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Resumo 
O jornalismo enquanto narrativa: análise da cobertura da morte do traficante Bem-Te-Vi 
pelo jornal carioca O Dia. Como a narrativa jornalística é capaz de transformar um 
marginal numa pessoa famosa, concedendo-lhe ao mesmo tempo visibilidade e poder. Sem 
promover qualquer discussão acerca dos problemas das comunidades sócio-
economicamente excluídas, as notícias criam e reproduzem estereótipos que servem à 
manutenção e ao aprofundamento das diferenças sociais. 
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Apresentação 

 Um leitor desatento ou não familiarizado com o noticiário carioca certamente irá 

estranhar as manchetes que ocuparam as páginas dos principais jornais do Rio de Janeiro – 

com repercussão também a nível nacional, através dos grandes veículos de comunicação do 

país: impressos, radiofônicos e audiovisuais, sem esquecer da Internet –, nos últimos dias 

do mês de outubro até o início de novembro de 2005: “Bem-Te-Vi não voa mais”1, “Polícia 

mata Bem-Te-Vi”2, “Bem-Te-Vi perdeu”3. A dúvida é rapidamente desfeita. Não se trata da 

ave. Esse é o apelido de Erismar Rodrigues Moreira, o traficante mais procurado do Estado 

do Rio naquele ano. Bem-Te-Vi comandou o tráfico de drogas na favela da Rocinha e foi 

também o protagonista do noticiário policial carioca, conhecido como “o vaidosão”, “o 
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1 Jornal O Globo, 30.10.2005, p.22. 
2 Jornal O Dia, 30.10.2005, capa. 
3 Jornal O Dia, 30.10.2005, p.2. 
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todo-poderoso da Rocinha”, “o chefão do Bonde do Tesouro ”, “o dono do morro”, “o maior 

bandido do Rio ”.  

De forma simplificada, pode-se dizer que o projeto maior que vem sendo 

desenvolvido pelo Laboratório de Estudos em Comunicação Comunitária (LECC) tem por 

objetivo avaliar como é elaborado o material informativo sobre as comunidades à margem 

da cidade “incluída”, isto é, da cidade definida pela mais alta distribuição de renda e pela 

proximidade com os serviços públicos essenciais. No intuito de mapear como a mídia tem 

representado tais comunidades, estão sendo analisados dois jornais impressos de grande 

circulação nacional – O Globo e a Folha de São Paulo – e um de circulação expressiva4 no 

Estado do Rio, sobretudo junto às parcelas mais pobres da população – O Dia. 

Em apenas dois meses – a pesquisa começou em Agosto de 2005 –, já estava 

evidente que a tríade favela-tráfico-violência ocuparia boa parte das reflexões do grupo. O 

trabalho diário mostrou, como muito bem ponderou João Moreira Salles, que o discurso da 

violência – seja nos jornais, nos filmes, nas novelas etc. – é de uma “monotonia 

acachapante”.  

Do ponto de vista do cinema, urgente mesmo é ir à favela – se houver mesmo essa 
insistência de voltar à fave la – para tratar de qualquer assunto que não seja o da 
violência. Por que essa obrigação? Por que imaginar que lá não existem outras 
histórias? Por que não contar uma história de amor? É preciso tomar cuidado com 
isso. 

A tirania do tema único é sobretudo a tirania do personagem sem movimento, 
paralisado num enredo único e pobre. Nasce, vive um pouco, mata um pouco e 
morre. O mundo fica achando que é só isso. 5 

A questão principal deixa de ser a favela, a discussão das precárias condições de 

moradia e da necessidade de políticas públicas para o setor, para se concentrar no tráfico. A 

comunidade desaparece em meio ao fogo cruzado. Traficantes e policiais travam uma 

batalha sem fim e preenchem as páginas dos jornais num combate “em que os papéis 

freqüentemente se invertem nos lutos que levam ao cemitério”6.  

Nada disso mudou no noticiário do dia seguinte à morte do traficante Bem-Te-Vi. 

Então, por que destacá-lo? Por que se concentrar no estudo de um tema tão monótono, 

                                                 
4 De acordo com dados do IVC, nos meses de Outubro e Novembro, a circulação do jornal O Dia nos dias de semana foi 
de aproximadamente 128 mil exemplares, chegando a 237 mil nos finais de semana. Revista MEIO&MENSAGEM. Ano 
XXVII. No 1201, 27.03.2006. 
5 Entrevista ao Jornal Folha de São Paulo, 26.03.2006. 
6 ROSENFIELD, Denis Lerrer. Falcões ou pombos-correio? Jornal Folha de São Paulo, 26.03.2006.  
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cujas associações são tão óbvias e naturalizadas: pobre- favela-tráfico-violência-morte? 

Porque acreditamos no papel indispensável da mídia para a constituição do “meio vital” em 

que, por meio da sensibilidade coletiva, afirma-se o Humanismo Prático – que consiste na 

compreensão e aproximação das diferenças sociais7. 

Trabalha-se, aqui, com as reflexões do professor Muniz Sodré8 acerca de um 

humanismo colado à cidadania – entendida como possibilidade de apropriação dos bens 

sociais – e adequado à necessidade das comunidades, que leva em consideração o sensível, 

os laços vinculatórios para além dos aparelhos estatais e dos interesses políticos-

econômicos. O Humanismo Prático não é, portanto, universal e abstrato, mas, adaptado à 

singularidade do homem no espaço, ele é da ordem da emoção, do sentimento, do 

pertencimento e da proximidade com o outro.  

Dito isto, vale ressaltar o que se pretende com a análise das matérias referentes e 

subseqüentes à morte do ex-chefe do tráfico da Rocinha. Em primeiro lugar, procurar-se-á 

refletir sobre as influências da narrativa no jornalismo ou, simplesmente, sobre o jornalismo 

enquanto narrativa. Utilizando as notícias sobre Bem-Te-Vi, a finalidade maior é 

demonstrar como a cobertura da grande mídia é capaz de transformar um marginal num 

homem famoso 9 , sem promover qualquer debate sobre os problemas de moradia, educação 

e violência – para ficar apenas nos mais óbvios, não esquecendo, contudo, das questões 

relacionadas à perda de valores caros ao ser humano, como a dignidade, a esperança, o 

respeito e, por que não, o amor.  

 

Jornalismo e Narrativa 

Muitos teóricos empenharam-se em estudar as relações entre a prática da atividade 

jornalística e a narrativa, com todos os seus componentes, quais sejam: a fábula (a história 

em si, o esquema da narração, a lógica das ações, a sintaxe dos personagens), o enredo (a 

‘superfície’ da história, o modo como ela é contada – a mesma fábula pode gerar enredos 

variados)10 e a intriga (encontro entre personagens ou grupos de personagens).  

                                                 
7 Projeto Comunicação, Comunidade e Humanismo Prático (2005-2006) – LECC, ECO/UFRJ – CNPq. 
8 Palestra proferida no dia 12 de Abril de 2006, em reunião do LECC.  
9 Emprega-se, aqui, o termo famoso e não célebre, já que “o célebre é sempre famoso, mas o famoso nem sempre é 
célebre”. Famoso é aquele que fica em exposição por um tempo determinado e depois é esquecido. Na celebridade há 
uma certa coerência, um talento, um trabalho admirável que é reconhecido pelo público. (PAIVA & SODRÉ, 2004:50). 
10 ECO, Umberto. Lector in Fabula: a cooperação interpretativa nos textos narrativos. Tradução: Attílio Cancian. São 
Paulo: Perspectiva, 1986, p.85-86. 
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O professor Luiz Gonzaga Motta propõe o emprego da narratologia de Mieke Bal – 

“teoria dos textos narrativos, que se define sobre um conjunto sistemático ou um segmento 

de textos narrativos” (MOTTA, 2002:21) – como método para uma abordagem 

antropológica da notícia, lembrando que, para o jornalismo, o segmento narrativo nada 

mais é do que um conjunto de notícias sobre um mesmo assunto, publicadas ou divulgadas 

dias ou semanas seguidas.   

Se as inúmeras notícias publicadas seqüencialmente [...] são tomadas como um 
segmento de sentido unitário, o assunto adquire caráter de uma história com ações, 
personagens, conflitos e tensões, e caracterizam uma trama com princípio, meio e 
fim, como qualquer outra intriga narrativa ficcional. O assunto ganha então uma 
estrutura narrativa típica e se adequa perfeitamente à análise narratológica 
(MOTTA, 2002, p.21). 

Conforme argumenta a professora Raquel Paiva 11, o texto de uma notícia individual 

não é um texto narrativo, uma vez que é apenas na serialidade ou na seqüência encadeada 

de sentidos sobre um mesmo assunto que as notícias diárias constituem uma significação 

mais ampla. Desta forma, elegeu-se por segmento narrativo, para fins de aplicação 

metodológica, preferencialmente as matérias publicadas pelo jornal O Dia, na semana de 30 

de Outubro a 6 de Novembro de 2005 – semana imediatamente posterior à morte de Bem-

Te-Vi. A análise mais detida desse jornal se justifica por dois motivos: 1) tratava-se de um 

jornal de cunho popular, direcionado para as classes C e D, no qual podiam se verificar 

algumas peculiaridades (na temática abordada, no emprego das fotos e no próprio texto) 

que acentuavam o caráter dramático do texto narrativo; 2) uma das características 

marcantes do periódico era a sua obstinação em acompanhar o desenrolar dos fatos 

noticiados, ainda que nenhuma informação realmente nova fosse acrescentada ao assunto 

tratado no dia anterior12.  

 A leitura crítica do material mostrou que ele apresenta os elementos básicos de toda 

e qualquer narrativa ficcional. E, se de acordo com o filósofo e lingüista búlgaro Tzvetan 

Todorov, a obra literária é, ao mesmo tempo, uma história e um discurso, pode-se afirmar 

que a presença de personagens: Bem-Te-Vi, os policiais, as namoradas do bandido, os 

moradores, seus amigos e inimigos e, principalmente, a preocupação em recriar com 

                                                 
11 No livro O Retorno da Comunidade, a ser publicado pela editora Mauad, no segundo semestre de 2006. 
12 Vale lembrar, e o tempo verbal empregado no texto tem esse cuidado, que as observações feitas aqui se referem ao 
jornal O Dia anterior à reforma gráfica e editorial, implementada em Abril de 2006. Com o novo projeto, O Dia  pretende 
reposicionar-se no mercado carioca, disputando com o jornal O Globo, como opção de leitura para as classes A e B. 
Revista MEIO&MENSAGEM. Ano XXVII. N o 1201, 27.03.2006.  
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riqueza de detalhes como era a vida do traficante, o seu dia-a-dia, a história de seus 

relacionamentos etc., aproximam o texto jornalístico estudado da dimensão da história, 

muito mais do que da do discurso. 

Ela é história, no sentido em que evoca uma certa realidade, acontecimentos que 
teriam ocorrido, personagens que, deste ponto de vista, se confundem com os da 
vida real. [...]. Mas a obra é ao mesmo tempo discurso: existe um narrador que 
relata a história; há diante dele um leitor que a recebe. Neste nível, não são os 
acontecimentos relatados que contam, mas a maneira pela qual o narrador nos faz 
conhecê-los (TODOROV, 1973, p.212). 

 Afirmar que a história predomina sobre o discurso equivale a dizer que essa mesma 

história poderia ser relatada por outros meios, estruturas e formas narrativas e discursivas. 

Ou seja, todo o enredo criado com base na morte de Bem-Te-Vi, as peripécias dos 

personagens, suas ações e reações, tudo poderia ser contado de outra forma: através de um 

livro, de um filme, de uma minissérie ou, simplesmente, por meio da narrativa oral.  

Nos trechos a seguir, o foco da narrativa jornalística é dirigido para a intriga, para o 

enredo, para a diegese – “o universo do significado, o ‘mundo possível’ que enquadra, 

valida e confere intelegibilidade à história”13. Os relatos são feitos de forma dramática. Há 

um cuidado em tratar de temas próprios à natureza humana, como questões relacionadas à 

família, à traição, ao romance, à amizade, à confiança e à vingança. É desta maneira que o 

enredo se desenvolve e, o que poderia servir de pano de fundo para a discussão de temas 

relevantes, é tratado de modo meramente espetacular: 

Após 40 minutos de guerra, o Pacificador (carro blindado) da Coordenadoria e 
Recursos Especiais (Core) chegou ao local para resgatar os policiais e socorrer 
Bem-Te-Vi. Tarde demais. Chegava ao fim a trajetória do bandido das celebridades 
que, cercado de fuzis em seu ninho, não tinha glamour algum 14.   

A chegada do bandido ao Souza Aguiar, às 3h45min, foi alvo de curiosidade. Bem-
Te-Vi foi retirado do blindado e carregado por quatro policiais para dentro do 
hospital. Ele tinha o cabelo cortado e pintado de vermelho, vestia jeans e camiseta 
branca. Houve confraternização dos policiais envolvidos na Operação Tróia. Todos 
se abraçaram15. 

Monique saiu de casa com os olhos pintados, de batom e usando uma roupa de 
renda preta. Quando chegou à delegacia, explicou o motivo da superprodução: 
– Se eu aparecer no jornal, quero estar mais bonita que aquela outra (referindo-se à 
Verediana Alves Miranda, outra namorada de Bem-Te-Vi presa ontem). Sou mais 
bonita do que ela.  

                                                 
13 LOPES, Ana C.M. & REIS, Carlos. Dicionário de Narratologia. Coimbra: Almedina, 1987. 
14 Jornal O Dia, 06.11.2005, p.3. 
15 Jornal O Globo, 30.10.2005, p.22. 
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[...] Quando Monique soube que a rival chegaria à sede da SER, perguntou ao 
delegado:  
– Se eu der um soco na cara dela o que acontece? Eu vou presa?  
[...] Monique vibrou quando soube que Verediana estava algemada16. 

O Dia traça perfis bem diferentes das mulheres de Bem-Te-Vi. Bruna, com quem o 

traficante teve duas filhas, é citada como “a viúva oficial do chefão”, “a verdadeira 

companheira”, “a mulher de fé” do bandido. No caso de Verediana e Monique, a intenção é 

construir personagens antagônicas: a loura e a morena; a arrependida e a que faria tudo de 

novo; a recatada e a safada: 

Verediana mostra as algemas para responder que não faria tudo de novo: ‘Quero 
voltar para a minha terra’ [Ipu, no Ceará – mesma cidade onde nasceu Bem-Te-
Vi] 17. 

Monique não hesitou: ‘Eu namoraria ele de novo. Só não queria ser presa’, disse, 
sorrindo18. 

Os casos amorosos da lourinha, [...], são numerosos. [...]. Querendo valorizar o 
‘currículo’ da jovem, o delegado [...] chegou a dar uma derrapada nas informações 
[...]19  

No dia 6 de Novembro, portanto uma semana após a morte do bandido, O Dia  

publicou uma reportagem especial. Na capa, a manchete: “Os segredos, minuto a minuto, 

das últimas 10 horas de Bem-Te-Vi”. Uma faixa em vermelho indicava: “EXCLUSIVO – 

Tudo o que aconteceu no apartamento onde policiais esperaram o maior bandido do Rio”. 

No interior do jornal, o título : “A história do vôo final de Bem-Te-Vi: Como 10 Policiais 

Civis capturaram o todo-poderoso traficante da Rocinha”. Nenhuma informação nova é 

acrescentada. Tudo já foi noticiado nos outros dias. O que essa edição irá fazer será 

detalhar os fatos, construindo uma história a partir da versão dos “Agentes da Tróia” 

(policiais que participaram da operação para matar o traficante), os grandes heróis da 

narrativa. É assim que o jornal relata os últimos instantes de um inspetor da Polícia Civil 

com a sua esposa, antes dele ir para a operação, e os momentos de tensão vividos por um 

outro policial: 

Um beijo e lá se foi ele, com um nó na garganta pelo medo de aquele ser um beijo 
de despedida. [...]. A cena, com algumas variações, se repetiu em outros nove lares 
da cidade.20 

                                                 
16 Jornal O Globo, 01.11.2005, p.14. 
17 Jornal O Dia, 02.11.2005, p.10. 
18 Ibidem.  
19 Ibid. Nesta mesma edição, o jornal passa a citar Monique como “a musa do tráfico” e chega a descrever o que chama de 
“extenso currículo amoroso da jovem”. 
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Olhava para o lado e pensava: ‘Será que daqui a pouco ele vai estar morto? E 
eu?’, lembra S.N., sem esconder a agonia vivida naquelas horas, enquanto sua filha, 
que completava 11 anos, ligava perguntando se ele voltaria a tempo de cortar o 
bolo.21 

Vale destacar a importância das fotografias na composição do enredo. Fotos de 

grandes dimensões, por vezes ocupando a metade da página, foram publicadas com 

bastante freqüência. Além dos infográficos 22, que chamam a atenção especialmente na 

“reportagem exclusiva”. Eles são coloridos e, ao invés de retratarem os personagens apenas 

através de uma silhueta – como normalmente é feito pelos jornais e revistas de todo o 

mundo –, lhes conferem marcas expressivas: olhos, cor do cabelo, da pele etc. O emprego 

de tais recursos traz a sensação de que o que se vê é uma história em quadrinhos. O 

professor de design Ary Moraes, também editor de infografia e ilustração do Estado de 

Minas, lembra que a mesma objetividade buscada no texto deve ser perseguida pelos 

infográficos. Logo, segundo ele, no jornalismo, a intervenção do autor para acentuar a 

dramaticidade da cena não é bem-vinda. 

Os infográficos utilizados em jornais populares têm por objetivo mostrar os 
acontecimentos para os quais não temos registro e fazê-lo com um certo grau de 
dramaticidade. A mesma carga apelativa característica desses jornais pode ser 
identificada em seus infos. Se, por exemplo, um traficante é morto em combate com 
a polícia, o fato vai ser narrado nos populares com destaque por meio de 
infográficos, para MOSTRAR como se deu o fato23. 

O professor português Mário Mesquita24 reflete sobre as pesquisas de Bárbara 

Zelizer (2004) a respeito de como os investigadores e acadêmicos definem o jornalismo. 

Segunda a autora, na área de estudo da narrativa, certos jornalistas consideram o seu 

trabalho “informação”, enquanto outros o encaram como “a arte de contar ‘histórias’”. Há 

aí uma distinção entre news e human interest, isto é, entre “informação séria” e fait-divers. 

Mesquita adverte que estas são noções operativas, forjadas no meio profissional, já que não 

há uma definição propriamente científica para os conceitos de notícia e história de interesse 

humano. 

                                                                                                                                                     
20 Jornal O Dia, 06.11.2005, p.2. 
21 Jornal O Dia, 06.11.2005, p.3. 
22A infografia, como a conhecemos hoje, desenvolveu-se a partir do lançamento do USA Today, em 1982. O diário norte-
americano destacou-se pelo uso das iconografias como recurso jornalístico e os conceitos lançados por ele foram 
aproveitados em reformas gráficas e editoriais por todo o mundo. No Brasil, chegaram com a reforma da Folha de São 
Paulo (1988) e se popularizaram com o novo projeto de O Dia (1992). MORAES, Ary. Comunicação pessoal à autora. 
Abril de 2006 
23 MORAES, Ary. Notas de aula da disciplina Jornalismo Gráfico I. Rio de Janeiro: ECO/UFRJ, 2006/1. 
24 MESQUITA, op.cit., p.17. 
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 No entanto, de acordo com o sociólogo da Escola de Chicago, Robert E. Park 

(1981), as notícias são uma forma de conhecimento informal, ligadas à existência de 

participantes na vida da sociedade; elas transmitem informações e dinamizam a atividade 

econômica. As histórias de interesse humano, por sua vez, constituem fait-divers, narrativas 

de mistério e paixão, emotivas e sensacionalistas; nelas, a distinção entre história 

verdadeira e história fictícia tende a apagar-se. Dentro desta perspectiva, o jornalismo se 

aproxima da literatura popular ou da paraliteratura.  Ainda segundo Park, quando o real é 

tratado como ficção, pode-se ler o jornal num momento de lazer, sem considerar a 

importância das informações (news)25.  

 Já na primeira metade do século XX, o teórico marxista Antonio Gramsci 

observava, a respeito do jornal italiano Corriere della Sera, que, embora o periódico não 

publicasse romances de folhetim, a sua página policial possuía todos os atrativos desse tipo 

de romance, sem deixar dúvidas de que ali eram tratados fatos verdadeiros26.  

a página policial dos grandes jornais é redigida como uma perpétua Mil e uma 
noites, concebida de acordo com os esquemas do romance de folhetim. Há a mesma 
variedade de esquemas sentimentais e de motivos: a tragédia, o drama frenético, a 
intriga hábil e inteligente, a farsa  (GRAMSCI, 2000, p.244-245). 

 O relato do texto jornalístico é referencial, já que elaborado com base na recriação 

de um universo que o ambienta e suporta. Portanto, assim como no texto literário, há, no 

jornalismo, uma recriação lingüística dos fatos. A pesquisa demonstrou que os fatos são 

apresentados de modo a fomentar a curiosidade do leitor: de maneira serial e encadeada, a 

narrativa se desenvolve sem direcionar a seqüência para um desenlace que inviabilize a 

continuação da intriga. Fica evidente a preocupação em manter o leitor preso àquela 

história, como na seguinte frase publicada pelo jornal O Globo: “A Guerra do Rio: ‘O pior 

está por vir’”27. Em outras palavras, é como se o jornal dissesse: “você não pode perder as 

cenas do próximo capítulo”. 

 O semiólogo francês Roland Barthes denomina as unidades mínimas que compõem 

o enredo de seqüência – blocos semanticamente coesos, organizados em ciclos que o leitor 

reconhece com facilidade. Essas unidades são conectadas por uma relação de solidariedade: 

                                                 
25 MESQUITA, op.cit., p.17-18. 
26 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere, vol. 2: Os intelectuais. O princípio educativo. O jornalismo .  Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2000 [1934]. 
27 Jornal O Globo, 30.10.2005, p.22A. 
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a seqüência começa quando um dos seus termos não tem antecedente solidário e termina 

quando outro dos seus termos deixa de ter conseguinte28.  

Dentro da lógica de manter viva a seqüência narrativa, destaca-se a estratégia 

empregada pelo jornal O Dia. Todo personagem novo era apresentado em função da sua 

relação com Bem-Te-Vi, ainda que a notícia se desse em um outro contexto e não tivesse 

qualquer relação direta com a morte do bandido. Como pode ser percebido na manchete: 

“Sócio de Bem-Te-Vi é preso na Maré – Sassá oferece R$ 1 milhão à polícia para escapar 

da cadeia”29. Sassá não é qualquer um, ou simplesmente um fornecedor de drogas ou um 

traficante da Maré. Ele é, antes de tudo, o “sócio de Bem-Te-Vi”. Feita essa apresentação, 

no interior do jornal e nas próximas matérias ele passará a ser citado apenas pelo seu 

próprio nome ou apelido. 

Não se deve esquecer que as notícias são elaboradas para produzir determinadas 

reações de sentido próprias do processo comunicativo-jornalístico. O exercício permanente 

de relatar a realidade da forma mais fiel possível, o compromisso com a “objetividade” e 

com a “imparcialidade” e a preocupação com a verossimilhança externa, são estratégias que 

conferem aos jornais a credibilidade para que eles continuem contando e repetindo temas 

arquetípicos. É através dessa legitimidade que eles se instalam como fonte das fábulas 

contemporâneas (MOTTA, 2002:15). E a audiência tem a crença ilusória de que se 

publicam os fatos e não a sua construção, sujeita as impressões e imprecisões de toda uma 

equipe comprometida com interesses outros além da mera reprodução dos acontecimentos. 

 Se o jornalismo, por um lado, pretende ser o espelho da realidade, através de um 

registro “objetivo” da história, ele também é, por outro lado, palco dos conflitos e dramas 

humanos. Encontra-se, pois, carregado de sentidos subjetivos, de emoções e tensões. Como 

pôde ser percebido no material analisado, os jornalistas tomam o conflito como valor-

notícia predominante e esforçam-se para que as suas pautas contenham algo de 

extraordinário, que rompa com o fluxo de significações cotidianas. Aquilo que surpreende, 

o novo, o inesperado, é perseguido dia após dia. Aqui, a lógica é a mesma que permeia a 

narrativa: não se conta uma boa estória sem conflitos, rupturas e tensões, pois são esses 

elementos que servem de base para a construção do enredo e para a inserção dos 

                                                 
28 MOTTA, Luiz Gonzaga et alli. Notícia e construção de sentidos: análise da narrativa jornalística. In: Revista 
Brasileira de Ciências da Comunicação. São Paulo: volume XXVII, no 2, julho/dezembro de 2004, p.40. 
29 Jornal O Dia, 05.11.2005, capa. 
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personagens, auxiliando na identificação de protagonistas e antagonistas, na descrição de 

suas ações e reações.  

Notícias sobre vida e morte, dor e alegria, encontros e desencontros, amor, traição, 

sexo, violência, bandidos e mocinhos, mocinhos que viram bandidos, bandidos que viram 

mocinhos, heróis, personalidades... fragmentos de um recontar diário da história dos 

homens. Variam apenas os personagens e o cenário, mas o enredo permanece sempre o 

mesmo, como fábulas que se atualizam para manter-se vivas em diferentes épocas e 

contextos sócio -culturais.  

 

Visibilidade  e Poder 

A citação freqüente do nome “Bem-Te-Vi”, além de captar a atenção do leitor, 

conforme a estratégia descrita anteriormente, acaba por torná- lo famoso. Afinal, “você não 

conhece o Bem-Te-Vi?” “Como não? Só se fala dele nos jornais!” 

No livro A Personagem, Beth Brait elabora um “vocabulário crítico”, do qual 

destacamos os comentários sobre o herói e o protagonista: 

Herói: protagonista de uma narrativa. Personagem que recebe a tinta emocional 
mais viva e mais marcada numa narrativa. Suporte para um certo número de 
qualificações e funções que o distinguem como a personagem principal de uma 
determinada narrativa. 

Protagonista: personagem principal; aquela que ganha o primeiro plano na 
narrativa (BRAIT, 1990, p.88-89). 

 
Brait lembra que a radicalização do personagem como ser de linguagem se deu com 

os formalistas russos, por volta de 1916, num movimento de reação ao estudo naturalista-

biológico ou religioso-metafísico da literatura. Segundo a autora, é a partir da perspectiva 

dos formalistas que o personagem passa a ser visto como um dos componentes da fábula 

que, por tanto, só adquire a sua especificidade de ser fictício na medida em que está 

submetido aos movimentos e às regras próprias da trama. Assim, “a concepção da 

personagem se desprende das muletas de suas relações com o ser humano e passa a ser 

encarada como um ser de linguagem, ganhando uma fisionomia própria” (BRAIT, 1990, 

p.44). É o que acontece com o Bem-Te-Vi inserido na narrativa jornalística. 
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No período analisado, todas as manchetes do jornal O Dia citam o traficante. Chama 

a atenção, também, a publicação quase que diária de uma mesma foto de Bem-Te-Vi 

exibindo a sua arma dourada.  

“Polícia mata Bem-Te-Vi” (30.10.2005) 
“Mulher de Bem-Te-Vi gravou na pele seu amor pelo traficante” (31.10.2005) 
“O último desejo de Bem-Te-Vi: Soul e mais sete são executados segundo moradores 
da Rocinha” (01.11.2005) 
“Traficante traído quer matar viúva de Bem-Te-Vi” (02.11.2005) 
“Traficante viveu drama de Feitosa: Namorada de Bem-Te-Vi teve caso com Pedro 
Dom” (03.11.2005) 
“Dez minutos antes de ataque da polícia, Bem-Te-Vi recebeu notícia de que iria ser pai” 
(04.11.2005) 
“Sócio de Bem-Te-Vi é preso na Maré” (05.11.2005) 
“Os segredos, minuto a minuto, das últimas 10 horas de Bem-Te-Vi” (06.11.2005) 

Em Cidade dos Artistas, Raquel Paiva e Muniz Sodré discorrem sobre as 

peculiaridades dos aspectos topográficos e, principalmente, dos aspectos “topológicos” – 

referentes ao espaço imaginário organizado pela mídia – da cidade do Rio de Janeiro. 

Aspectos que refletem a segregação territorial do espaço metropolitano, bem como a 

retórica de suas imagens, irradiadas pelos veículos de comunicação e pelos demais 

discursos comprometidos com o image-making capitalista da cidade (PAIVA & SODRÉ, 

2004:19).  

Fama é fortíssimo sujeito de poder e objeto de desejo na cidade do Rio de Janeiro. 
Às presumíveis relações diretas e indiretas entre globalização neoliberal, 
urbanização segregacionista e violência urbana, acrescenta-se a celebridade, 
vetorizada por uma matriz de ilusões e identificações projetivas chamada ‘mídia’ 
(PAIVA & SODRÉ, 2004, p.15). 

Ainda nesta mesma obra, os autores argumentam que o bios midiático moldado pela 

forma social televisiva institui um novo tipo de relação social, na qual a visibilidade pública 

passa a agregar valo r ético ou existencial às subjetividades. Nesse contexto,   

sem a força da antiga alegria litúrgica e com sua singularidade (o ritmo, a criação 
musical e corporal) absorvida pelo Outro do Asfalto, sem o horizonte do bom 
emprego, [fica] mais insuportável para o habitante do morro a segregação espacial. 
De repente, bandido é uma identidade social aceitável. Principalmente quando o 
mediador entre o morro e a cidade-formal deixa de ser o samba ou qualquer outro 
ludismo integrador, em favor do tráfico (PAIVA & SODRÉ, 2004, p.128). 

Os professores Jaílson de Souza e Silva e André Urani coordenaram o estudo 

Crianças no Narcotráfico: um diagnóstico rápido, trabalho que aborda a situação de 

crianças envolvidas no narcotráfico dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro. Em 
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seu conteúdo, é possível encontrar uma investigação que vai desde as razões que levam as 

crianças ao tráfico até aquelas que poderiam ajudá-las a abandoná-lo. Na tabela a seguir, os 

autores reúnem as principais vantagens que, segundo as crianças e jovens entrevistados, são 

oferecidas pelo narcotráfico. Como pode ser observado, os indicadores de maior 

percentagem Possuir dinheiro e Adrenalina são seguidos por Prestígio e poder que ocupa a 

terceira posição na tabela, mencionado por 47,5% dos menores de 18 anos e por 40% dos 

maiores de 18 anos.  

Tabela 1: Vantagens Comparativas no Narcotráfico30 

 
                                                                                                 Fonte: SILVA & URANI, 2002, p.68. 

 

A busca dessas crianças e jovens por prestígio e poder pode ser entendida como 

uma tentativa de construção de suas identidades. À margem da sociedade incluída, 

abandonada pelo poder público e muitas vezes por sua própria família, grande parte dos 

jovens e crianças de comunidades pobres percebe-se não significando nada. É nesse 

momento de suas vidas que, segundo ressalta Maria Thereza Verardo31, eles perseguem 

desesperadamente a possibilidade de ser algo.  

Para tentar entender esse processo, vamos, mais uma vez, fazer uso do mito, [...]. 
Em uma das possíveis interpretações do mito de Narciso, este semideus célebre por 
sua beleza e insensível ao amor morre afogado em sua imagem por não conseguir 
construir sua identidade, uma vez que lhe falta a heteroimagem, já que ele não tem 
o olhar do outro, mas somente seu próprio olhar refletido nas águas do lago; e não 
tem a voz do outro e, sim, sua própria voz repetida na voz de Eco. Por não 
conseguir construir sua identidade, Narciso não pode viver, afinal ele não é, não 
tem significação (VERARDO, 2005, p.48). 

                                                 
30 Organização Internacional do Trabalho. Crianças no narcotráfico: um diagnóstico rápido / Jaílson de Souza e Silva; 
André Urani (coordenadores); Organização Internacional do Trabalho; Ministério do Trabalho e Emprego. - Brasília : 
OIT, p.68. 
31 VERARDO, Maria Thereza. Sobre o jovem e a época atual. Momento do Professor: revista de educação continuada, 
São Paulo, ano 2, no 1, p.44-51, verão de 2005. 
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O psicanalista norte-americano Rollo May32 fala sobre a necessidade que as pessoas 

têm de se sentirem especiais, de sentirem que significam algo. Para ele, é essa significação 

que confere ao ser humano a sensação de estar vivo e de ter alguma importância, a qual, por 

menor que seja, é suficiente para dar significado à existência. May acredita que o homem 

que se percebe não significando nada está diante de uma  sensação de impotência que gera a 

necessidade de potência. E, nesse contexto, talvez a única forma de existir e de se sentir 

potente seja através do uso da violência.  

[...] em nossa sociedade, os atos de violência são executados em grande parte por 
aqueles que tentam estabelecer seu amor próprio, defender sua imagem pessoal e 
demonstrar que também são indivíduos significativos. Independentemente de quão 
malconduzidas ou erroneamente usadas sejam essas motivações; ou de quão 
destrutiva seja sua expressão, não deixam de ser a manifestação de necessidades 
interpessoais positivas. Não podemos ignorar o fato de que essas necessidades por 
mais difícil que possa ser sua reorientação, são em si mesmo potencialmente 
construtivas. A violência não é gerada pela superfluidade do poder, mas pela sua 
impotência  (MAY, 1972, p.23). 

 Na cobertura da morte de Bem-Te-Vi, fica evidente a associação entre visibilidade 

e poder. Visibilidade é poder e a mídia, através de notícias que priorizam o espetacular, 

constrói um enredo dramático, cria e reproduz estereótipos, conferindo ao traficante mais 

procurado e, naquele momento, mais famoso da cidade, a visibilidade tão desejada. Todos 

sabem que a vida no tráfico é curta, mas a lógica que impera – com o auxílio dos veículos 

de comunicação – é a do herói, do mártir, daquele que será eternizado ou ao menos terá os 

seus “15 minutos de fama”.  

 Os fragmentos de notícia abaixo exemplificam de que forma (não) foi discutida a 

popularidade de Bem-Te-Vi. Os fatos são narrados sem que haja qualquer questionamento; 

tudo é natural: Bem-Te-Vi é famoso, é um exemplo, um ídolo.  

Cerca de 300 pessoas, incluindo um grupo de 20 crianças, foram ao enterro do 
traficante em quatro ônibus alugados. Aproximadamente 45 policiais, dos Batalhões 
de Choque de Botafogo e do Leblon, fizeram a segurança no cemitério e não houve 
tumulto. [...]. O cortejo durou 15 minutos e muitos dos moradores que 
acompanhavam o caixão bateram palmas e cantaram músicas alusivas ao tráfico. 
Um deles gritou para as pessoas terem orgulho do bandido33.  

                                                 
32 MAY, Rollo. Poder e inocência: uma análise das fontes de violência. Rio de Janeiro: Zahar, 1972. 
33 Jornal O Globo, 30.10.2005, p.22. 
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Se tivessem enterrado um desconhecido, jamais saberia que os restos mortais dele 
não estavam mais ali. [...]. Quando vi tantas coroas e flores, cheguei a pensar que 
era uma homenagem ao meu pai.34 

Um grande guerreiro não morre, mas descansa.35 

– vieram mais de 15 mulheres aqui.36 

 
Por que interessa, ou deveria interessar ao leitor, a vida do traficante Bem-Te-Vi? 

Qual a finalidade desses tipos de comentário , senão transformar um marginal numa pessoa 

famosa? A imprensa tem o hábito de noticiar o enterro de pessoas ilustres, personalidades, 

indivíduos célebres cujas vidas geralmente são acompanhada pela sociedade. Afinal, quem 

foi Bem-Te-Vi? O que ele representa para a sociedade? E para a comunidade da Rocinha? 

Qual o significado da sua morte? Qual a responsabilidade do Estado pela sua morte? 

Quantos outros jovens e crianças estão propensos a se tornarem chefes do tráfico? Qual a 

relação do tráfico com a sociedade?  

 

Conclusões 

A notícia é um produto cultural que, para além do ato de informar, situa os 

indivíduos na complexidade das relações sociais contemporâneas. É através dela que a 

audiência experimenta cotidianamente percepções do mundo e dos espaços de convívio.  

Logo, muito mais do que simples ferramenta de informação dos fatos cotidianos, a notícia 

deve ser pensada a partir dos sentidos culturais que dissemina. 

 Nem a morte do traficante mais procurado do Rio de Janeiro, nem qualquer outra 

cobertura jornalística, como alerta Luiz Gonzaga Motta, se explica apenas pelo histórico-

racional. As notícias não foram construídas tal qual mostrado neste artigo, nem alcançaram 

tamanha repercussão nas páginas dos jornais, nos noticiários do rádio e da televisão e no 

conteúdo transmitido pela Internet apenas por causa das relações materiais envolvidas. Mas 

também e, talvez principalmente, porque contêm uma carga simbólica, mística, mítica e 

utópica.  

                                                 
34 Fala do filho de Dida (craque do Flamengo da década de 50) que rezava no túmulo do pai, sem saber que lá estava o 
corpo de Bem-Te-Vi. Jornal O Dia, 03.11.2005, p.3. 
35 Frase da coroa levada ao enterro. Segundo o jornal, uma homenagem da comunidade de São Carlos, da mesma facção 
criminosa de Bem-Te-Vi. Jornal O Dia, 03.11.2005, p.3. 
36 Comentário de um coveiro que confirma a informação de que o movimento no túmulo do traficante foi intenso. Jornal 
O Dia, 03.11.2005, p.3. 
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 Do segmento narrativo analisado emergem alguns dos mais urgentes problemas 

sociais. Sob a névoa deixada pela explosão das bombas – das que ferem tanto física, quanto 

moralmente: das bombas do conflito armado, que destroem e matam; do bombardeio do 

mercado, que implanta desejos, que impõe necessidades e que faz sonhar para no instante 

seguinte acabar com o sonho; do bombardeio da mídia, que concede apenas a visibilidade 

estereotipada e que representa sem dar voz – encontram-se comunidades marginalizadas, 

famílias desestruturadas, indivíduos excluídos dos processos de globalização e carentes da 

ação de um Estado cada vez mais comprometido com os interesses do capital.  

Enquanto os leitores acompanham o enredo construído em torno da vida de Bem-

Te-Vi, uma outra narrativa – que deveria ser a principal, a mais importante – passa 

despercebida e, com ela, questões relacionadas à ausência de políticas públicas e ao abismo 

construído em torno das diferenças sociais. Por meio de um noticiário espetacular e 

sensacionalista, ligado a lógica das atividades publicitárias e mercadológicas que sustentam 

a imprensa, é desencadeado um processo meramente midiático e não comunicacional de 

fato (SODRÉ, 2002). O comportamento dos que consomem a realidade através dos meios 

de comunicação de massa é apático e anestesiado. Um retrato da indiferença e da falta de 

vínculos afetivos e de solidariedade.  
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