para facilitar a análise, as notícias foram separadas dia por 

dia, conforme é possível observar no Apêndice A. Foram inseridas as informações dos 

títulos, subtítulos, conteúdo e fonte das referidas reportagens. É valido destacar que 

seleção das reportagens sobre violência se limitou à capital, e não a todo estado, indo 

ao encontro ao objetivo do presente trabalho. 

Para fazer a categorização dos dados, foi realizada uma leitura detalhada das 

reportagens, a fim de observar as palavras relacionadas à violência que mais se 

repetiram no título e que formariam as categorias de análise. A categorização a 

posteriori trata-se basicamente de um processo de sintetização de dados brutos em 

dados classificados. Após a coleta dos dados, é necessário, portanto, realizar um 

processo de separação, focalização, simplificação e sumarização, agrupando os 

dados em blocos com conteúdo equivalentes.  (Por exemplo, na categoria “atingido 

por tiro” também se enquadraram os títulos que faziam menções a expressões como 

“baleado”, “levou um tiro”, entre outros). Ademais, fez-se necessário separar as 

categorias “atingido por tiro” e “atingido por faca” da categoria “homicídio”, uma vez 

que esses tipos de violências podem levar ou não o indivíduo à morte.  Sendo assim, 

foram definidas as seguintes categorias: 

 

Figura 9 – Categorias de análise criadas após a leitura dos títulos das reportagens 

Categoria Exemplo 

Homicídio PM é morto na Vila da Penha, Zona Norte do Rio 

Assalto Turistas alemães e espanhóis são vítimas de assaltos nas Paineiras, Rio 

Roubo PMs recuperam R$ 200 mil roubados de agência no Subúrbio do Rio 
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Fonte: Elaboração própria 

  

Após a criação das categorias, os títulos das reportagens foram classificados 

de acordo com as mesmas, para em seguida ser realizada uma comparação mais 

detalhada entre o período olímpico e não-olímpico. Vale ressaltar que alguns títulos 

se enquadraram em mais de uma categoria, uma vez que possuam menções a mais 

de uma palavra chave. Dessa forma, a intenção dessa análise não foi restringir o título 

a apenas uma categoria na intenção de obter um resultado quantitativo exato, mas 

sim obter uma compreensão mais aprofundada acerca do conteúdo da manchete 

como um todo. Na figura 10 é possível observar um exemplo de título que se 

enquadrou em mais de uma categoria de análise: 

 

Figura 10 – Exemplo de título que se enquadrou em mais de uma categoria 

 

 

 

 

Fonte: G1 

 

No caso da figura 10, conforme é possível observar, o título se enquadrou nas 

categorias “atingido por faca” e “assalto. 

 

 

Categoria Exemplo 

Atingido por tiro Três adultos e duas crianças são baleados em Belford Roxo, RJ 

Atingido por faca Homem é esfaqueado em ônibus, no Rio 

Troca de tiros Van entra por engano em favela e é alvo de tiros no Rio de Janeiro 

Furto Chilenos são presos suspeitos de furtar loja em shopping em Botafogo 

Estupro Boxeador marroquino é preso na Vila acusado de estupro 

Apreensão de armas Arma apreendida do arsenal de Fu da Mineira pode derrubar avião 

Tráfico de drogas Polícia apreende drogas em embalagem com mascote da Rio 2016 

Agressão Rio tem aumento de 60% em queixas de truculência contra morador de rua 

Operação policial Polícia Militar faz nova operação para tentar prender sucessores de Playboy 

Outros Policiais militares reforçarão a segurança nas estações do metrô 
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3.5 RESULTADOS 

 

A primeira análise realizada foi sobre a verificação da proporcionalidade das 

notícias sobre a violência na capital fluminense em relação a todas as notícias do 

estado do Rio de Janeiro nos dois períodos estudados. Conforme é possível observar 

na tabela 2, no período não-olímpico as notícias sobre violência na cidade do Rio de 

Janeiro correspondiam a 21% do total das notícias do estado. No período olímpico, 

embora tenha sido registrado um acréscimo significativo nas notícias sobre o estado 

- provavelmente em razão do aumento da exposição midiática do Rio de Janeiro 

devido aos Jogos Olímpicos-, nota-se que as notícias de violência foram inversamente 

proporcionais, registrando uma redução de 9% em relação ao período anterior.  

Em outra forma de análise, pode-se admitir que, no período não olímpico, 

aproximadamente 1 em cada 5 das notícias sobre o estado eram referentes a violência 

no Rio de Janeiro, enquanto no período olímpico, essa proporção passa a ser de 

aproximadamente 1 em cada 8 notícias. 

 

Tabela 2 – Relação das notícias sobre violência na cidade do Rio em relação às notícias do 

estado 

Fonte: Elaboração própria 

  

Em seguida, foi realizada a análise dos títulos das reportagens de acordo com 

as categorias definidas. A escolha do título se deu porque, segundo Sousa (2005), 

Douglas (1966) e Burnett (1991 apud. BERTOLINI, 2014), os títulos do jornalismo na 

internet seguem a tradição histórica de apresentar a síntese da notícia, de manter o 

leitor atento e “do dizer muito em poucas palavras”. Ademais, ainda segundo Burnett 

(1991 apud. Bertolini, 2014) argumenta, o título é o elemento mais importante da 

notícia. 

Conforme é possível observar na tabela 3, a categoria “homicídio” foi a mais 

mencionada tanto em 2015 quanto em 2016. Entre as categorias que sofreram 

Ano 
Notícias sobre o 
estado do Rio de 

Janeiro 

Notícias relacionadas a 
violência na cidade do 

Rio 

Valor percentual das notícias 
de violência na capital em 
relação a todas as notícias 

referentes ao estado  

2015  764 160 21% 

    
2016  1056 126 12% 
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diminuição do número de menções, estão: “homicídio”, “disparo de tiro”, “tráfico de 

drogas”, “roubo”, “apreensão de armas” e “esfaqueado”. Já nas categorias “baleado”, 

“assaltado”, “furto”, “agressão” e “outros” foram registrados acréscimo no número de 

menções.  

Nota-se que a maior discrepância entre os dois períodos foi na categoria “tráfico 

de drogas”, que no período não-olímpico apresentou 34 menções e no período 

olímpico apenas 5. Em seguida, a maior discrepância foi observada na categoria 

“baleado”, que apresentou 31 menções no período olímpico contra 14 no período não-

olímpico. Destaca-se também as categorias que só apareceram em um dos períodos, 

como é o caso de “furto” (que só apareceu no período olímpico) e esfaqueado (que 

apareceu apenas no período não olímpico).  

 

Tabela 3 – Menções das categorias nos títulos das reportagens dos dois períodos  

Fonte: Elaboração própria 

  

 Conforme mencionado anteriormente, essa primeira análise não permitiu obter 

resultados quantitativos exatos, uma vez que muitos títulos possuíam mais que uma 

palavra chave. Sendo assim, na intenção de obter um resultado mais concreto, foram 

criadas subcategorias referentes à quantidade de palavras chaves nas manchetes 

analisadas. A subcategoria I foi definida por títulos que continham apenas uma palavra 

chave; a subcategoria II diz respeito àqueles que possuem duas palavras chaves e 

subcategoria III diz respeito aos títulos que possuam três ou mais palavras chaves. 

Categoria 
Período não 

olímpico 
(2015) 

Período 
olímpico 

(2016) 

Diferença 
absoluto 

Diferença percentual (%) 

Homicídio 48 39 -9 - 19% 
Atingido por tiro 14 31 17 55% 

Assalto 18 25 7 28% 
Troca de tiros 26 17 -9 - 35% 

Tráfico de drogas 34 5 -29 - 85% 
Furto 0 5 5 100 % 

Roubo 7 3 -4 - 57% 
Agressão 2 3 1 33 

Apreensão de armas 9 2 -7 - 78% 
Operação policial 6 1 -5 - 83% 
Atingido por faca 2 0 -2 -100% 

Outros 16 18 2 11% 
Total 166 131 - - 
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Sendo assim, conforme é possível observar no gráfico I, não foram registradas 

diferenças significativas entre um período e outro.  

 

Gráfico 1 - Quantidade de palavras-chave nas manchetes analisadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
 
 

Por fim, para atingir o objetivo proposto pelo trabalho, o de compreender se o 

que foi retratado durante o megaevento esportivo se distancia ou se aproxima da 

realidade vivenciada na cidade no que diz respeito à segurança pública, foi realizada 

uma análise dos dados oficiais de criminalidade durante o mês de agosto de 2015 e 

agosto de 2016. Conforme é possível observar na tabela 4, das ocorrências 

analisadas, todas apresentaram aumento no período olímpico em relação ao período 

não-olímpico (com exceção de latrocínio, que se manteve com o mesmo número). 

Sem a intenção de aprofundar a discussão, é válido destacar que esses dados 

apontam um resultado curioso, pois, segundo reportagem da agência EBC Brasil, o 

esquema de segurança e defesa para os Jogos Olímpicos Rio 2016 contou com cerca 

de 88 mil agentes da segurança pública e das Forças Armadas. Além disso, de acordo 

com o Governo Federal (2016)14, os Jogos Olímpicos do Rio contaram com o maior 

esquema de segurança do país.   

                                                 
14 Portal Brasil. Rio 2016 terá maior esquema de segurança do País. Disponível em: < 

http://www.brasil.gov.br/esporte/2016/06/rio-2016-tera-maior-esquema-de-seguranca-do-pais>. 
Acesso em 10 jun. 2017. 
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As duas ocorrências que apresentam maiores elevações percentuais foram 

roubo de rua e roubo a transeunte, que tiveram um acréscimo de 29% e 27% 

respectivamente, enquanto aquelas que apresentam menores elevações foram 

latrocínio e roubo de veículos, com variação percentual de 0% e 13% 

respectivamente. 

 

Tabela 4- Estatísticas criminais da cidade do Rio de Janeiro  

 
Estatísticas criminais da cidade do Rio de Janeiro 

 
Período não-

olímpico 
(Agosto 2015) 

Período olímpico 
(Agosto 2016) 

Diferença 
absoluta 

Variação 
percentual 

Homicídio doloso 86 100 14 14 % 

Latrocínio 3 3 0 0 % 

Roubo de veículos 1099 1265 166 13 % 

Roubo a transeunte 2646 3637 991 27 % 

Roubo de rua 3614 5101 1487 29 % 

Total de roubos em geral 6100 8117 2017 25 % 

Furtos 7536 10092 2556 25 % 

Registros de ocorrência 29953 34926 4973 14%  

 
Fonte: Elaboração própria baseado nos dados fornecidos no Instituto de Segurança Pública (ISP).15 

 
 

Sendo assim, de acordo com as análises da pesquisa, o que se pode concluir 

é que, embora as propagações de notícias sobre violência na cidade do Rio de 

Janeiro tenham diminuído no período olímpico, as ocorrências criminais não 

deixaram de acontecer, ao contrário, aumentaram em relação ao período anterior. 

Além disso, também é possível perceber que, embora todas as incidências 

criminais tenham sofrido acréscimo no período olímpico, algumas categorias 

sofreram diminuição no número de menções nos títulos analisados em relação ao 

período anterior, como é o caso de homicídio, roubo, esfaqueado, entre outros, 

confirmando a hipótese inicial da presente pesquisa de que as narrativas das mídias 

pesquisadas se modificariam quando a cidade recebe um megaevento. Enquanto 

cotidianamente elas dizem que o Rio é violento e perigoso, a hipótese era que 

durante um evento de grande porte como os Jogos Olímpicos, o discurso retratasse 

uma cidade diferente, menos violenta, alterando temporariamente o imaginário 

coletivo. 

                                                 
15 Instituto de Segurança Pública. Base DP: evolução mensal das estatísticas por circunscrição 
de Delegacia (1/2003 a 05/2017). Disponível em: < 
http://www.ispdados.rj.gov.br/Arquivos/DOMensalEstadoDesde1991.csv>. Acesso em 02 jul. 2017 



    61 
 

Dessa forma, de acordo com a pesquisa realizada, pode-se concordar com a 

teoria de Tarlow (2014) que alega que a mídia pode alterar o nível de violência de 

uma determinada localidade, podendo noticiar uma localidade mais ou menos 

segura. Ademais, a pesquisa também vai ao encontro com os argumentos de 

Montoro (1999) e Mills (1977), que alegam que a notícia seleciona, exclui ou enfatiza 

determinados aspectos de um acontecimento, orientando as experiências dos 

indivíduos de acordo com a narrativa pretendida. Sobre esse assunto, é possível 

considerar algumas hipóteses plausíveis para o não interesse da mídia em destacar 

a questão da violência, sobretudo durante um megaevento esportivo do porte dos 

Jogos Olímpicos, principalmente em razão do lucro oriundo de patrocínios de mídia 

e dos anúncios que os meios de comunicação recebem durante o período olímpico.  

Para o turismo, essa relação contraditória entre a mídia e violência pode trazer 

malefícios, uma vez que um destino turístico pode ser veiculado como mais ou menos 

seguro, fazendo com que os turistas passem a ambicionar ou evitar essa localidade. 

Ademais, no caso de uma exacerbação inverídica das notícias sobre violência, por 

meio da exposição diária das mesmas notícias e da repetição sucessiva de crimes 

violentos, isso pode acabar adentrando o imaginário coletivo, instaurando a sensação 

de medo e terror na sociedade e contribuindo para a formação de um estereótipo 

turístico violento de um determinado destino turístico que não necessariamente 

corresponde à realidade daquele local. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral do presente trabalho consistia em analisar as representações 

midiáticas do período não-olímpico e olímpico e compará-las com os índices de 

violência na cidade do Rio de Janeiro em ambos os períodos, a fim de compreender 

se o que foi retratado durante o megaevento esportivo se distancia ou se aproxima da 

realidade vivenciada na cidade no que diz respeito à segurança pública. 

Para atingir o objetivo proposto, primeiramente foi realizada uma análise da 

relevância do turismo para o desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental 

de um destino, para em seguida identificar de que forma os megaeventos se 

apresentaram como um caminho para o desenvolvimento do turismo na cidade do Rio 

de Janeiro. Posteriormente, no segundo capítulo, foi apresentado de que maneira a 

segurança se configura em um fator restritivo ao turismo na cidade do Rio de Janeiro, 

e, consequentemente, ao sucesso turístico dos megaeventos. Já no terceiro capítulo, 

foi apresentado uma breve conceituação acerca da relação entre a mídia e a violência 

e seus impactos no turismo, em seguida a metodologia, obtenção, tratamento e 

análise dos dados para, por fim, apresentar os resultados da pesquisa realizada. 

Entre os principais resultados deste trabalho, foi identificado por intermédio da 

revisão da literatura - que contou um levantamento sólido de referências teóricas 

sobre a temática - e da análise documental realizada nas reportagens coletadas nos 

períodos olímpico e não-olímpico, que o que foi retratado na mídia corresponde 

parcialmente ao cotidiano de violência da cidade do Rio de Janeiro, uma vez que, 

embora as propagações de notícias sobre violência na cidade tenham diminuído no 

período olímpico, as ocorrências criminais do mesmo período não deixaram de 

acontecer, ao contrário, todas aumentaram em relação ao período anterior. Conforme 

mencionado anteriormente, embora não se tenha a pretensão de justificar os motivos, 

faz-se importante ressaltar que esses dados apresentam um resultado curioso, pois 

vão contra ao discurso governamental de que a cidade receberia o maior esquema de 

segurança do país e, consequentemente, estaria mais segura durante os Jogos 

Olímpicos. 

Além disso, foi possível perceber que, embora os índices de violência tenham 

registrado aumento no período olímpico, algumas categorias apresentaram 

diminuição significativa no número de menções nos títulos analisados no mesmo 

período. Um exemplo é a categoria “Roubo”, que, embora tenha registrado um 
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acréscimo de 25% nas ocorrências criminais no período olímpico, apresentou um 

decréscimo de 57% nas menções dos títulos das reportagens analisadas no mesmo 

período. 

Após a análise dos dados, foi possível confirmar que as narrativas das mídias 

pesquisadas se modificaram durante a realização dos Jogos Olímpicos. Enquanto 

cotidianamente elas nos dizem que o Rio é violento e perigoso, durante esse 

megaevento o discurso retratou uma cidade diferente, mais segura, sem que 

necessariamente estivesse.  

Sendo assim, acredita-se que a contribuição deste trabalho está pautada, 

principalmente, na correlação entre mídia, a questão da violência e a atividade 

turística, sobretudo megaeventos esportivos, assuntos até então pouco explorados de 

forma concomitante pelos acadêmicos dessas áreas de conhecimento. 

 Contudo, faz-se importante destacar que este trabalho apresenta algumas 

limitações. A primeiro delas diz respeito à ausência de conhecimento da autora na 

área de jornalismo, o que impossibilitou uma análise mais aprofundada das 

características das notícias. Além disso, a categorização dessa pesquisa se limitou ao 

título das reportagens, impossibilitando uma compreensão mais aprofundada acerca 

do seu conteúdo completo.  

Dessa maneira, como sugestões para pesquisas futuras, recomenda-se uma 

análise mais minuciosa em relação as reportagens como um todo, levando em 

consideração metodologias formuladas pelos cursos de comunicação social e 

jornalismo que objetivem uma compreensão mais aprofundada acerca do assunto. 

Ademais, outra possibilidade de análise interessante seria a compreensão do porquê 

a cidade registrou altos índices de violência no período olímpico se estava mais 

policiada que o normal. Essa pesquisa, provável, envolverá questões sociais 

complexas acerca do posicionamento desse patrulhamento no espaço geográfico da 

cidade. 
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