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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é investigar a produção de sentidos do “Rio cidade olímpica e 

global”. Utilizando como metodologia a Análise de Discurso, nos moldes propostos por 

Eni Orlandi (1999), concentramos o foco de análise na cobertura do jornal O Globo, 

veiculada entre 2010 e 2015, sobre as remoções de favelas durante a preparação do Rio 

de Janeiro para os megaeventos esportivos internacionais, sobretudo os Jogos Olímpicos 

de 2016. 
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Introdução 

 

Nas disputas simbólicas pelos sentidos que pretendem um consenso sobre o “Rio 

cidade global”, a mídia ocupa um papel central, construindo discursos que apontam para 

a legitimação do modelo neoliberal de cidade reproduzido internacionalmente. 

Emergem, no entanto, consequências negativas desse processo material e simbólico, a 

saber, remoções de favelas. Os argumentos que ancoram os discursos governamentais e 

midiáticos da política remocionista ocorrida recentemente são inúmeros: área de risco; 

vida digna; integração; progresso, entre outros. 

A partir da cobertura do jornal O Globo sobre as remoções de moradores de 

favelas, promovidas pelo prefeito Eduardo Paes (2009-2012 e 2013-2016) no âmbito da 
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preparação da cidade para os megaeventos esportivos internacionais, nosso objetivo é 

analisar tais discursos à luz da metodologia Análise de Discurso (ORLANDI, 1999).  

Dada as limitações espaciais deste artigo, selecionamos algumas reportagens, 

veiculadas entre 2010 e 2015, que trazem importantes indicadores da materialização 

discursiva das parcerias público-privadas, formadas com vistas à realização de uma 

série de intervenções urbanas, unificando ideologicamente instâncias governamentais e 

jornalísticas. 

A transposição para a esfera pública de um modelo empresarial implica um 

processo simbólico: a gestão urbana do Rio opera como uma empresa, que produz uma 

mercadoria – “a própria cidade” - com a melhor das qualificações para que seja 

“vendida” ao mercado internacional da forma mais rentável possível. A “venda” do “Rio 

de Janeiro” é feita por um marketing urbano que constrói uma imagem de marca 

silenciando o que não é virtude da mercadoria, pois o contrário pode afastar os 

consumidores e levá-los a consumir o produto “cidade” de outra concorrente.  

Discursos hegemônicos tratam as favelas como uma “ameaça” ao Rio 

competitivo e global. Esta “ameaça” é combatida por uma construção discursiva que se 

potencializa quando a cidade é eleita uma das sedes da Copa do Mundo de 2014 e sede 

dos Jogos Olímpicos de 2016.  

 

Discursos da transformação do “Rio olímpico e global” 

 

As obras de “transformação” da cidade para as Olimpíadas são o mote da 

reportagem “Uma ‘plástica’ de R$ 36,5 bi”, publicada pelo O Globo em 18/10/2014, 

evidenciando a forma como as remoções são tratadas pelo jornal.  

O lead relata o cenário confuso da cidade por conta das obras de mobilidade 

urbana, mas no parágrafo seguinte ameniza-se essa questão lembrando que o resultado 

será positivo: “[...] o carioca enfrenta transtornos, na expectativa de usufruir de uma 

cidade mais bonita e com melhor infraestrutura quando os tapumes forem retirados”.  

Ao descrever obras simultâneas de mobilidade, equipamentos culturais e 

reurbanização de favelas, a matéria faz uma associação das atuais intervenções urbanas 

com as anteriormente operadas por Pereira Passos, Carlos Lacerda e Cesar Maia. 

Pontuamos na reportagem aproximações e distanciamentos da gestão de Paes com as 
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anteriores, especialmente a partir das falas de especialistas que legitimam as 

intervenções implementadas atualmente. 

 

Para especialistas da história do Rio, o volume de obras atual só é 

comparável ao de dois momentos do passado, em que a cara da cidade 

mudou. São citadas as gestões de Pereira Passos (1902-1906), ex-

prefeito do Distrito Federal, e de Carlos Lacerda (1960-1965), ex-

governador do Estado da Guanabara. Foram grandes intervenções, 

mas com propostas distintas, em áreas e frentes de trabalhos menores 

– afinal, a cidade ainda estava longe de ter seis milhões de habitantes. 

Entre os dois governos do passado e do presente, o Rio viveu ainda 

outro momento de transformação urbanística importante, na década de 

90. Houve a implantação do projeto Rio cidade (que renovou parte da 

estrutura de bairros já consolidados nas zonas Sul e Norte), a 

construção da Linha Amarela e a execução do Favela-Bairro (de 

urbanização de áreas carentes). (O Globo, 18/10/2014, p.14 – grifos 

nosso) 

 

 Destacamos a declaração do arquiteto Augusto Ivan, ex-secretário municipal de 

Urbanismo. 

 – Lacerda teve como uma das estratégias de governo a remoção de 

favelas, com a transferência de moradores para conjuntos 

habitacionais longe das áreas centrais. Hoje, há um volume grande de 

investimentos nas favelas, mas com outro conceito. As remoções 

existem por causa de obras de reurbanização, mas a proposta é manter 

as comunidades, implantando serviços. Embora Pereira Passos seja 

mais conhecido pelas intervenções na Rio Branco, foi responsável 

também por abrir a Avenida Rui Barbosa (no Flamengo), ajudando no 

desenvolvimento urbanístico da Zona Sul. Os BRTs em construção 

hoje ajudam a revitalizar o subúrbio – disse Ivan. (O Globo, 

18/10/2014, p.14 – grifos nosso) 

 

A matéria dá a ver que a transformação atual é bem mais ampla e complexa 

porque ocorre em toda a cidade. O arquiteto Augusto Ivan aproxima Eduardo Paes de 

Pereira Passos pela construção de vias que vão melhorar a mobilidade no centro e pela 

preocupação com a modernização da zona portuária. Distancia, todavia, as duas gestões 

chamando atenção que Pereira Passos se preocupou com a zona sul, enquanto Paes se 

preocupa com o subúrbio. 

Quando comparadas as intervenções de hoje com as de Carlos Lacerda, também 

há um distanciamento, pois o arquiteto afirma que o então governador idealizou o 

Elevado da Perimetral como solução viária, mas na gestão de Paes o elevado foi 

derrubado por ser considerado um dos responsáveis pela degradação da região portuária. 

O distanciamento maior se dá quando se trata de remoção de favelas, ao dizer que Paes 

trabalha com o conceito de preservação das favelas nos locais onde estão, mas que 
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algumas remoções são “naturais” ao processo de reurbanização. 

 A matéria retoma as gestões de Pereira Passos e Carlos Lacerda numa retranca 

ilustrada com a foto da abertura da Avenida Central (hoje Avenida Rio Branco), em 

1905: “Duas gestões que redesenharam o Rio”, com um breve resumo das principais 

obras de mobilidade urbana realizadas por Lacerda. Já em Pereira Passos, além das 

obras de mobilidade, fala-se brevemente que por conta disso centenas de famílias 

ficaram desabrigadas. 

A forma simplificadora com que o arquiteto (fonte oficial) aborda a questão das 

favelas na gestão de Paes se entrelaça à abordagem não menos simplificadora do jornal. 

A reatualização de um já dito nos discursos aponta para a “verdade evidente” de que 

grandes transformações urbanas são “necessárias” à ordem e ao progresso, e que 

somente elas “mudam a cara da cidade”, pressuposto discursivo que dá a tônica à 

matéria.  

A lógica urbana das obras que buscam “revitalizar” a zona portuária (e integrá-la 

a um Rio cosmopolita, global e sede de megaeventos) se baseia na “verdade única” de 

que parcerias público-privadas, remoção e gentrificação são as formas possíveis de 

promover a “integração” (e as melhorias) às áreas do Porto. Nossa observação nos leva 

a caminhos apontados por Foucault (2010): por um lado, o poder se ancora na vontade 

de verdade que se sobrepõe a outras leituras da realidade. Sobreposição possível porque 

se mantém na exclusão/interdição de novas perspectivas e interpretações para uma 

determinada “realidade”.  

 

Por mais que o discurso seja bem pouca coisa, as interdições que o 

atinge revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o 

poder. Nisto não há nada de espantoso, visto que o discurso – como a 

psicanálise nos mostrou – não é simplesmente aquilo que o manifesta 

(ou oculta) o desejo; é, também aquilo que é o objeto do desejo; e 

visto que – isto a história não cessa de nos ensinar – o discurso não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, 

mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos 

apoderar. (FOUCAULT, 2010, p.10) 

 

 E tal poder, continua Foucault, não está centralizado em um ponto. Ao contrário, 

está em toda parte porque emana de todos os lugares. No entanto, o poder exerce o 

controle dos discursos impondo aos indivíduos regras que limitam, visto que nem todos 

têm acesso a ele. “Ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas 

exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo” (FOUCAULT, 20, p.37). 
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Nesse sentido, como na lógica capitalista hegemônica de gestão da cidade se dará a 

efetiva participação democrática dos moradores da zona portuária e de outros que estão 

no caminho desse projeto de cidade?  

O jornalismo está instalado nessas relações de poder que constroem as verdades. 

Os discursos, então, são formas de ver o mundo, recortes do olhar, determinações das 

características de um grupo, um modo de ver a realidade. Conforme nos apresenta 

Mayra Gomes (2003) pensando o jornalismo com as contribuições de Foucault, 

,  

Se Foucault parte de algumas propostas, como a de não recair na 

análise do poder como aparelho do Estado, preso à economia ou como 

repressão, é justamente para fazer emergir essa propriedade 

constitutiva do poder pensado como relações de formas; ele constrói 

não só verdades, mas o que nelas está implicando: todo o corpo social; 

ele perpassa dominantes e dominados da mesma forma, sobretudo 

com isto não está em nenhum lugar. (GOMES, 2003, p. 46) 

 

 

A matéria “Uma ‘plástica’ de R$ 36,5 bi”, ao tomar como “verdade” as grandes 

transformações urbanas como solução para a cidade, silencia o agravamento de 

problemas sociais pela execução de um projeto estruturado por interesses de 

agenciadores privados. Mais ainda: silenciam que os problemas de hoje são, em certa 

medida, consequências dessas transformações urbanas do passado.  

Passos, Lacerda e Cesar Maia tornaram a cidade mais excludente. Como vimos 

no capítulo um desta tese, para modernizar o Porto e o centro da cidade, Passos 

construiu grandes avenidas centrais e abriu caminho para a zona sul. Copacabana foi 

inaugurada nessa época, valorizada por várias linhas de bonde. A empresa estrangeira 

Light criava linhas de transporte que levavam a áreas até então vazias, apontando para 

um processo associado à valorização fundiária.  

A população pobre que estava no caminho dessa modernização foi expulsa do 

centro da cidade. Ao produzir um espaço nos moldes de Paris, Passos não pressupôs o 

fluxo das pessoas expulsas. Houve a necessidade de fluxo e essas pessoas responderam 

a isso, ocupando os morros do centro da cidade. Foi um período marcado por grandes 

remoções e a construção dos primeiros subúrbios. Nos anos 1960, Carlos Lacerda 

também promoveu grandes remoções de população pobre que morava em áreas 

valorizadas, especialmente em bairros da zona sul, que seriam apropriadas pelo capital 

imobiliário em expansão. 

 Quando a matéria afirma que as intervenções de Passos e Lacerda não foram tão 
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complexas como as atuais porque “afinal, a cidade ainda estava longe de ter seis 

milhões de habitantes”, parece que esses gestores não erraram, e que os problemas 

sociais se agravam atualmente porque a cidade cresceu. Este argumento é questionável. 

É um gesto de silenciamento do jornal, pois não se discute o fato de que ao planejarem 

uma cidade que crescia, o faziam excluindo pessoas. Lacerda queria que a cidade 

crescesse para a zona oeste, mais especificamente Jacarepaguá. Planejou e executou 

obras de mobilidade urbana, mas removeu favelas da zona sul. 

Eduardo Paes planejou o Porto Maravilha prevendo o adensamento da zona 

portuária. Mais uma vez se mostra intrínseca ao planejamento do crescimento da cidade 

a expulsão de parte da população pobre. Ao silenciar a complexidade social que envolve 

grandes intervenções urbanas que “garantem” mudar a imagem da cidade, cria-se a ideia 

do atual projeto de cidade também como “solução” para os problemas sociais.  

Podemos pensar os silenciamentos do jornal O Globo como um efeito do que 

Orlandi (2004) chama de “discurso do urbano”, uma generalização do discurso do 

urbanista que se imprime em outros discursos indiscriminadamente, e que homogeneiza 

o modo de significar a cidade. Nesse sentido, há uma sobreposição do urbano apagando 

o social da cidade, pois grandes intervenções urbanas são propostas como soluções de 

demandas sociais que devem ser complexificadas para além de projetos pragmáticos de 

incremento da infraestrutura urbana.  

 

Estes, mesmo que proponham transformações sociais, em sua 

argumentação, o fazem ao nível da organização (urbanização) e não 

atingem a ordem em que o real da cidade significa. Por isso, mesmo 

“atuando” com intenções de mudança, de soluções, sua prática não 

desloca o “mesmo”, o que redunda em, malgrado essas intenções, 

produzir mais violência. (ORLANDI, 2004, p.56) 

 

A forma como são abordas as remoções de favelas, o Porto Maravilha e as 

demais intervenções de mobilidade urbana, pressupõe a apropriação pelo jornal do 

“discurso do urbano”, que se sobrepõe ao real da cidade na medida em que trata o 

urbano e o social como a mesma coisa. Evidencia-se um jornalismo que propõe o 

urbanismo como solução para questões sociais particulares ao Rio, como as favelas, por 

exemplo, silenciando “os modos de produção de sentidos próprios à cidade que trazem o 

imprevisível, o não calculado, o que não se reduz a um plano projetado” (ORLANDI, 

2004, p.35).  

A reflexão de Orlandi sobre o apagamento da polissemia das cidades pelo 
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discurso do urbano nos remete ao que Certeau chama de “discurso utópico urbanístico” 

(2011), um discurso que define a cidade por uma tríplice relação: a produção de um 

espaço próprio, racional, que oculta os problemas que a assolam; o estabelecimento de 

um não-tempo ou de um tempo sincrônico, que faz frente às resistências das tradições; e 

a criação de um sujeito universal e anônimo: a própria cidade. A pluralidade de sentidos 

que transborda dos modos de usabilidade da cidade, seria, dessa forma, contida por 

discursos totalizantes que insistem em unificar e tornar anônima “as práticas 

microbianas, singulares e plurais” (CERTEAU, 2011, p. 175). 

As contribuições de Lucas Faulhaber e Lena Azevedo (2015) em SMH 2016: 

remoções no Rio de Janeiro olímpico são primorosas para o reconhecimento dos 

interesses mercadológicos que cercam as remoções, e que contradizem a “naturalidade” 

tão requerida pela produção de sentidos do consenso. Apesar de Passos e Lacerda 

habitarem a memória coletiva como políticos que promoveram grandes remoções, a 

gestão de Paes, segundo os autores, removeu cerca de 67 mil pessoas entre 2009 e 2013, 

sem contar os imóveis em áreas formais que foram desapropriados por conta das 

intervenções. Este número supera as remoções de Lacerda, com 30 mil, e de Passos, 

com 20 mil. 

 

Discursos das remoções de favelas  

 

A reportagem “A ilegalidade perde terreno”, de 29 de janeiro de 2011, aborda a 

questão das remoções das favelas e do discurso da legalidade, que vai desembocar na 

integração pelo Parque Madureira, já que uma das favelas removidas (Vila das Torres) 

serviu para a construção do parque. Vejamos um trecho do texto principal da matéria: 

 
Paes afirmou que, desde 2009, 6.800 famílias de 80 comunidades foram 

retiradas de áreas ameaçadas. Desse total, 3.100 teriam sido reassentadas com a 

ajuda de programas como o Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. O 

restante já teria sido indenizado ou estaria recebendo aluguel social. Ele 

prometeu que, até 2012, essa política de reassentamento, associada a uma série 

de outras medidas, vai permitir a recuperação de 3,5% da área ocupada pelas 

favelas no Rio no início do seu mandato. 

— Há muita coisa acontecendo neste momento, o que me dá tranquilidade para 

dizer que, no ano que vem, a redução vai ser ainda maior. Mas o mais 

interessante é que não se trata de uma política de remover e jogar em qualquer 

lugar. Todos os assentamentos foram feitos com muito respeito à dignidade das 

pessoas. É claro que há uma hora em que é preciso usar a força do poder 

público. Mas fizemos tudo com muita negociação — afirmou o prefeito.  

De acordo com o IPP, levantamentos semelhantes realizados anteriormente 

vinham registrando o aumento das áreas ocupadas de forma irregular.  
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— Pela primeira vez na história da cidade, conseguimos registrar uma redução 

na área de favelas. Mas não é só isso. Desde 2009, não há registros do 

surgimento de novas favelas. Aqui você tem também uma mensagem muito 

clara, que é a de que a gente não vai tolerar invasão na cidade. (O Globo, 30 de 

janeiro de 2011 – grifos nosso). 

 

E mais. Complementando a matéria há uma retranca que também chama 

atenção: “A difícil adaptação – vida em condomínio pode ter dificuldade” traz um 

balanço da nova realidade dos moradores que foram “reassentados”. Vejamos os 

argumentos:  

Deixar as áreas de risco e entrar na cidade formal é um ganho. No entanto, o 

trajeto entre os barracos amontoados em favelas e os apartamentos distribuídos 

pelo programa Minha Casa, Minha Vida pode ser mais tortuoso que o esperado. 

Pouco acostumadas aos deveres da vida em condomínio, algumas famílias 

reassentadas demoram a se adaptar à nova condição de proprietárias. E sem 

traquejos para resolver problemas cotidianos, cobram soluções da prefeitura.  

- Essa é a tarefa mais difícil com a qual nos deparamos. Muitas dessas famílias, 

que moravam em áreas muito precárias e sem qualquer obrigação, de uma para 

outra se viram obrigadas a viver em condomínio. Muitas vezes há problemas de 

uso. Outro dia, barramos a entrada de mil tijolos num dos condomínios – conta 

o secretário municipal de habitação, Jorge Bittar. 

O problema pode ser visto no condomínio Vivendas Ypé Amarelo, em 

Realengo, mais conhecido como Urubulengo. Em abril de 2010 o lugar recebeu 

229 famílias de casas que foram interditadas por estarem em área de risco na 

Favela do Urubu em Pilares. Ali, pessoas como Regina de Jesus, 37 anos, 

tentam reconstituir num apartamento de dois quartos a vida que deixaram para 

trás. Ela, assim como outros moradores, elogia a infraestrutura, mas reclama do 

comportamento dos vizinhos que não respeitam as regras de convivência. Há 

ainda quem reclame do custo do condomínio, do preço dos serviços de luz e 

gás. Além é claro da distancia de cerca de 16 quilômetros que separa o 

condomínio de Pilares. (...) (O Globo, 30 de janeiro de 2011 – grifos nosso). 

 

 A matéria não tem inserção direta da fala da moradora ou de nenhum outro 

morador. Por mais dois parágrafos o texto traz outra fala do então secretário de 

habitação, Jorge Bittar, de forma indireta; e no último parágrafo a fala direta do 

secretário apontando como a prefeitura intermedia a relação entre os moradores de todos 

os condomínios com ações sociais de geração de emprego e educação.  

 

Jorge Bittar afirmou que a prefeitura tem procurado intermediar a relação entre 

os moradores e a Caixa Econômica Federal, responsável pelos 

empreendimentos. Mas diz também que o município identificou a necessidade 

de um acompanhamento mais efetivo das famílias. 

- Nós já temos na secretaria uma área social que acompanha essas famílias. 

Mas, por orientação do prefeito, nos reunimos esta semana com o secretário de 

Ação Social, Rodrigo Bethlem, para traçar uma estratégia para entrar em todos 

os condomínios com ações sociais, de educação e de geração de emprego. 

Assim como eles, também estamos aprendendo a fazer esse trabalho. (O Globo, 

30 de janeiro de 2011).  
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O texto em poucas linhas tem uma ruptura, um deslize em seu traçado 

discursivo. Tal deslize não se dá na fala de uma fonte que se coloca como sujeito de sua 

condição; o que podemos perceber aqui são alguns meandros do jogo de sentido. Em 

primeiro momento um jogo de palavras, no qual o jornal abre o texto principal da 

reportagem para a ilegalidade de uma moradia em favelas – e na legalidade da educação 

do saber morar. Os parâmetros do que é civilidade e a urbanidade que isso pressupõe 

numa sobreposição não apenas aponta as formas alternativas de moradia, mas 

principalmente de comportamento do que isso implica.  

 Noutra questão, olhando pelos parâmetros “técnicos” do jornalismo, a escolha 

das vozes que se pronunciam traz, nessa reportagem, uma reprodução de muitos outros 

relatos do jornal sobre a proposta de integração da cidade – e todo o arcabouço que 

implica ser integrado. O jornal, então, escolhe como fonte da verdade a fala do então 

secretário Jorge Bittar, representante da fala oficial da prefeitura. Mais do que ouvido, a 

estrutura da reportagem assume como verdade a tese do secretário, além de legitimar a 

fala do prefeito Eduardo Paes, que aponta para o como as relações se estabelecem: 

“Todos os assentamentos foram feitos com muito respeito à dignidade das pessoas. É 

claro que há uma hora em que é preciso usar a força do poder público”. (O Globo, 30 de 

janeiro de 2011). 

 A falta de traquejo para problemas cotidianos; o pouco costume aos deveres da 

vida em condomínios; e a mudança de barracos amontoados para apartamentos se 

mistura às reclamações de vizinhos inoportunos; dos pagamentos do condomínio, de luz 

e de gás; e da distância do antigo lugar de moradia. Essas são em poucas e resumidas 

palavras as oposições, para o jornal, que separam o trabalho das políticas de 

reassentamento das ações dos reassentados. O “ganho” de entrar na cidade formal como 

aponta o jornal (“Deixar as áreas de risco e entrar na cidade formal é um ganho”), se 

contrapõe às práticas inadequadas dos novos e “contemplados” cidadãos da cidade 

legal.  

 As remoções e os transtornos que isso gera são simplificados num “balaio de 

gato só”, o que reduz a complexidade que poderia haver nesse processo. A moradora 

Regina de Jesus, que se mudou de Pilares para Realengo, é a única fonte da matéria que 

não é oficial. Sua entrevista é apresentada no discurso indireto, e as críticas são alocadas 

todas de uma só vez, como que equiparadas. As questões caras aqui são: o jornal 
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efetivamente está ouvindo a moradora? Em que medida as reclamações se tornam 

críticas? Tal ordenamento discursivo do jornal obedece aos preceitos de ouvir os dois 

lados – o que garante ao jornalismo consagrar a imparcialidade requerida – mas apenas 

superficialmente. É um parecer ouvir, um parecer falar sobre o problema.  

Vale ressaltar aqui a imagem que retrata a retranca. Nela, três moradoras exibem 

sua nova sala. A legenda diz: “Regina (sentada) e família: De uma favela para um 

conjunto em Realengo”. O que presenciamos é a superficialidade em pluralizar a 

discussão em torno das remoções. Equiparar as reclamações do pagamento das taxas 

condominiais, do gás e da luz por entrar na “cidade formal” retira o olhar crítico para a 

questão chave das remoções: a mudança do local de origem, os laços de pertencimento, 

o trabalho, a família – “Há ainda quem reclame do custo do condomínio, do preço dos 

serviços de luz e gás. Além é claro da distância de cerca de 16 quilômetros que separa o 

condomínio de Pilares”.  

Discursivamente, a estratégia minimiza um aspecto importante ao não gerar 

questionamentos sobre as práticas de remoções – mas apenas da nova vida que “é um 

ganho”. Tal direcionamento discursivo desliza sobre o que parece não existir (a 

insatisfação contundente dos moradores que foram “reassentados” em locais muito 

longe das moradias), e é ardiloso na forma com que organiza a minimização crítica da 

fala do outro, do tal outro lado da história que o jornalismo insiste em “ouvir”. Essa 

matéria se articula a outras sobre remoções que também resvalam no parque e no 

subúrbio de maneira mais abrangente.  

Algo que se repete constantemente nas reportagens é o jornalismo palanque de 

um consenso de cidade, de um consenso de forma de gerir o espaço urbano, dando a ver 

o arcabouço de práticas de gerência do espaço que vai desembocar nas ações destinadas 

aos cidadãos moradores de tais regiões.  

 

O urbanismo brasileiro (entendido aqui como planejamento e regulação 

urbanística) não tem comprometimento com a realidade concreta, mas com uma 

ordem que diz respeito a uma parte da cidade, apenas. Podemos dizer que se 

trata de ideias fora do lugar porque, pretensamente, a ordem se refere a todos os 

indivíduos, de acordo com os princípios do modernismo ou da racionalidade 

burguesa. Mas também podemos dizer que as ideias estão no lugar por isso 

mesmo: porque elas se aplicam a uma parcela da sociedade reafirmando e 

reproduzindo desigualdades e privilégios. Para a cidade ilegal não há planos, 

nem ordem. Aliás, ela não é conhecida em suas dimensões e características. 

Trata-se de um lugar fora das ideias. (MARICATO, 2013, p.122) 
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O silenciamento do contraste de opiniões sobre as condições “integradoras” das 

mudanças urbanas “inevitáveis ao progresso” é o recado da imprensa à ineficiência do 

discurso integrador elaborado para o projeto de subúrbio – cujas bases são políticas e 

reproduzidas pelo O Globo. Só para termos uma ideia, embora nossa proposta não seja 

aqui expor repetitivamente o “mais do mesmo” das matérias sobre a questão da 

integração, o reforço de tais aspectos é um jeito que consideramos eficaz de registrar o 

quanto o jornalismo repete práticas e caminhos discursivos como mantras de 

silenciamento. Assim, os moradores dos novos condomínios são apresentados como 

“incapazes de vida civilizada” ou não aparecem ou têm a fala trabalhada como em um 

jogo para a construção capciosa do sentido.  

Em 08 de janeiro de 2010, ainda durante a fase de construção do parque, 

apresentamos a reportagem “Prefeitura removerá 119 favelas". O texto principal da 

página traz um levantamento das favelas que serão removidas e de outras, naquele 

momento, em processo parcial de remoção. Os dados, apresentados em números, são 

corroborados pelas falas (únicas nesse trecho da matéria) do então secretário de 

Habitação, Jorge Bittar, e do prefeito Eduardo Paes. Entre as cinco inserções de Jorge 

Bittar, destacamos uma: “Os reassentamentos são feitos num processo de amplo diálogo 

com as comunidades. Nada será feito de maneira truculenta ou desrespeitosa – garante 

Bittar. – Primeiro entramos em contato com os líderes comunitários; depois fazemos um 

cadastramento e oferecemos alternativas de moradia às famílias”.  

O prefeito Eduardo Paes é a única fonte além de Bittar: “- área de risco no Rio 

não vai ter mais. Vai sair, com dignidade, diálogo, indenização e aluguel social. Não 

vamos admitir que, a qualquer chuva, o prefeito não consegue (sic) dormir achando que 

pode alguém morrer em deslizamentos. Tem que acabar com a demagogia e retirar”.  

 Em seguida, a matéria nos traz uma retranca com o título “Pacificação, 

urbanização e choque de ordem – especialistas acham que poder público está no 

caminho certo”. E nessa retranca se torna mais clara a ardilosidade com a qual se 

constrói as obras de “integração” da cidade. Vejamos o lead: 

 
Especialistas e representantes de moradores de favelas veem com bons olhos a 

estratégia adotada pelo poder público de conjugar ações de ocupação policial, 

remoção, urbanização e choque de ordem. Segundo eles, esse é o caminho a ser 

trilhado para a retomada, pelo estado, dos territórios dominados pelos 

traficantes e milicianos. Os especialistas ressaltam, contudo, que o processo 

precisa ter participação popular para se efetivar. (O Globo, 08 de janeiro de 

2010 - grifos nosso) 
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 A astúcia discursiva em afirmar tais opiniões em sintonia com as ações do poder 

público leva a crer que tais falas são, além de condizentes com o poder público, 

acríticas. Os especialistas apregoados na retranca são quatro: o arquiteto e urbanista, 

Sérgio Magallhães; a presidente da Sociedade de Engenharia e Arquitetura do Estado do 

Rio de Janeiro, Carmem Petraglia; o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de 

Pesquisa Social (IBPS), Geraldo Tadeu; e o presidente da Federação das Associações de 

Favelas do Estado do Rio de Janeiro, Rossino Castro Diniz. De tais falas, apenas duas 

aparecem no discurso indireto: são exatamente aquelas em que há contraponto ao que é 

afirmado como “caminho certo” do poder público – lembrando em que apenas uma há 

representante de moradores. 

 

O arquiteto e urbanista Sérgio Magalhães destaca a importância das ações 

implementadas. Para ele, o ideal é que essas iniciativas sejam conjuntas: 

- Estamos no caminho certo. A luta deve ser pela universalização do processo 

de retomada dos territórios. E tem de ser estendida aos grandes complexos. A 

retomada dos territórios é essencial para a cidadania. 

A presidente da Sociedade de Engenharia e Arquitetos do Estado do Rio de 

Janeiro, Carmem Petraglia, destaca que a integração permite a otimização dos 

esforços e gastos, mas é preciso ouvir os moradores: 

- As ações estão no sentido correto. O que é preciso é alinhavá-las. Toda a parte 

de engenharia, de obras, tem que envolver questões econômicas, sociais, 

culturais e de segurança.  

Para o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisa Social (IBPS), o 

cientista político Geraldo Tadeu Monteiro, as ações coordenadas de choque de 

ordem, urbanização e ocupação policial são positivas, mas devem ser 

acompanhadas da implantação de serviços públicos essenciais, como escolhas e 

postos de saúde. Já o presidente da Federação das Associações de Favelas do 

Estado do Rio de Janeiro, Rossino de Castro Diniz, defende que as famílias 

removidas de áreas de risco sejam reassentadas nas próprias comunidades. (O 

Globo, 08 de janeiro de 2010 – grifos nosso). 

 

E para complementar, a matéria apresenta um box opinativo do jornal chamado 

“Opinião”, comum em algumas reportagens. Nele, o jornal assume seu posicionamento 

para a questão:  

 

MUITAS TRAGÉDIAS depois, o Rio – como Angra está sendo obrigada a 

fazer – promete demolir imóveis ilegais, construídos em áreas de risco e 

remover famílias. DESMISTIFICA-SE AFINAL, o termo “remoção”, para o 

bem de todos os cariocas. ESPERA-SE, NO ENTANTO, que a promessa seja 

para valer, e não caia no esquecimento quando o carnaval chegar. Vidas estão 

em jogo. (O Globo, 08 de janeiro de 2010) 4. 

 

                                                 
4 O jornal optou pelo uso das palavras descritas em caixa-alta, exatamente como copiado acima.  
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 Essas são algumas das muitas matérias que reforçam a nossa tese para o gesto de 

silenciar, de apagar as marcas promovidas pelo jornal na efetiva apuração das matérias 

em consideração à pluralidade que o jornalismo propõe. Enquanto o próprio jornal 

aponta a necessidade de participação dos moradores, não há efetivamente em momento 

algum falas de moradores que sejam contundentes e demonstrativas de um debate amplo 

sobre as questões relativas às mudanças estruturais para as regiões de periferia social da 

cidade – e que reverberam diretamente na questão da integração, e de Madureira, que 

pela reportagem acima 254 casas foram removidas, no total de três favelas – além de  

muitas expulsões para dar lugar às obras do BRT da Transcarioca.  

 

Considerações finais 

 

 A problematização proposta neste trabalho dá a ver a “reinvenção” da cidade 

condicionada a diferentes interesses. E uma das facetas perversas dessa “reinvenção” se 

apresenta no deslocamento de comunidades pobres como se fossem resíduos impróprios 

à cidade do futuro. Neste rearranjo discursivo, é legitimada a crise urbana, 

transparecendo a necessidade imperiosa de remover tudo o que “atrapalha” a 

transformação do Rio em “cidade olímpica”. As remoções de favelas se travestem de 

solução para o reordenamento urbano promovido pelo projeto de cidade. O jornal O 

Globo, com suas perspectivas recorrentes, imprime em suas páginas as noções de 

valores do que importa e o que deve ser descartado para que o Rio se torne uma cidade 

global. 
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