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RESUMO

Ao longo de sua trajetória, a cidade do Rio de Janeiro passou por processos inerentes ao histórico de grandes centros urbanos, como a elevada 
taxa de crescimento populacional e os desafios advindos deste processo. Com o tempo e confinado entre o mar e as montanhas, o município viu-
se carente em áreas livres para expansão, principalmente para acomodar a população pobre expulsa do centro, o que acabou por estimular 
assentamentos irregulares e precários, muitos em encostas. Não por acaso o Rio proporciona paisagens expressivas, que mesclam cenários 
naturais – amplamente comercializados pelo turismo - e a visualidade marcante de casebres que se amontoam, há décadas, nos morros, muitas 
vezes desafiando a engenharia. Observa-se na história destes espaços cariocas, inicialmente, um esforço para erradicá-los, em um equivocado 
entendimento das favelas como problema de saúde pública e cancros morais. Depois, tentativas para melhorá-los e integrá-los à cidade, mas com 
métodos questionáveis aos propósitos. Recentemente, é visível o empenho de distintos setores da sociedade em vigiar estes territórios, tomados 
como objeto representativo de ameaça e perigo à harmonia da cidade, e que por isso precisa ser constantemente monitorado, assim como seus 
moradores. Em geral, estes territórios populares são classificados e estereotipados sob uma lógica sóciocêntrica, identificada com referências e 
valores característicos de setores sociais médios. Por essa via, buscou-se compreender, neste artigo, os espaços favelados como uma construção 
histórica, social e, também, midiática. A própria tematização da favela na mídia brasileira reflete a especificidade de um percurso marcado por 
preconceitos e estigmas, tal qual no campo social. É sobre essas representações – sociais e midiáticas – que foi construída esta reflexão. 
Inicialmente, apresentamos referenciais da Antropologia e da Sociologia a fim de compreender o estabelecimento das favelas no território 
brasileiro, em particular, no Rio de Janeiro. O objetivo foi elencar as concepções propostas ao longo do tempo para as favelas cariocas, evidentes 
a partir das políticas instituídas e do tratamento dado aos favelados em cada época. Em um segundo momento, ancorados em referenciais do 
campo da Comunicação, abordamos representações de favela e de favelados veiculadas na chamada mídia de massa, tomando como exemplo o 
filme Cidade de Deus (2002). A dramaticidade visual e auditiva é requisito imprescindível para a eficácia e potencialização do efeito de realidade 
inerente à construção de representações sociais das mídias de massa audiovisuais. Representante do Cinema de Retomada, o longa-metragem 
tem direção de Fernando Meirelles. A obra, cuja produção teve um custo total de US$ 3.300.000,00, não aborda conflitos entre a favela e o 
centro, mas a guerra travada entre traficantes do complexo habitacional que dá nome ao filme. Longe do cartão postal carioca, o lugar é o 
próprio protagonista da história e serve de fonte para a burguesia consumidora de drogas, segundo a narrativa fílmica conduzida por um jovem 
vivente da realidade local. Concluiu-se que imagens estereotipadas, associadas à transgressão e à marginalidade, povoam o imaginário brasileiro 
quando se fala em favela, graças, entre outros, às representações produzidas sobre este lugar pela sociedade e reverberadas via construções 
midiáticas. O longa pode ser entendido como o olhar da classe média sobre a favela, lugar de caos tomado por marginais. Também no discurso 
fílmico vislumbra-se a favela como uma representação instável e polissêmica. Importante pontuar que, mais de uma década após o lançamento 
de Cidade de Deus, as formas de representar a favela e os favelados têm mudando. Porém, permanece o desafio: para além de representações 
midiáticas mais positivas – o que já é um importante passo -, carecem-se, ainda, de políticas efetivas que confiram a compreensão da favela 
enquanto parte da cidade, e não um mero território de exceção.
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