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Ocupação do Exército nas favelas do Rio expõe falhas conceituais, dificuldades da mídia e 
conformismo social. 
 
As associações foram imediatas: Haiti, estado de guerra, espetáculo, terror, asfixia. Nas páginas 
dos jornais, tiroteios, feridos, estratégia militar, escolas fechadas e medo. Medo da polícia, medo 
do tráfico, medo de sair de casa durante 12 dias em que 1.600 oficiais do Exército ocuparam 16 
comunidades à procura de 11 armas roubadas. Retratados como mocinhos armados com fuzis, 
poucos foram os questionamentos sobre o espetáculo de tanques de guerra apontados para casas 
e crianças andando de bicicleta. Poucos foram as discussões sobre o descompasso entre poderes 
federal, estadual e municipal. A ocupação dos morros com tanques e fuzis foi um show do terror 
anestesiado pelo enfraquecido rótulo de “estado de guerra.” Um hiato entre a realidade que 
parece ser construída por meio de uma geografia imaginária que separa favelas e bairros 
abastados, mesmo que erguidos lado a lado. Armas encontradas, o leitor se descobre ora 
torcendo pelo Exército em busca dos bandidos, ora estupefato com as imagens verde-oliva.  
 
– É um absurdo que o Exército invada as comunidades com armas de guerra que não pretendem 
usar – afirma a professora de jornalismo da Universidade Federal Fluminense (UFF), Sylvia 
Moretzsohn. – Fizeram um show usando nomes como operação “asfixia”, que dá a impressão de 
que é possível resolver o problema das drogas na cidade, quando na verdade há apenas um 
bloqueio temporário nas vendas. A presença dos aparatos militares e da suposta guerra 
escamoteia o que é realmente importante: as verdadeiras razões da presença dos Exército nessas 
comunidades.  
 
Para o o professor e pesquisador do Iuperj, Gláucio Ary Dillon Soares, a ocupação ocorreu no Rio 
porque a cidade tem governantes desmoralizados. Para ele, esse tipo de ação não aconteceria em 
São Paulo ou Minas Gerais:  
 
– O desejo da presença do Exército revela uma percepção pública da incompetência. Se a polícia 
resolvesse uma percentagem razoável dos casos violentos – que alterasse, por exemplo, o índice 
de homicídios resolvidos, hoje em torno de 12% – não acredito que haveria uma atmosfera 
favorável à presença militar – pondera o sociólogo.  
 
As críticas à ocupação e à maneira como a presença do Exército foi acompanhada dia-a-dia nas 
páginas nos jornais expõem as dificuldades da mídia, o conformismo social e as falhas conceituais 
em torno do problema. Ao selecionar os fatos, os repórteres constroem uma representação da 
realidade limitada pelo tempo escasso e dificuldades de conseguir informações tanto do governo 
quanto de moradores acuados pelo poder paralelo. Às dificuldades com as fontes somam-se uma 
tradição de pesquisa acadêmica brasileira pouco afeita a jornadas empíricas, dificultando o acesso 
a dados que enriqueceriam as reportagens. E ainda uma superexposição de concepções que aos 
poucos se afastaram de seus significados originais, como explica João Freire Filho, professor da 
Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e organizador da 
coletânea Comunicação, cultura, consumo: a (des)construção do espetáculo contemporâneo (E-
papers):  
 
– Conceitos como pseudo-evento, formulado pelo historiador estadunidense Daniel Boorstin, e 
espetáculo, notabilizado pelo pensador francês Guy Debord, nos anos 60, tendem a ser 
apropriados e usados de maneira superficial nos jornais e na academia.  
 
No artigo “Usos e abusos do conceito de espetáculo na teoria social e na crítica cultural”, Freire 
Filho explica que o conceito de espetáculo se distanciou de seu significado original. O ensaísta 
explica que quando Guy Debord elaborou tal conceito dividiu-o em concentrado e difuso.  



Concentrado ao difundir ideologia em torno de uma ditador, fruto das experiências totalitárias na 
Alemanha e União Soviética. Difuso no estímulo ao consumo, na propaganda que ofertava novos 
produtos a cada dia. Hoje ele é usado como sinônimo de sensacionalismo em quase todas as 
condenações à mídia.  
 
– É preciso ir além da crítica simplista dos excessos e do sensacionalismo e examinar como a 
mídia atua no sentido de definir a realidade da violência por meio de processos discursivos – 
afirma o ensaísta. – Cabe também indagar por que a grande mídia investe em interpretações 
específicas das causas e conseqüências dos conflitos sociais, marginalizando ou deslegitimando 
outras perspectivas.  
 
Um dos questionamentos que poucos veículos apresentaram, para o professor de filosofia da 
Escola de Comunicação da UFRJ, Paulo Vaz, foi o apoio da população à ocupação militar. Para ele, 
o motivo da presença do Exercito ficou claro: salvar sua reputação. A ausência de discussões 
sobre a maneira como as operações foram feitas, para o filósofo, expõe a perspectiva 
conservadora da sociedade ao lidar com a questão do crime, sem espantar-se com o uso da 
intimidação contra a população.  
 
– A solução dos crimes está ligado a um populismo conservador – defende Paulo Vaz. – A lógica 
é: se as prisões contivessem os presos – não importa se em condições desumanas, ou se as leis 
fossem mais duras, a situação estaria melhor. É como a série de ações pós-11 de Setembro, a 
população aplaude o exército porque vê nele a única alternativa viável de segurança.  
 
Mídia na berlinda  
 
A sensação de insegurança, explica o filosófo Paulo Vaz, propaga-se na mídia por meio de uma 
cobertura que sempre foi espetacularizada e factual, mas que hoje alimenta vítimas virtuais. Para 
ele, se antes os textos abraçavam a ficção em relatos passionais à la Nelson Rodrigues, focados 
nos dramas da condição humana, hoje, as reportagens concentram-se nas perdas sociais.  
 
- O discurso é focado no bandido e não nas condições que levaram esse criminoso a ser 
considerado um monstro. As vítimas virtuais são criadas a partir do pensamento de que o 
sofrimento poderia ter acontecido com qualquer um, pode acontecer novamente e ainda, que 
poderia não ter acontecido - explica Vaz.  
 
As vítimas virtuais alimentam-se de relatos que fazem da violência um fetiche, como defende o 
jornalista Mário Marona. Segundo ele, os jornalistas dramatizam os fatos, exageram, propagam o 
medo, exaltam a paranóia e excitam a classe média'' :  
 
- A ocupação foi um alegoria, e a imprensa não mostrou que Lula autorizou a ocupação por 
interesse político. Acabada a operação restaram duas imagens-símbolo: o canhão apontado para 
uma favela e os soldados sendo alvo de deboche de dois garotos fazendo gestos obscenos.  
 
A ausência de discussões mais profundas sobre a ocupação, para a cientista política Silvia Ramos, 
poderia ser resolvida com a inclusão da segurança pública como pauta cotidiana dos jornais. 
Coordenadora da pesquisa ''Mídia e violência: como os jornais retratam a violência e a segurança 
pública no Brasil'', desenvolvida no Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (Cesec), da 
Universidade Candido Mendes, ela acompanhou durante meses as manchetes dos principais 
jornais do sudeste do Brasil. O resultado foi a identificação de uma cobertura muito dependente 
de fontes policiais, extremamente factual, pouco contextualizada e com baixa presença de 
opiniões divergentes.  
 
- O maior problema das matérias continua sendo ouvir a população. A favela jamais tem voz 
central nas reportagens. E é cada vez mais estigmatizada, considerada uma área inimiga - aponta 
Silvia.  



 
Apesar das críticas, Silvia afirma que a cobertura foi mais positiva que negativa, inclusive com o 
ganho de espaço do assunto em editoriais:  
 
- Os jornais foram os únicos a olhar os dois lados envolvidos e questionar a ocupação.  
 
A recuperação da confiança e do papel da imprensa como ''cão de guarda'' do Estado, ou ''vigia 
dos vigias'', é ainda maior, continua Silvia, quando se leva em conta que em alguns lugares do 
país a imprensa é fonte exclusiva de denúncias policiais.  
 
O jornalista precisa colocar-se no papel do habitante da favela - que convive com a intimidação 
das Forças Armadas ao lado da perversidade de traficantes e policiais, defende Mário Marona. 
Além de desnaturalizar as ações descritas e desafiar a opinião corrente, como propõe Freire Filho:  
 
- Talvez o poder dos profissionais da mídia resida mais em manejar discursos pré-existentes e 
rivais do que em inventá-los.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 18 mar. 2006, Idéias & Livros, p. 1 
e 2. 
 


