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Resumo 

 

O objetivo deste artigo é analisar os enquadramentos da mídia hegemônica na 

representação da favela, partindo da ótica do crime, do medo e da insegurança. 

Observamos como a mídia vem contribuindo para a configuração de uma subcultura da 

favela, desviante e perigosa, assim, tornando-se necessário investigarmos a fundo sua 

atuação na disseminação de discursos sobre a concepção da favela. Desejamos chamar 

atenção para o papel desempenhado pela comunicação na reprodução desses discursos da 

favela. Também buscamos observar a construção identitária dos favelados em diálogo 

com os discursos midiáticos. A partir da análise de algumas reportagens veiculadas em 

telejornais da Rede Globo, pretendemos verificar a hipótese que a violência é utilizada 

como vetor discursivo da mídia para justificar a criminalidade social. 
 

Palavras-chave: Mídia; Favela; Representação; Violência; Telejornalismo. 

 

1. Apresentação 

 

A morte do menino Erinaldo, de 11 anos, veiculada na Rede Globo, pelo Jornal 

Hoje, ilustra bem as questões que esse trabalho se propõe a discutir. A criança foi vítima 

de bala perdida na favela do Caju, no Rio de Janeiro, quando saia de sua casa com a 

intenção de comprar uma bola de ping-pong. A inocência e a felicidade de uma criança 

que acaba de ganhar um brinquedo são rompidas pela má conduta policial, que justifica 

a ação após argumentar ter confundido o menino com um traficante.  

 
Sandra Annenberg: Mais uma criança morreu baleada numa favela no 

bairro do Caju, na zona portuária do Rio. Foi ontem à noite. Amigos da 

família disseram que Erinaldo Santana, de 11 anos, foi baleado quando 

ia comprar uma bola de ping-pong. Segundo eles, ao passar em frente a 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Telejornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense (UFF), sob 

orientação do prof. Dr. Kleber Mendonça. Pesquisadora do LEETA (Laboratório de Experiência em Engajamento e 

Transformações da Audiência do Programa de Pós-Graduação em Comunicação). E-mail: lumaryas@gmail.com 
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um beco policiais correram atrás e atiraram. Erinaldo foi atingido por 

um tiro na cabeça. Ele foi socorrido, mas morreu logo depois. [...] A 

Polícia Civil afirmou que depoimentos de PMs e testemunhas 

confirmaram que houve um tiroteio entre policiais e bandidos, e que 

não é possível afirmar de onde partiram os tiros que mataram o menino. 

(JH, 24 set. 2015).  

  

É partindo desse exemplo de um crime recorrente na favela que passamos a refletir 

sobre a construção da imagem da favela na mídia contemporânea. Muito mais do que 

pensarmos na violência na favela, na repressão policial e na violação dos direitos 

humanos, queremos ir além de uma discussão das representações sociais desse território 

na mídia hegemônica, mas também partirmos de uma compreensão dos processos de 

construção de identidades alternativas dos favelados e seu diálogo com os discursos 

midiáticos, considerando as significações que compõem esse espaço tão amplo e plural. 

Desejamos chamar atenção também para o papel desempenhado pela comunicação na 

reprodução desses discursos da favela. 

Notícias como a do menino Erinaldo já fazem parte do cotidiano de todos que 

acompanham diariamente os telejornais brasileiros. Isso ocorre porque uma subcultura da 

favela vem sendo configurada e permitindo uma associação quase que sistêmica da favela 

com diversos estereótipos pré-determinados e disseminados pela mídia hegemônica. 

Desse modo, tratando-se do telejornalismo, informações como essas podem chegar aos 

telespectadores carregadas de representações estereotipadas sobre estes espaços 

marginalizados, contribuindo para a criação de identidades que segregam e discriminam.  

Diante desse cenário, partimos desses discursos midiáticos que tratam a favela 

como a cidade ilegal com o objetivo de analisar os processos e estratégias da mídia 

hegemônica na construção da imagem da favela. Buscamos olhar os discursos da mídia 

nessa associação da favela com locus da violência e do crime. Para alcançar tal objetivo, 

observamos como os discursos da criminogênese3 se relacionam com as favelas por meio 

dos estereótipos de violência e do medo.  

A partir da análise das matérias exibidas nos telejornais Bom Dia Brasil, Jornal 

Hoje e Jornal Nacional, da Rede Globo, em todo ano de 2015, pudemos mapear os 

principais eixos que norteiam a representação midiática da favela no telejornalismo dos 

jornais analisados. Evidenciamos as favelas sendo percebidas como uma outra parte da 

                                                 
3 Segundo Farias Júnior (2011), a se denomina criminogênese tudo aquilo que, pelas suas características, enseja a 

prática do crime.  
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cidade, da “cidade ilegal”, sendo significadas a partir das noções de pobreza, violência e 

ilegalidade.  

 

2. Os mitos das “ausências” nos estereótipos da favela  

 

Falar da favela nos requer ir além de uma simples questão urbana, mas passar 

também por uma questão social global, fazendo-nos repensar sobre todas as sagacidades 

e processos que constituem esse espaço complexo. É preciso desprender-se desse 

enquadramento quase que sistêmico da favela como um sinônimo de crime e de terra sem 

lei.  

Partindo desse desafio de incluir no imaginário social uma definição da favela a 

partir de características mais amplas e inovadoras, alguns teóricos vêm discutindo a 

utilização de uma relação paradigmática da representação da favela com a ausência. Nessa 

perspectiva, Silva et. al. (2009) ressaltam que, muitas vezes, a favela é apresentada pelo 

o que não seria ou pelo o que não teria, desconsiderando-se uma das suas principais 

características: a homogeneização.  

 
Presentes em diversos sítios geográficos – em planícies, em morros, às 

margens de rios e lagoas – e reunindo e reunindo algumas centenas de 

moradores até alguns milhares, possuindo diferentes equipamentos e 

mobiliários urbanos, sendo constituídas por casas e/ou apartamentos, 

com diferentes níveis de violência e presença do poder público, com 

variadas características socioambientais, as favelas constituem-se como 

territórios que se exprimem em paisagens consideravelmente 

diversificadas. A homogeneização, no entanto, é a tônica quando se 

trata de identificar esse espaço popular. (SILVA et al., 2009, p.16). 

 

Nesse sentindo, evidenciamos a construção de um mito de “ausências” atrelado à 

significação da favela, qual é utilizado pelo discurso hegemônico para explicar as práticas 

de violência urbana e justificar os crimes que ocorrem no “asfalto”. É através de uma 

“metáfora da guerra” que, segundo Machado da Silva e Leite (2007), se instaura um 

“pacote interpretativo” para explicar a situação da violência carioca.  

Assim tem sido conduzida também a formação de uma “subcultura desviante e 

perigosa”, onde os mitos em torno da favela são posicionados como vetores determinantes 

na construção e disseminação de estereótipos não apenas do espaço social da favela, mas 

também da concepção identitária dos moradores da favela. Esse território do perigo torna-

se, portanto, regra para o desvio de conduta de todos aqueles que ocupam a favela, logo 

“os moradores de favelas são tomados como cúmplices dos bandos de traficantes, porque 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

a convivência com eles no mesmo território produziria aproximações de diversas ordens” 

(MACHADO DA SILVA, LEITE 2007, p. 549).  

Tal visão estereotipada em grande parte é cristalizada por contribuições da mídia 

hegemônica, que repercute discursos e narrativas cotidianas acerca do crime, medo e 

violência na favela, que se configuram dentro de uma “fala do crime”. Caldeira (2000) 

explica que são discursos que têm grande papel na formação de opiniões e percepções 

desses sujeitos sociais. Trata-se de uma “fala do crime” que também cria preconceitos por 

meio de uma reorganização simbólica, ou seja, como o crime desordena o mundo, a “fala 

do crime” simbolicamente o reorganiza, criando uma estabilidade para um mundo que foi 

abalado socialmente. Assim, ela também reorganiza o espaço social, dificultando o acesso 

das favelas aos limites da cidade e criando barreiras entre a favela e o asfalto.  

Mendonça (2015, p.47) salienta que somente no contexto da “pacificação” a mídia 

hegemônica foi capaz de (re)incluir a favela como parte legítima da geografia da cidade, 

ao mesmo tempo que ajudou a configurar o mito de que as ocupações das favelas 

consolidariam uma “retomada de território” por parte do Estado. Um mito que é baseado 

pelo autor em um conjunto de três gestos de silenciamento: silêncio no fato que o Estado 

sempre esteve presente na favela, apesar das precariedades; silêncio na falta da 

representação das vozes dos moradores na veiculação de materiais da mídia sobre a 

pacificação, o que representa uma estratégia do silenciamento utilizada pela mídia 

hegemônica na tendência a escolher as vozes que devem representar a comunidade a partir 

de um perfil já pré-determinado; e silêncio em uma complexificação da interpretação da 

mídia do trabalho exercido pelas forças militares durante a “ocupação”.  

Ao analisar a forma como a favela é discutida por pesquisadores das ciências 

sociais, Valladares (2005) fala sobre a existência de dogmas sobre a favela 

compartilhados pela maioria dos pesquisadores. O primeiro dogma refere-se à existência 

de um consenso de tratar a favela como um lugar específico e singular; o segundo destaca 

a caracterização territorial da favela e social dos seus habitantes como “o locus da pobreza 

e território urbano dos pobres”; por fim, o terceiro dogma afirmar haver uma unidade da 

favela, desconsiderando todo seu caráter múltiplo, plural e reduzindo-a a uma 

característica única. São esses mesmos dogmas disseminados pela mídia hegemônica 

nesse processo de silenciamento diante da representação midiática da favela, que 

condicionam a identidade desses espaços a um estatuto da ilegalidade, contribuindo para 

a construção do estereótipo do confronto da cidade ilegal com a cidade legal. 
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3. A Sociedade da Criminogênese e as Representações das Favelas 

 

Vem da teoria da marginalidade a primeira chave de leitura que associa a favela 

ao crime e ao lugar dos pobres. Assim, ser favelado tem como sinônimo a condição 

equivocada de pobreza. Além disso, há também uma pré-conceito de que quem vive na 

favela forma uma cidade dentro da cidade, cuja qual possui um território delimitado por 

uma série de estereótipos que ligam esse espaço à criminalidade, violência e insegurança, 

onde população que ali vive convive diariamente com os agentes dessa guerra, os 

traficantes de droga.  

Nos seus estudos sobre a sociologia do crime e da violência, Misse (1999) observa 

a existência diferentes padrões de criminalidade entre as cidades brasileiras 

compreendidas como perigosas. Contudo, o autor destaca uma tendência de utilização da 

cidade do Rio de Janeiro como um padrão de comparação do paradigma social em relação 

à violência. Para Misse, isso ocorre não apenas pela desilusão da utopia da “Cidade 

Maravilhosa” e a sua midiatização frequente, mas também pelo fato do Rio de Janeiro ter 

acumulado uma violência criminal congênita, que é justificada culturalmente e 

historicamente.  

É como se o paradigma da violência carioca se constituísse em torno da 

representação de uma « subcultura subalterna » que vem se 

transformando e cujo perigo social (e sedução) é imaginado como 

passível de contaminar todo o país. A referência ao crime « organizado 

» do Rio, à « guerra civil » do Rio, à « cidade partida », ao « problema 

da polícia » do Rio, tudo isso parece seguir um mesmo pressuposto, que 

distingue de saída a questão criminal do Rio, concedendo-lhe um 

estatuto típico-ideal, que serve de referência para comparações com o 

resto do país. (MISSE, 1999, p.17) 

 

O autor ressalta ainda as muitas representações que permeiam a história da 

criminalidade carioca. De acordo com Misse (1999), tais discussões ganharam maiores 

dimensões diante da do aumento da violência a partir da década de 80, porém, sempre 

atrelando a noção de violência à criminalidade e ao banditismo e suas relações com as 

facções criminosas e a polícia. Desse modo, o autor observa também a configuração do 

que ele denomina de “dupla ordem”, onde a legitimidade é diariamente disputada em um 

processo de socialização das favelas. Um processo que se dá a partir de histórias, seja a 

história de um local, de um indivíduo da favela, seja na história jornalística que liga um 
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favelado ao crime, por exemplo. São todas essas histórias que se conectam e formam o 

que conhecemos como “submundo” carioca. (p.19).  

Desse modo, formou-se uma subcultura da favela que, muitas vezes, está centrada 

em representações pré-determinadas posicionadas pela mídia hegemônica e atinge grande 

parte da população, auxiliando na produção de comunidades periféricas, marginalizando, 

segregando e produzindo mecanismos de vulnerabilização do sujeito social a partir de 

estereótipos. O fato é que a favela é um espaço dentro da cidade como qualquer outro e 

trata-la como singular no impõem diversas implicações. Adotar a homogeneidade como 

pressuposto reflete numa concepção embutida de narrativas negativas que confundem sua 

realidade.  

Esses estereótipos sociais são determinantes na difusão de preconceitos dentro do 

contexto social que se situa a favela, refletindo diretamente nos sujeitos que a constituem. 

São os estereótipos sociais que condicionam e influenciam comportamentos e condutas 

nas interações entre os sujeitos. São estereótipos disseminados pela mídia hegemônica 

que se caracterizam por reflexos de representações sociais, as quais Moscovici (2011) 

define pela sustentação, tanto de conhecimentos da experiência cotidiana por novos 

contextos, como por reapropriações de significados já consolidados.  

O autor trata as representações sociais como o principal meio pelo qual o indivíduo 

estabelece associações que os ligam uns aos outros dentro de uma sociedade. Essa 

também é a forma pela qual as representações se tornam senso comum, já que “em síntese, 

as representações sustentadas pelas influências sociais da comunicação constituem as 

realidades de nossas vidas cotidianas” (MOSCOVICI, 2011, p. 8).  

Apesar da grande contribuição da mídia hegemônica nesse quadro de pré-

conceitos ao apresentar a favela, é valido destacarmos as mudanças de cenários que vêm 

sendo permitidas às comunidades em tempos de redes digitais e novas tecnologias de 

comunicação, possibilitando um caráter mais inclusivo e com discursos mais plurais às 

comunicações populares. Apesar do caráter combativo ainda existir, Peruzzo (2006) 

explica que a nova realidade digital tem permitido uma incorporação maior da cultura e 

da noção do acesso à comunicação e da cidadania como um direito humano acessível para 

todos.   

Na contramão da disseminação de estereótipos midiáticos e das variadas 

contradições sociais, Peruzzo (2002, p.09) também observa como a realidade brasileira 

tem proporcionado espaços para que os noticiários testemunhem diferentes experiências 
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em busca de uma recuperação da dignidade e da cidadania dos marginalizados. São 

espaços que têm contribuído com elementos para o desenvolvimento de uma cultura 

política “na qual passa a existir uma busca pela justiça social e participação dos cidadãos”. 

 

4. Problematizando a Favela e Investigando os Noticiários 

 

Precisamos definir de que tipo de mídia estamos falando ao considerarmos o papel 

mídia hegemônica na contribuição da construção de estereótipos da favela. Tratamos de 

uma mídia da grande imprensa que representa a favela como território do crime, de “terra 

sem lei”, em suas coberturas jornalísticas, no caso, o telejornalismo da Rede Globo. 

Squirra (2004) comenta que os maiores créditos são dados aos programas telejornalísticos 

devido ao grande interesse do telespectador nas notícias. No contexto brasileiro, o 

telejornalismo assume a posição de maior fonte de informação da população, sendo a TV 

não é apenas um veículo de sistema nacional de comunicação, mas desfrutando de um 

prestígio tão considerável que pode chegar a assumir a condição de única via de acesso 

às notícias e ao entretenimento. 

Diante desse contexto, focalizamos a pesquisa na apropriação da favela e sua 

significação como locus da criminalidade nas notícias veiculadas nos principais 

telejornais da emissora (Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional). Assim, como 

procedimento metodológico optamos pela análise de conteúdo com viés qualitativo, 

proposta por Bardin (2011), e como técnica escolhemos a análise categorial para a 

realização desta pesquisa. 

Foram coletadas notícias telejornalísticas sobre a favela exibidas nos telejornais 

estudados e divulgadas no site da GloboPlay, em todo o ano de 2015. Das 40 notícias 

encontradas, 31 estavam relacionadas a crimes ocorridos na favela, sendo esse nosso 

recorte. Assim, estudamos e analisamos todas a notícias com a temática crime. Em 

seguida, categorizamos todos os vídeos em cinco categorias (bala perdida; confrontos 

armados; homicídio; impunidade; e tráfico de drogas), mas para a apresentação neste 

artigo separamos as duas categorias (Impunidade – 32%; Confrontos Armados – 23%) 

com maior frequência para serem discutidas mais profundamente  

É valido destacarmos que a definição das categorias ocorreu inicialmente de forma 

quantitativa, conforme a frequência com que as categorias eram evidenciadas nos vídeos 

analisados. No entanto, apesar da categorização ter sido realizada, notamos muitas vezes 
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uma interpelação das categorias, portanto, sendo possível a presença de mais de uma das 

categorias em cada vídeo. Logo, as categorias evidenciadas complementam umas às 

outras e assim sucessivamente. 

 

 5. O Medo do Crime e o Descrédito das Instituições de Ordem 

 

Uma imagem vale mais que mil palavras? Até que ponto a imagem é determinante 

na produção de sentidos? Ferres (1998) fala que a imagem tem na verdade um caráter 

socializador e mobilizador: “as imagens, como os sonhos, como os mitos contêm idéias-

força, e estas idéias-força acabam por se traduzir em estilos de vida” (p. 42). No caso, 

esse estilo de vida ressaltado pelo autor e percebido nas imagens das matérias é o da fala 

do crime, isto é, de um discurso da insegurança e da violência que acompanha a favela.  

Nos vídeos identificados na categoria Confrontos Armados, é recorrente a 

presença de imagens, normalmente enviadas por moradores, de tiroteios entre criminosos 

e policiais ou entre grupos de traficantes rivais. São imagens que podem ser comparadas 

a uma verdadeira guerra, que chocam e reforçam o estereótipo da violência e da falta de 

segurança nas favelas.  

 Nessa categoria, identificamos e classificamos todas as matérias que têm como 

foco principal noticiar uma “guerra” entre dois ou mais grupos em conflito e munidos de 

armas de fogo. Um exemplo dessa guerra anunciada pode ser visto na matéria ao vivo do 

Bom Dia Brasil veiculada no dia 24 de abril de 2015, logo no discurso entre os 

apresentadores.  

 
Ana Paula Araújo: Tudo começou com uma denúncia de sequestro, né 

Tralli? 

César Tralli [link ao vivo do estúdio da Globo em São Paulo]: Pois é, 

Ana. A violência aqui em São Paulo tem capítulos cada dia mais 

terríveis. Infelizmente foi exatamente isso. Assim que a polícia chegou, 

ela foi recebida a bala. Aí policiais da rota entraram em confronto com 

traficantes [...] 

Chico Pinheiro: Crise também na segurança pública. Favela de 

Paraisópolis que fica na região do bairro do Morumbi. Aliás, perto do 

Palácio do Governo. (BOM DIA BRASIL, 24 abr. 2015). 

 

 O comentarista deixa claro a recorrência da violência na cidade de São Paulo, 

colocando-a como um episódio comum da vida cotidiana do paulista. No entanto, os 

capítulos de violência escolhidos para serem apresentados ao público pelo noticiário 

quase sempre têm como palco principal as favelas. Assim, a única distinção entre um 
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episódio de violência que ocorre em uma favela e outro em uma região nobre é a sua 

repercussão midiática, quando normalmente é dado mais destaque e visibilidade ao 

segundo por ser considerado uma “exceção à regra”, já que a violência é vista muitas 

vezes como uma extensão da favela.  

Sobre o tiroteio, o apresentador Chico Pinheiro enfatiza a posição da favela em 

relação ao bairro do Morumbi, zona Sul de São Paulo e região nobre da cidade localizada 

ao lado da favela Paraisópolis, demonstrando como são dois territórios tão próximos 

espacialmente, mas ao mesmo tempo tão distantes socialmente. Assim, podemos perceber 

uma tendência midiática em definir a favela a partir dos limites do “asfalto”, 

representando uma clara divisão entre cidade legal e cidade ilegal, conforme proposto por 

Valladares (2005), onde a favela é o próprio símbolo da segregação socioespacial das 

grandes metrópoles brasileiras.  

Os discursos criados e reforçados pela mídia para descrever a criminalidade nas 

favelas também são evidentes neste exemplo. A “fala do crime”, como descreve Caldeira 

(2000), é contagiante, fragmentada e repetitiva. Uma repetição que “só serve para reforçar 

as sensações de perigo, insegurança e perturbação das pessoas. Portanto, a fala do crime 

alimenta um círculo em que o medo é trabalhado e reproduzido, e no qual a violência é a 

um só tempo combatida e ampliada” (p.27).  

Na matéria sobre o tiroteio em Paraisópolis, todos esses discursos da fala do crime 

são reforçados. O repórter Tralli explica que o confronto entre policiais e traficantes 

somente iniciou após uma denúncia anônima, que relatava dez homens estarem em uma 

casa e mantendo uma vítima sequestrada. Durante o tiroteio, que feriu um policial e matou 

um suspeito, a vítima conseguiu fugir, mas depois compareceu à delegacia para prestar 

depoimento. Neste momento da reportagem, o repórter explica que a vítima já tinha 

passagem pela polícia e que investigadores suspeitam que ela devia dinheiro aos 

traficantes e pagaria com a própria vida, ou seja, “seria julgado e condenado à morte por 

uma espécie de tribunal de criminosos”, enfatiza Tralli.  

Desse modo, notamos, como em um jogo de inversão de discursos, a forma como 

a narrativa posiciona o homem sequestrado deixando de ser simplesmente uma vítima 

refém do crime e passa a posicioná-lo como participante dele. Assim, evidenciamos como 

a condição de um sujeito perante a polícia é determinante para definir a sua identidade no 

discurso da mídia, seja de vítima ou de culpado, representando como a “fala do crime” 
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não é apenas expressiva, mas também produtiva. Caldeira (2000) explica que são nesses 

intercâmbios do dia-a-dia que as opiniões são formadas e as percepções moldadas. 

Em uma outra reportagem, veiculada no Jornal Nacional no dia 09 de maio de 

2015, a favela novamente é exposta como cenário de guerra, mas também como uma 

situação tomara com naturalidade pela apresentadora.  

 
Giuliana Morrone: O Jornal Nacional começa falando de uma guerra 

entre traficantes no Rio, que deixou em pânico moradores de 

comunidades no Centro da cidade. Quatro pessoas morreram. Três 

tinham passagem pela polícia. (JN, 09 mai. 2015).  

 

Novamente aqui observamos a importância da fala do crime na descrição dos 

cenários de violência nas favelas que, neste caso, justifica três mortes ao afirmar que 

“Três tinham passagem pela polícia”. É um discurso que ajuda a proliferar a violência 

“ao legitimar reações privadas ou ilegais- como contratar guardas particulares ou apoiar 

esquadrões da morte ou justiceiros-, num contexto em que as instituições da ordem 

parecem falhar” (CALDEIRA, 2000, p.28).  

Um discurso comum e bastante polemizado é colocado em questão nessa matéria: 

“Bandido bom é bandido morto”, evidenciando a urgência de uma discussão sobre os 

direitos humanos. Em uma pesquisa elaborada pelo Instituto Datafolha, qual foi 

encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e realizada em 2015, mais da 

metade da população das grandes cidades brasileiras disse acreditar que “bandido bom é 

bandido morto”. A pesquisa revela uma dualidade de sentido que reforça a tolerância das 

pessoas ao apoiar a matança de suspeitos por policiais, que somente em 2014 mataram 

3.022 pessoas. Ou ainda pode demonstrar também a insatisfação coletiva da população 

proveniente da sensação urgente e cotidiana de insegurança, medo e impunidade4.  

O discurso do “bandido bom é bandido morto” vai além de um sentimento de 

indignação e medo da criminalidade, se difunde também como um sentimento de ódio e 

vingança, que tem como justificativa a “ameaça da ordem social” e existência de uma 

“classe perigosa”. Assim, os “cidadãos de bem”, que se sentem reféns da marginalidade, 

consideram este ser um ato justo e necessário para o bem social, transformando o mundo 

em uma guerra de todos contra todos. 

                                                 
4 Dados apresentados pela Folha de S. Paulo na matéria “Metade do país acha que ‘bandido bom é bandido morto’, 

aponta pesquisa”. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/10/1690176-metade-do-pais-acha-

que-bandido-bom-e-bandido-morto-aponta-pesquisa.shtml>. Acesso em: 12 jul. 2017.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

Violência e criminalização no Brasil ainda têm como principal definição cor e 

classe social, o que faz das minorias as principais vítimas apontadas pela sociedade como 

autoras da criminalidade. Em meio tamanha insegurança urbana, Caldeira (2000) explica 

que o medo e a violência combinaram-se aos processos de mudança social, por isso, 

acabam gerando segregação espacial e discriminação social. 

Sobre a violência nas favelas, Machado da Silva e Leite (2007, p.570) comentam 

sobre os diferentes agentes da violência na favela. Os autores destacam a violência 

policial, qual em grande parte não recebe tanto destaque quando falamos de repercussão 

midiática e é considerada “inapelável, incontrolável e imprevisível” pelos moradores da 

favela. Isso ocorre porque a ação policial constitui um poder que atua de fora para dentro, 

ignorando a vida local e territorializando a relação polícia-morador.  

Neste espaço determinado pelas diferenças, os discursos sobre o medo são 

lançados à sociedade. Discursos que, ao mesmo tempo em que legitimam a insegurança, 

também ajudam na sua reprodução. Para Caldeira (2000), esses discursos têm como base 

diferentes referências, que vão além de um mero crime violento. Eles também tratam de 

preocupações raciais, étnicas, preconceitos sociais e muitos outros estereótipos ligados 

aos pobres e marginalizados. 

Assim, representações estereotipadas são construídas sobre a favela e tornam-se 

determinantes neste território que privilegia as diferenças. A limitação da utilização de 

determinados espaços urbanos da cidade, por exemplo, não apenas reforça a distância 

física, mas também censura cada vez mais os moradores das favelas, desrespeitando a 

democracia e a alteridade.  

Foi nesse contexto que identificamos algumas reportagens na categoria Impunidade, ou 

seja, refere-se àquelas em que a função principal da notícia é informar a não punição de 

alguém, em virtude de um determinado delito, onde foi possível evidenciar que 

normalmente a não punição está associada à atividade policial. Em uma reportagem 

divulgada no jornal Bom dia Brasil, no dia 09 de setembro de 2015, podemos observar 

um discurso responsável por fortalecer a perpetuação da injustiça e da impunidade que 

atinge diretamente as favelas brasileiras.  

 A matéria trata-se de um protesto de moradores de Manguinhos em relação ao 

caso do menino Cristian, que foi morto vítima de uma bala perdida enquanto jogava bola 

na favela carioca. De acordo com a reportagem, moradores contaram que policiais 
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balearam o menino quando ele jogava bola e o caso gerou revolta na população, que 

protestou em volta do corpo. A favela tem Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). 

 
[Imagens de um vídeo enviado pelos moradores. Um homem aos gritos 

acusa os policiais]: “Vocês mataram uma criança! Seus assassinos! ” 

[Ainda imagens do vídeo e os moradores em volta do corpo gritam]: 

“Justiça! Justiça! Justiça! ”. 

[...] 

Chico Pinheiro: “É só um menino. Pouco mais que um menino de 13 

anos que poderia provocar uma comoção como aquele menino 

refugiado. Mas, neste caso, a polícia civil disse que esse menino, que 

foi morto por um tiro, o Cristian da Silva, tinha passagens por roubo”. 

(BOM DIA BRASIL, 09 set. 2015).  

 

Com a insatisfação da população com a atividade policial, Caldeira (2000) ressalta 

que o descrédito das instituições de ordem (forças policiais e sistema judiciário) pela 

população ocorre porque estes são vistos como ineficientes e, sobretudo, porque, mesmo 

sob um regime democrático, a polícia frequentemente age fora dos limites da lei, 

cometendo abusos e executando suspeitos. Machado da Silva e Leite (2007, p.574) 

acrescentam ainda que essa insatisfação pode ser relacionada à quebra das rotinas e a 

ordem social loca. Ou seja, a crítica dos moradores da favela sobre a ação policial não 

coloca em questão a regulação, a cidadania, a violência, mas, antes de tudo, a quebra e o 

desrespeito às hierarquizações internas.  

São esses abusos cometidos nas favelas que revelam no universo do crime não 

apenas um desrespeito aos direitos e à vida, mas também uma deslegitimação da 

cidadania. Acreditamos que esse desrespeito é na verdade o principal desafio à expansão 

da democracia brasileira, para além do sistema político.  

A existência da UPP na favela de Manguinhos inverte o sentido no que se refere 

à proporção da violência. Ao destacar essa informação, há uma afirmação de um discurso 

da criminalidade incompatível com a função das UPPs, instaladas nas favelas do Rio para 

combater o crime e não o executar. Ainda sobre o caso de Cristian, nessa matéria, 

evidenciamos novamente uma tentativa da mídia no reforço do discurso “bandido bom é 

bandido morto”. Ao comparar o caso com o da foto do corpo do menino sírio encontrado 

em uma praia na Turquia e reforçar que o garoto possuía passagem pela polícia, Chico 

reforça também a naturalização dos discursos da violência, do crime e do medo 

desencadeados pela mídia, conferindo às favelas a culpabilidade da situação calamitosa 

em que a sociedade se encontra.  
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Apesar de se posicionarem em busca do cumprimento dos seus direitos, da justiça 

e do respeito à cidadania, há momentos em que os moradores são colocados pela mídia 

hegemônica como vândalos. Em uma matéria exibida no Jornal Hoje, no dia 15 de maio 

de 2015, moradores do Conjunto de Favelas do São Carlos protestam pela morte de dois 

jovens e incendiam dois ônibus. No caso dessa reportagem, notamos que além de uma 

estratégia de silenciamento no que se refere às favelas, defendida por Mendonça (2015), 

a mídia também apresenta uma estratégia de enquadramento na construção das notícias, 

impondo uma determinada interpretação dos fatos. 

De acordo com informações da reportagem, as mortes ocorreram durante uma 

“guerra” entre traficantes por disputa de pontos de drogas. Policiais afirmaram que 

traficantes ordenaram os ataques, mas os moradores destacaram ser um protesto pela 

morte de dois adolescentes durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais 

(BOPE). Notamos, assim, o nível de impunidade como um fator a ser considerado no 

aumento desenfreado da taxa de homicídios no país, que tanto mata traficantes como os 

cidadãos, moradores da favela e reféns da criminalidade.  

Zaluar (2007) relata que uma porcentagem extremamente elevada de homicídios 

não é objeto de inquérito policial no Brasil, assim como seus autores também não são 

identificados. Conforme ressalta a autora, “um estudo do sistema criminal de Justiça em 

São Paulo revelou que as maiores porcentagens de condenação estão entre os acusados 

de tráfico de drogas ou de roubo, e não entre os acusados de homicídios e assalto à mão 

armada, os dois crimes que mais apavoram as pessoas” (p.44). 

Nesse contexto, a autora ressalta como a impunidade no Brasil é histórica, que 

vem desde o coronelismo, quando as vinganças pessoais eram comuns e os juízes não 

tinham autonomia, com decisões que sempre beneficiavam os poderosos. Assim, segundo 

a autora, o sistema de Justiça brasileira foi crescendo de forma precária e desordenada, 

criando “ilhas de impunidade” das quais os policiais têm importante participação.  

 

6. Considerações finais  

 

Nesta pesquisa, partiu-se do entendimento que as representações sociais das 

favelas brasileiras estão fortemente ligadas aos estereótipos construídos e/ou reforçados 

pelos discursos midiáticos. Os estereótipos são aqui compreendidos como responsáveis 

pela exclusão e segregação social. Já no contexto das representações sociais, considera-

se a influência da televisão na formação das representações sociais que acompanham os 
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sujeitos, tendo em vista que as representações são o principal meio pelo qual o indivíduo 

estabelece associações que os ligam uns aos outros dentro de uma sociedade 

(MOSCOVICI, 2011).  

Notamos que a principal narrativa apresentada pelos telejornais estudados é o 

reforço ao discurso da criminogênese nas favelas, apresentando a violência de forma 

endêmica, diferentemente de quando ela ocorre em outros territórios nobres da cidade e 

há grandes repercussões midiáticas O grande número de matérias direcionadas para a 

criminalidade evidencia a contribuição da mídia televisiva na disseminação do estereótipo 

da favela como território de violência, uma cidade ilegal, que se divide da cidade do 

“asfalto” por ser considero um território proibido.  

Apesar de uma visível estratégia do silenciamento ao se escolherem vozes pré-

determinadas e condizentes com a agenda midiática, há uma pequena presença da fala 

dos moradores da favela nas matérias, porém, muitas vezes eles são apresentados à 

sociedade como baderneiros, revoltados e/ou vândalos. Já no que se refere às vítimas 

desses crimes, há uma tendência recorrente que caiam logo no esquecimento midiática e 

consequentemente da sociedade.  

A impunidade na favela é apresentada com naturalidade e considerada irrelevante 

diante das demais notícias, o que se explica pelo fato de crimes cometidos em favelas 

serem apresentados com um discurso midiático padronizado, que trata a violência como 

algo recorrente e se justifica na fala do crime (CALDEIRA, 2000). O grande número de 

matérias observadas na categoria Impunidade coloca em questão a não punição dos 

criminosos como algo recorrente nas favelas.  

Se durante tempos os moradores das favelas estavam submetidos à invisibilidade, 

pode-se dizer que hoje, de alguma forma, eles vivem um processo de superexposição. A 

mídia, cada vez mais sensacionalista, aproveitou-se desta realidade e elencou a favela 

como sua principal pauta, mas priorizando suas características negativas. Assim, o 

morador da favela, seja um cidadão de bem ou um traficante, é colocado ora como 

bárbaro, ora como vítima.  

Uma desconstrução de uma narrativa única da favela é necessária, possibilitando 

novos discursos e compreendendo suas complexidades e narrativas. É preciso admitir 

novas visões e concepções no que se refere à favela, ampliando os horizontes. 

“Precisamos deixar de confundir os processos sociais observados na favela com os 

processos sociais causadores pela favela”. (VALLADARES, 2005, p.163). 
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