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Resumo 

 

 Este trabalho propõe uma reflexão acerca das discussões sobre a autenticidade da 

cidade a partir da análise de notícias veiculadas no telejornal Jornal Nacional da emissora 

Rede Globo durante a ocupação das favelas da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão em 

novembro de 2010. A proposta é levantar discussões a respeito de como a cidade é tratada. 

No que tange os aspectos teóricos, apontamos como linha de investigação as contribuições 

de Sennet, Norman Fairclogh, Martin Barbero, Beatriz Jaguaribe, Garcia Canclini, Comolli 

e Charles Taylor. 

  

Palavras-chaves: Cidade, Rio de Janeiro, Violência, Autenticidade, Discurso  

Introdução 

(...) nada do que acontece em Valdrada é simétrico: para cada face ou 

gesto, há uma face ou gesto correspondente invertido ponto por ponto no 

espelho. As duas Valdradas vivem uma para a outra, olhando-se nos olhos 

continuamente, mas sem se amar
3
. 

 

 Ao descrever as cidades do império do mongol Kublai Khan, Marco Polo alerta o 

imperador de que “jamais deve confundir a cidade com o discurso que a descreve, embora 

haja uma estreita relação entre eles” 
4
. A experiência e percurso em cada um das cidades do 

reino é que, efetivamente, irão construir seus sentidos. Compreendê-las é deixar que 

coexistam – tanto o discurso quanto à ideia que se tem da cidade – não porque ambas sejam 

reais, mas sim porque supostas. As mudanças nas representações possíveis são refeitas, 

recontadas pelas memórias, abastecidas pelas experiências e pelos meios de comunicação 

que reconstroem constantemente as imagens da cidade. Os elementos utilizados para 

representar a cidade têm infinitos significados, estabelecidos numa rede cartesiana 

individual. Como um espelho “(...) aumenta o valor das coisas, às vezes anula. Nem tudo o 

que parece valer acima do espelho resiste a si próprio refletido no espelho” 
5
. É desta forma 

que Ítalo Calvino nos enreda em Cidades Invisíveis para as infinitas possibilidades de 

descrever, experimentar e vivenciar uma cidade. 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2
 Doutorando em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Monica.cpsousa@gmail.com 

3
 CALVINO, Ítalo.  As cidades Invisíveis. Rio de Janeiro: O Globo; 2003, p 56.  

4
 CALVINO, Ítalo. Cidades Invisíveis. O Globo: Rio de Janeiro, 2003, p 61 

5
 CALVINO, Ítalo.  As cidades Invisíveis. Rio de Janeiro: O Globo; 2003, p 56. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 2 

A proposta deste trabalho é abordar algumas questões para a representação da 

cidade do Rio de Janeiro a partir da busca por uma cidade autêntica. Para levantarmos 

alguns aspectos desta problemática, a análise considerará as matérias veiculadas no Jornal 

Nacional entre os dias 24 de novembro de 2010 e 04 de dezembro de 2010, referentes à 

ocupação das favelas da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de 

Janeiro. Tais textos constituídos na sua complexidade aparecem como fabricação da 

realidade e, por esse sentido, compreendemos as matérias televisivas para além de 

categorias dicotômicas de invenções de mundo e registro puro do cotidiano.  Ao não 

catalogarmos as imagens-textos nem como mentiras e nem como invenções, pensamos a 

autenticidade (TAYLOR, 2008) como o espaço de consumo e de display que tem em sua 

relação com o outro, o elemento decisivo na própria concepção de autêntica. Como então 

definir a autenticidade da cidade como maravilhosa ou violenta ou caótica se, como nos diz 

Charles Taylor, a autenticidade é construída a partir da maneira como cada um de nós se 

realiza e vive a partir de si mesmo¿ Transportando para a cidade esta definição de 

autenticidade, podemos dizer então que, se as experiências da cidade são diferenciadas 

pelos seus espaços urbanos diametralmente opostos, a busca pela autenticidade do Rio de 

Janeiro pautada pela alcunha de encantada ou de violenta é uma maneira de reduzi-la a 

“inautêntica”. 

Ora, se consideramos que as configurações processam-se em percursos 

multidirecionais no interior dos sujeitos a partir de seus próprios repertórios individuais e 

das práticas sociais; e que as imagens-textos não têm sentidos fechados porque dependem 

da leitura, a nossa pergunta é: como o telejornal analisado nos fala desta autenticidade¿ E o 

apontamento dentre os muitos possíveis a esta indagação é de que há elementos nas 

matérias jornalísticas que dão pistas de que a violência ali representada não seja parte da 

rotina da cidade e de que há o uso de experiências do cinema para retratar e categorizar os 

conflitos urbanos
6
, numa maneira também de buscar a autenticidade pela ficção. 

Reduto da mais antiga facção criminosa do Rio de Janeiro, as ações policiais 

começaram pela ocupação da favela da Vila Cruzeiro, na Penha, bairro da Zona Norte 

carioca e se expandiram para o conjunto de favelas do Complexo do Alemão, na mesma 

região. As imagens da ocupação e do confronto entre bandidos e policiais chegaram a ser 

                                                 
6
 Os filmes “Tropa de Elite” dirigidos por José Padilha narram o conflito urbano carioca pela perspectiva de 

um capitão do Bope. O filme foi recorde de bilheteria nas suas duas edições: 2008 e 2010. Apontamos este 

filme neste rodapé porque, como será explicado mais a frente, o filme estava em cartaz pouco antes dos 

confrontos, inclusive a indústria cinematográfica se aproveitou do ocorrido e das associações com a narrativa 

e recolocou o filme em cartaz em alguns cinemas da cidade. 
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vendidas pelas ruas da cidade em dvd´s conhecidos como Tropa de Elite 3, numa referência 

direta às duas produções anteriores do filme Tropa de Elite, de José Padilha.  

 

Autenticidades: o Rio e as ambiguidades 

Pensar a moral de cidade e sua autenticidade é entendê-la em sua concepção urbana 

de mistura. O Rio de Janeiro, como metrópole, é turbulenta. Concilia em seus limites – se é 

possível falar em limites para uma metrópole – o bem e o mal inerentes a qualquer 

sociedade
7
, uma vez que para Maffesoli não é possível pertencer a um local sem que 

concomitantemente haja um sentimento de alteridade. Por ser orgânica a cidade carrega em 

sua gênese o impuro, que se tenta maquiar, assim como nos corpos humanos. Se nos 

homens a originalidade também se exibe na linguagem comum dos objetos consumidos, a 

maneira de consumir a cidade é também uma maneira de dar a ela uma originalidade. Como 

propõe Paula Sibilia (2001), todo corpo é um capital e compreender o Rio de Janeiro por tal 

aspecto é considerar a campanha atroz por uma cidade dos sonhos olímpicos
8
, que se 

empenha em criar estruturas que corroborem a autodenominação de Cidade Maravilhosa. 

Tal questão é tratada por Beatriz Jaguaribe (2011) que, num artigo recente, utiliza o 

conceito de branding para apontar os esforços de marketing para que o Rio de Janeiro 

“enquadre-se” nos receituários globais. E, neste aspecto, a favela, até pouco tempo relegada 

ao expurgo, é cooptada pelo local color
9
 e daí a configuração da favela como ponto 

turístico (favela tours). Diz a autora: 

Os programas de urbanização, pacificação e 

melhoramentos das favelas cariocas, portanto, não 

apenas visam atender a uma urgente agenda social 

como também constituem uma parte estratégica da 

promoção da imagem do Rio de Janeiro atrelada à 

favela. Trata-se de uma repaginação da dicotomia da 

“cidade partida” para uma nova reinvenção da cidade 

integrada
10

.   

 

                                                 
7
 MAFFESOLI, Michel. A parte do diabo – resumo da subversão pós-moderna. Rio de Janeiro. Record, 2004, 

p 28. 
7
 Há o site www.cidadeolimpica.com.br promovido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. 

8
 SENNETT, Richard. Carne e Pedra – o corpo e a cidade na civilização ocidental. 5 edição: Rio de Janeiro, 

2008, p.83. 
9
 Termo emprego por Jaguaribe para tratar da diversidade carioca possível pela topografia arrebatadora, a 

cultura popular vibrante e a mistura de raças e classes. No âmbito do local color é que surgem os “favelas 

tours” que agora podem proliferar dada a ação das UPPS. 
10

 JAGUARIBE, Beatriz. Imaginando a Cidade Maravilhosa: modernidade, espetáculo e espaços urbanos 

XX Encontro da Compós, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, de 14 a 17 de junho 

de 2011.  

http://www.cidadeolimpica.com.br/
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 Mas a favela que será integrada é aquela repaginada pelas Unidades de Polícias 

Pacificadoras (UPP´s), que coincidentemente (¿) começaram pelas comunidades da Zona 

Sul carioca e se estenderam à região da Tijuca, Maracanã e, forçosamente, ao Complexo do 

Alemão e Vila Cruzeiro depois dos eventos aqui relatados. Quando não integradas ao local 

color
11

 da autenticidade que se pretende exaltar, os espaços de pudores, tais como as favelas 

e o subúrbio, têm suas diversidades e exotismo relegados ao segundo plano, como 

representantes dos problemas de violência da cidade.  

O paralelo entre o corpo humano e a cidade já se faz presente nas primeiras cidade 

grecas e romanas em que as construções eram pautadas neste entrosamento. As linhas do 

corpo davam a ideia das linhas e do funcionamento das cidades. “(...) as linhas do corpo, 

templos e cidades revelavam os princípios de uma sociedade bem organizada”
12

. Mas 

quando esta sociedade expõe as mazelas nos seus espaços urbanos - assim como os corpos 

exibem a aparência da sua superfície - delata o que é. Da mesma maneira que os “defeitos” 

dos corpos não resistem ao julgamento dos espelhos, a cidade escancara sua organicidade e 

contradiz, muitas vezes, a imagem que pretende refletir. E para ser “autêntica” em seu 

imaginário de cidade maravilhosa, ela nega partes constitutivas de sua totalidade. O que é 

impuro e vergonhoso (seus desconfortos) são imposto a uma barreira de pudores.  

Na matéria de Sandra Moreira, do dia 29 de novembro, “Operação no Complexo do 

Alemão devolve clima de segurança ao Rio”, o texto diz: “No Rio a vida segue o ritmo de 

todos os dias. Sob o sol, o povo caminha a beira-mar”. As imagens da praia do Leblon, o 

céu azul, caminhantes e ciclistas pela orla da cidade. Em seguida, o texto prossegue para o 

problema: “(...) no fim de semana, todos os olhos estavam voltados para um ponto no 

subúrbio”. Neste momento, o texto conta com uma arte que destaca no mapa da cidade, em 

coral e marrom, as favelas do Complexo do Alemão. Em outros trechos ao longo das 

edições, as imagens-textos da ocupação reiteram a construção do sentido em blocos de bons 

versus maus, assim como em lugares dicotômicos de violência e de beleza. Na “vida que 

segue seu ritmo de todos os dias”, vemos um Rio de cartão postal: as praias e a orla com 

ciclistas como o que é o autêntico da cidade que se abala por causa daquilo que não faz 

parte de sua composição. É o ponto no subúrbio que altera a ordem do “ritmo de todos os 

dias”.   

                                                 
11

 Termo emprego por Jaguaribe para tratar da diversidade carioca possível pela topografia arrebatadora, a 

cultura popular vibrante e a mistura de raças e classes. No âmbito do local color é que surgem os “favelas 

tours” que agora podem proliferar dada a ação das UPPS. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 5 

A mesma lógica maniqueísta de bom e ruim estabelecida na geografia urbana da 

cidade – que cria espaços de “sonhos” e outros que carregam as “mazelas” da cidade – se 

prolonga nas notícias analisadas que dão vazão à experiência da violência. Mediadora entre 

a cidade e os leitores, a imprensa reproduz o cotidiano, assim como também o faz a ficção. 

E nesta lógica que Barbero (2003) chama de “narração perspectiva vertical que separa 

taxativamente os heróis dos vilões abolindo a ambiguidade e exigindo uma tomada de 

posição por parte do leitor”. 

Os eventos, os tiros e as balas perdidas contrastam com o autêntico que se pretende 

propagar e rompem com o modelo de Rio de Janeiro hegemônico, pautado no imaginário de 

cidade maravilha. E o outro autêntico da cidade se revela – ambos os sentidos de 

autenticidade construídos no (e pelo) discurso. A realidade e o próprio grau de 

noticiabilidade se encontram justamente quando o mundo de felicidade, de luz e de 

esperança se acha envolvido no mundo do obscuro, invertendo os papéis e criando o que 

para a ficção é o clímax e para a imprensa é mote inicial. Basta nos atermos ao que diz 

William Bonner na cabeça da matéria de Sandra Moreira, descrita acima: “devolver 

segurança a um dos pontos mais perigosos do Rio de Janeiro, a operação espalhou um clima 

de confiança pela cidade toda”.  

Ora, a periculosidade das áreas do Complexo do Alemão e da Vila Cruzeiro são 

conhecidas da população do Rio de Janeiro. No entanto, o diferencial desta operação não se 

deu pelo perigo do lugar, mas pelas ações coordenadas dos traficantes que, nos dias 

anteriores, espalharam terror para além do subúrbio (áreas como Lagoa, Humaitá e Lapa). E 

o posterior clima de segurança de toda a cidade reflete, então, o avesso ao terror das áreas 

que geraram a necessidade de uma ocupação e de uma pacificação às pressas com a 

instalação de UPP´s na região. Deste modo, a prática discursiva do telejornal se apoia na 

prática social, que está enraizada em estruturas sociais, materiais, concretas, e que se orienta 

para elas. Como nos aponta Benilton Bezerra (2002), a realidade político-econômica de 

uma sociedade afeta a subjetividade e se dá pela criação de certos ideais e valorização de 

modelos de pensamento que garantem a consistência de imaginário de uma época através da 

qual a experiência e a existência pessoal ganham consistência e significação.  

Taylor (2008), ao tratar da autenticidade, aborda a questão do senso comum como o 

espaço em que não é tanto a ação, mas a emoção (ou como ele mesmo diz: “um poderoso 

sentimento comum”) de partilharmos uma experiência. As matérias analisadas colocam a 

cidade torcendo pelo bem comum – se a violência é retratada e direcionada a um ponto da 
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cidade, a paz é sintonizada com a esperança de todos. A soma das expectativas e os panos 

brancos nas janelas da favela durante os tiroteios “incluem” estes moradores e aquele 

espaço estigmatizado no Rio de Janeiro que se quer maravilhoso. Em outras palavras, 

acenar pela janela é um dos caminhos de, na cidade (que ser quer) autêntica, não ser o 

portador do mal que abala as referências cariocas de encantamento. E, ao mesmo tempo, 

como nos aponta Kleber Mendonça, é também uma tática13 da própria comunidade em 

responder aquilo (e da maneira) que é esperado. “A tática da comunidade foi responder (...) 

com declarações reconhecíveis como ‘noticiáveis’ e que (esperava-se) atenderiam à 

demanda solicitada” (MENDONÇA, 2011, p5). Mas ao não ser este autêntico, a cidade 

promove outra forma de autenticidade: o de suas ambiguidades. 

 

Paradoxos, encenação e realidade 

Em Discurso e Mudança Social, Fairclough (2008) nos aponta o discurso como 

prática de representação do mundo e de significação, o que o coloca numa posição de 

constituir e construir o mundo em significados. Pela perspectiva do autor, as práticas 

discursivas podem reiterar o mundo já concebido, ao mesmo tempo em que estão aptas a 

transformá-lo. Deste modo, são desenvolvidas na articulação dos discursos com o contexto 

social no qual estão inseridos. A leitura das imagens textuais pressupõe a exigência de 

referência aos ambientes nos quais o discurso é gerado. Vemos então como as 

representações da cidade “partida” pela perspectiva espacial em articulação com as 

estruturas ficcionais dos filmes de violência, no qual Tropa de Elite é aludida, contribuem 

na maneira como o telejornal tece o sentido das narrativas que constrói. E, assim como as 

câmeras do cinema, as da televisão também reduzem a cidade ao que é visível, ao que é 

agendado. E a cidade noticiada esbarra também na cidade do cinema. 

Em Comolli (2008), a cidade filmada é aquela que assume sua característica 

representada e, aos poucos, acaba por parecer sua versão filmada. Como uma metamorfose 

que se passa pelas lentes, a cidade filmada se torna o real da cidade. E por isso, a violência 

e a cidade do filme Tropa de Elite propõem uma subjetividade e uma leitura do Rio de 

Janeiro e das favelas da cidade que se apresentam durante a cobertura dos eventos citados – 

e aí uma autenticidade de cidade conectada à violência e ao medo (associada às áreas 

suburbanas e faveladas) se sobressai àquela do encantamento. Mas, como nos alerta o autor: 

                                                 
13

 Tática usada pelo autor Kleber Mendonça no sentido empregado por Certeu “A tática não tem por lugar 

senão o do outro”. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma 

força estranha (CERTEAU, 1994, p. 100) 
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“nenhuma representação cinematográfica pode ser o reflexo dos quadros do mundo que se 

apresentam aos nossos olhos” (2008, 181).  

Ao baixar o véu que cobre as ações policiais nos cofrontos urbanos, o que 

presenciamos (sem necessariamente estarmos presente) é um realismo que intensifica 

nossos imaginários. No vídeo
14

 “Blindados da Marinha ajudam na operação no Rio de 

Janeiro” (05’25’’) há muitos dos elementos que aparecem ao longo dos 10 dias de edição do 

telejornal. Entre os pontos abordados há a radiografia dos blindados (com suas potências, 

capacidades de tiros e de proteção). O off do repórter tem como BG
15

 o barulho baixo mas 

sensivelmente perceptível de um helicóptero. As imagens mostram dois policiais correndo 

em close e, atrás, em segundo plano, um ônibus incendiando. As imagens de dois policiais 

evidenciam a câmera que estava lá no momento em que as ações policiais não eram 

treinamento – na tentativa de captar o real. É neste aspecto que esbarramos no que Beatriz 

Jaguaribe (2007) chama de paradoxo do realismo. 

Em seguida, a matéria volta para os apresentadores Márcio Gomes e Fátima 

Bernardes que entrevistam o comentárista de segurança pública da TV Globo, Rodrigo 

Pimentel. A jornalista Fátima Bernardes faz o seguinte comentário e pergunta:  

FB: “Rodrigo, você que foi capitão do Bope, escreveu 

o livro que inspirou o Tropa de Elite. Dizem até que você 

seria o pai do Capitão Nascimento
16

. Com toda essa sua 

experiência, você diria que essa mudança, quer dizer, essa 

utilização de carros da Marinha, utilização das Forças 

Armadas, representa que tipo de mudança no combate ao 

tráfico de drogas?”  

 

 Dos pontos mostrados nos 64 vídeos destes 10 dias de edição, este foi o momento 

em que a representação e significação do filme Tropa de Elite fica evidente. É a referência 

ao filme, ao personagem, ao livro que credita o especialista em segurança pública a 

comentar as ações policiais. E o paradoxo do realismo de Jaguaribe (2007) se apresenta. 

Diz a autora que o realismo estético fornece os elementos de reconhecimento na experiência 

contemporânea. E é o uso da ficção e de recursos de intensificação que tornam plausíveis os 

mundos representados. É neste sentido que compreendemos então que o  paradoxo do 

                                                 
14

 Chamamos de vídeo porque como o jornal não está na íntegra na sua página oficial, mas em blocos de 

vários vídeos. No caso deste acima comentado, há uma matéria e a sequência seguinte que volta para o estúdio 

e para a entrevista ao vivo com o Rodrigo Pimentel. 
15

 Back Ground. São os sons ao fundo utilizados como elemento que conduz o espectador ao ritmo pretendido 

da cena, à significação das cenas de ação, de suspense ou românticas no cinema e no jornalismo.  
16

 Protagonista dos filmes Tropa de Elite. O capitão Nascimento, interpretado pelo ator Wagner Moura, é a 

voz em off que narra os acontecimentos ao longo da história.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 8 

realismo em “inventar ficções que parecem realidade”
17

 se confronta com o desejo de 

verdade do jornalismo na sua apropriação, também da realidade para dar veracidade às 

histórias contadas. E neste confronto e apropriação, o jornalismo caminha.  

Ora, a tentativa de parecer real pressupõe a utilização de recursos que estão além dos 

poderes técnicos das ilhas de edição, o que Roland Barthes (apud JAGUARIBE, 2007) 

denominou como efeito do real. E no jornalismo que analisamos encontramos aspectos 

destes efeitos nos sons, nas falas dos personagens e nas performances dos repórteres e 

apresentadores. Programa-se uma objetividade que se vê entremeada pelos toques, muitas 

vezes sutis, de apropriação desta ficção, para marcar as referências ao real. Os personagens 

das matérias são reais e, à medida que se apresentam, preenchem a lacuna da ficção. Na 

cobertura da ocupação das favelas da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão chama 

atenção que as sonoras das ações não estejam pautadas apenas nas entrevistas oficiais (com 

o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral; com secretário de Segurança 

Pública, José Mariano Beltrame; com o chefe da Polícia Militar Mario Sérgio Duarte; e com 

o chefe da Polícia Civil, Allan Turnowski
18

), mas também com os policiais civis e militares 

que têm retratadas e glorificadas suas ações e serviços prestados à comunidade. Tais vozes 

afiançam a autenticidade daquilo que representam. 

Um aspecto preponderante na nova configuração da imagem policial é que, ao longo 

das 10 edições do JN, há uma inclinação ao mérito do trabalho da polícia
19

, destacado pelas 

imagens dos bandidos, das vielas e do perigo enfrentado pelos policiais. Eles aparecem 

imponentes em suas fardas. 

No dia 28 de novembro, a apresentadora Carla Vilhena mostra uma carta colocada 

dentro de uma caixa de fósforos, entregue por uma moradora desconhecida. A jornalista 

abre a caixa, tira a carta e ao desdobrá-la, calmamente, um áudio, que nos remete a papel 

sendo manuseado, preenche o vazio. Logo em seguida, Carla Vilhena lê trechos e um dos 

destaques é o trabalho das policiais, chamada pela moradora de força militar. “Aos 

governantes e toda a força militar. Nossos guerreiros! Nossos heróis! Que vieram nos 

libertar. Obrigada!!!” A leitura é acompanhada da imagem do papel, reproduzido na tela 

com destaque em primeiro plano das partes lidas pela apresentadora. É o final do telejornal, 

inclusive é mencionado pela repórter que é a maneira escolhida para encerrar a edição, e o 

                                                 
17

 JAGUARIBE, Beatriz. Choque do Real – Estética, Mídia e Cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 2007, p. 16. 
18

 Allan Turnowsck foi exonerado em fevereiro acusado de corrupção.  
19

Vale destacar que a mídia espontânea das policias militares e civis no Rio de Janeiro tende a matérias de 

denúncias ocasionadas pela corrupção policial no estado. 
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final da mensagem destacado é: “Liberdade, liberdade abra as asas sobre todos nós”. E no 

final da leitura, Carla destaca: “Esta moradora anônima assina em nome da comunidade a 

que pertence. A comunidade de Vila Cruzeiro”.  

Os efeitos do real permeiam então esta passagem do telejornal, mas deixa em aberto 

o outro lado deste real, como a ausência de uma assinatura ser absorvida e explicada como 

uma referência a toda uma comunidade, sem mencionar as sanções que a identificação em 

uma favela acarreta. Se fizermos a aproximação do vídeo, em outro trecho da carta (não 

destacado pela apresentadora e pelo recurso de arte) podemos perceber que há duas 

observações. Uma delas diz: “Sabemos que uma favela não aparece da noite para o dia”. E 

numa outra observação destacada também com asterisco, continua, “uma duna começa com 

um grão de areia. Isso vem do passado como plataforma política”. Assim como nos filmes 

de ação, ou mesmo naqueles como Tropa de Elite - em que há sensação de catarse e de 

problema solucionado - a ocupação das favelas e os confrontos entre policiais e traficantes 

parece resolvida. Os policiais, assim como nos filmes, são os heróis. Os traficantes foram 

expulsos
20

. E os pontos de confronto viram atrativos turísticos, como os são as locações de 

filme de ação.  

Na edição do dia 4 de dezembro, temos três matérias sobre o Rio de Janeiro: 

“Árvore de Natal da Lagoa é inaugurada no Rio de Janeiro”, “Jovens de comunidades 

pacificadas no Rio se unem através da música” e “Exército vai permanecer nas favelas da 

Penha e do Complexo do Alemão por tempo indeterminado”. Nesta última matéria, há o 

registro de visitação turística por parte de um grupo de São Paulo. Na sonora de uma das 

entrevistadas, temos como fundo a imagem de um blindado do Exército como uma 

reprodução daquele momento e realidade da favela, mas também como um objeto 

cenográfico da guerra travada há alguns dias.   

Podemos a partir de tal pensamento, seguir uma linha em que o filme produz um 

real e sua realidade é tomada como uma representação da cidade que a explica e a define 

por meio da problemática da violência. E deste ponto norteador e produtor de significação 

que as imagens se apropriam. E os filmes, tal como Tropa de Elite, representam os 

imaginários ficcionais e visuais que fornecem os elementos para a formação da nossa 

subjetividade, o que nos coloca numa posição em que os meios de comunicação mediam a 

realidade ao mesmo tempo em que, ao utilizarem tais efeitos de realidade, intensificam a 

                                                 
20

 Nestas dez edições não há um questionamento mais profundo de para onde possam ter ido, já que muitos 

fugiram. 
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experiência do espectador – e a representação da violência e da cidade passa pelo crivo do 

cinema, que também as (re)significam por meio de outras representações.  

 Apoiada nesta perspectiva, as técnicas cinematográficas são usadas para dar conta 

da intensidade da experiência da violência. Em outro extremo, propiciam a percepção de 

que os detalhes ficcionais da tela (que também buscam o efeito de real para transporem na 

tela as vicissitudes da cidade vivida e sentida) são reais e plausíveis no constante choque 

entre as forças policiais, a realidade de alguns pontos da cidade e da própria condição 

peculiar do Rio de Janeiro. Neste sentido, temos o choque do real (JAGUARIBE, 2007) – 

maneira pela qual o choque é uma catarse para despertar o espectador.   Para a autora, o 

choque de real não representa algo novo, mas exacerba e intensifica o que se apresenta.  

O Jornal Nacional se utiliza desta noção na junção imagem-texto em que num vídeo 

de 01h01 chamado “Cenas fortes marcam esta quinta-feira no Rio” há a sincronia de áudio 

de rua com tiros e gritos de policiais, bombas e barulho de helicópteros intermediados por 

cenas de tiroteios, carros da polícia em alta velocidade, policiais em confronto, ônibus 

explodindo
21

 (...). Não há um texto lido para o off. A explicação é deixada ao próprio 

espectador que tem a frente um videoclipe das ações da polícia e de traficantes com áudios 

captados em algumas das ações, no que a apresentadora Fátima Bernardes define como 

“imagens desta operação histórica”.
22

 Ler tais imagens e sons pressupõe estar inserido num 

sistema de conhecimento e de crenças e, ao mesmo tempo, articular a partir deles os 

discursos.  

Considerações finais 

As imagens de violência no Rio de Janeiro fazem parte da rotina da imprensa e se 

enchem e se esvaziam no tempo de noticiabilidade de cada trajetória. A autenticidade da 

cidade, assim, se constrói e reconstrói nos intervalos entre os assombros de violência e de 

encantamento deixando em mostra como as ambiguidades da cidade se revelam em 

determinados momentos como seu ponto crucial de identificação. Num passo mais largo 

determinado pela necessidade de construção de uma imagem de cidade não ambígua e 

dicotômica, mas integrada, toma-se para os eventos de 2014 e de 2016 um Rio de Janeiro 

                                                 
21

 O áudio produzido para este vídeo deixa evidente sua edição quando na cena em que o ônibus explode, 

continuamos ouvindo o barulho que parece de um helicóptero sobrevoando a área da comunidade.   
22 Uma das imagens chama a atenção: num primeiro plano vemos as armas sendo distribuídas aos homens da 

força de segurança. Só aparecem as armas e as mãos. Atrás, uma construção com uma cruz em cima. Não fica 

claro se a construção é uma igreja, mas é importante destacar que a cruz é o símbolo de controle da facção 

criminosa que controla(va) as comunidades.  
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de diferenças. É nesta “integração” de sua diversidade que está a tônica da autenticidade de 

cidade que se propõe vender. Mas cidade não escapa de si mesma e se escancara: o “real” 

cotidiano da cidade choca-se com o “real” autêntico do branding. Tal choque deste real é 

resultado não somente das imagens e dos efeitos de real, mas também da proximidade com 

que os tiros, as bombas e os carros e ônibus incendiados foram sentidos para além do 

estereótipo de violência da cidade, que segundo a moradora desconhecida “não aparece da 

noite para o dia”. O choque se dá pela estrapolação deste limite espacial. Uma integração 

pela diversidade cultural, mas que não se aproxima da violência: realidade comum “a um 

ponto no subúrbio”. O outro lado da cidade que se propõe integrado “caminha a beira mar”. 

Assim como Valdrada, as diversas faces do Rio de Janeiro vivem um com o outro, olham-se 

estranhamente e pensam não pertencerem-se. 
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