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O contexto atual das redes sociais e as facilidades do mundo digital permitem
comunicações instantâneas de grande alcance em formato independente, contribuindo para a
criação de páginas e blogs que divulgam informações que despertam interesse sobre uma
temática ou para um determinado grupo. Incluído nessa tessitura, está o blog Crime News,
abordando notícias sobre as facções criminosas das favelas do estado do Rio de Janeiro. Criado
no ano de 2010, seu fundador, identificado por MG, se diz interessado pelo assunto desde 2002,
quando a atenção da mídia recaiu por inteira em uma rebelião no Complexo Penitenciário do
Gericinó (Bangu 1). Na ocasião, membros do grupo Comando Vermelho, liderados por Luiz
Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, assassinaram Ernaldo Pinto de Medeiros (vulgo
Uê), líder da facção Amigos dos Amigos e adversário de Beira-Mar. Desde então, MG divulga o
comportamento e as articulações dos grupos criminosos. Surpreendentemente, o Crime News não
está “localizado” no Rio de Janeiro, pois MG mora em São Paulo. No entanto, ele atualiza o blog
com o apoio de colaboradores que habitam nas favelas cariocas, escrevendo todas as reportagens,
com riqueza de detalhes, utilizando dados e fotos recebidos por meio de e-mail, assim como redes
sociais.
Os estudos de Michel Foucault orientarão este trabalho, através da categoria discurso.
Segundo Foucault, o objetivo assumido pelo discurso não é a de descrever a realidade a partir da
relação entre os fatos e as palavras. A função do discurso vai além, pois por meio dele e das
expressões nele utilizadas são construídos significados e representações, que mais do que
descrever o mundo, o constroem. Assim, através do estudo de uma imprensa independente, as
reportagens analisadas são entendidas como produtos de um processo de transformação de certos
objetos em “documentos”, conforme destaca Foucault (1969). De acordo com o autor, em
História é viável separar, reunir, transformar em “documentos” alguns objetos que podem estar
distribuídos de outro modo, com outra função ou objetivo. Esta nova distribuição consiste em
produzir tais documentos, pelo fato de recopiar, transcrever ou fotografar estes objetos, mudando
ao mesmo momento o seu lugar e estatuto (FOUCAULT, 1969). Logo, justifico a utilização de
uma imprensa online para fazer a análise discursiva da temática abordada.
Desta forma, pretende-se, problematizar a maneira como é abordado pelo blog Crime
News a guerra pelo tráfico de drogas nas favelas cariocas, envolvendo facções criminosas e a

Página 1 de 2

polícia militar. Isso deve ser feito por meio das publicações mais relevantes, ententidas como
aquelas lidas com mais frequência, e os respectivos comentários relacionados, observando
principalmente os discursos que cercam as narrativas sobre o meio criminoso. Isto posto, as
diversas categorias de publicações – ações policiais, movimentações das facções entre territórios,
traficantes procurados e informações internas do mundo do tráfico – serão analisadas, destacando
o fato de ser um meio de imprensa independente cujo o escritor e seus colaboradores, assim como
os produtores de comentários do blog, possuem completo anonimato.
A perspectiva deste trabalho é pautada na História do Tempo Presente, a qual possui por
marca central a circunstância de estarmos, sujeito e objeto, mergulhados em uma mesma
temporalidade, que, pode-se dizer, “não terminou” (FICO, 2012). Enquanto escrevo, o tráfico de
drogas continua a fazer vítimas, facções disputam interesses mútuos, ações polícias acontecem a
todo o momento. Com isso, muitas reportagens no CrimeNews estão sendo feitas, publicadas e
comentadas, relatando e discutindo a criminalidade nas favelas cariocas, o que me faz ainda mais
interessado em meu objeto de estudo. Isso aponta uma das principais peculiaridades da História
do Tempo Presente, a pressão de contemporâneos, ou seja, a possibilidade do conhecimento
histórico ser confrontado pelo testemunho dos que viveram os acontecimentos narrados (FICO,
2012).
Essa dinamicidade constante do blog acarretou também em dificuldades para utiliza-lo
como fonte nesta pesquisa, visto as atualizações feitas desde a fundação do CrimeNews em 2010
até o ano atual de 2017. Criado após as operações policiais de ocupação nas favelas do Complexo
do Alemão, no Rio de Janeiro, o site passou por diversas mudanças em sua estrutura, entre elas, a
remoção de uma página onde era descrita a história do próprio blog. Com isso, informações
importantes sobre a fonte correm o risco de se perder a qualquer momento, sem a perspectiva de
haver maneira de resgate. Um modo de contornar essa situação, é criar um arquivo com fotos das
páginas consideradas importantes para a pesquisa, para continuar com o acesso apesar de futuras
modificações na plataforma online. Apesar disso, o CrimeNews até o presente momento
disponibiliza aos leitores o acesso a todas as reportagens já produzidas, separadas em páginas de
ano e mês.
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