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“Eu me sentia um pouco como um cachalote que salta por cima da 

superfície da água, deixando nela um rastro provisório de espuma, e 

que deixa acreditar, faz acreditar, ou quer acreditar, ou talvez ele 

acredite efetivamente, que embaixo, onde o vemos mais, onde não é 

percebido nem controlado por ninguém, ele segue uma trajetória 

profunda, coerente e refletida.” (Michel Foucault, Em defesa da 

sociedade, 1999, p.7) 
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RESUMO 

 

A partir de dezembro de 2008, surge um novo modelo de policiamento no Rio de Janeiro: as 

UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora). Nesta forma de denominação policial, temos a 

adjetivação pacificadora que recai sobre o vocábulo polícia, é a Polícia da Paz. O objetivo 

com esta dissertação é refletir sobre a Polícia Pacificadora na mídia impressa, sob o enfoque 

teórico- metodológico da Análise do Discurso de linha francesa (Pêcheux e Orlandi). 

Algumas são as questões que norteiam as reflexões empreendidas: que sentidos estão postos 

na mídia impressa ao se noticiar sobre Polícia Pacificadora? Como as UPPs vão sendo 

discursivizadas nas reportagens? Quais são as filiações que sustentam esta forma de 

policiamento? Quais são dizeres que sustentam uma discursividade acerca desta forma de 

policiamento? Tomamos como corpus reportagens das revistas Veja e Caros Amigos sobre a 

Polícia Pacificadora, e delimitamos dois momentos da política da pacificação na mídia 

impressa selecionada: a sua implementação, no final de 2008, e, logo, a sua iminência na 

mídia, e, posteriormente, no final de 2010, após o acontecimento de novembro de 2010 

(confronto armado da polícia com os traficantes nas comunidades de Vila Cruzeiro e 

Complexo do Alemão). A revista Veja é discursivizada como a principal revista da grande 

mídia e ocupa o primeiro lugar em tiragem no Brasil, resultando em sua ampla divulgação; a 

revista Caros Amigos é apresentada como a representante da imprensa alternativa brasileira. A 

escolha por essas duas revistam parte do segundo pressuposto: até que ponto nelas inscrevem-

se diferentes posições discursivas? E até que ponto elas filiam-se em distintas formações 

discursivas? Após a análise do corpus, chegamos a duas formações discursivas: a formação 

discursiva bélica (FD1) e a formação discursiva da denúncia (FD2), em que se inscrevem Veja 

e Caros Amigos, respectivamente. A FD1 cola-se ao discurso oficial e mobiliza uma memória 

em que a violência cometida pelos policiais torna-se legitimada e é discursivizada 

positivamente. Já na FD2, a violência advinda do Estado é problematizada. Nela  há a 

denúncia de dizeres interditados e de vozes silenciadas no discurso oficial. Por fim, 

constatamos que as posições discursivas presentes em Caros Amigos são dissonantes daquelas 

que comparecem na revista Veja. Há, em Caros Amigos, uma contra-identificação com os 

sentidos postos e dominantes em Veja, manifestando um efeito de resistência aos sentidos 

legitimados e que circulam, na contemporaneidade, como naturais.  

 

Palavras-chave: polícia pacificadora. mídia impressa; violência; análise do discurso. 
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RIASSUNTO 

 

Da dicembre 2008, c’è un nuovo modello di polizia a Rio de Janeiro: la UPP (Unità della 

Pacificatore Polizia). In questa forma di designazione di polizia, abbiamo la pace aggettivo 

che poggia la polizia parola, è la Polizia di pace. L'obiettivo di questa tesi è quello di discutere 

la Polizia Pacificazione nei media, dal punto di vista teorico-metodologico all'analisi del 

discorso francese (Pecheux e Orlandi). Alcuni sono domande che guidano le riflessioni 

avviate: quali sensi si trovano sulla media nel riferire sulla Pacificatore Polizia? Come la UPP 

è discorsivizata nelle notizie? Quali sono le affiliazioni che supportano questa forma di 

polizia? Quali sono i detti che sostengono un discorso su questa forma di polizia? Prendiamo 

come corpus rapporti di riviste Veja e Caros Amigos sulla pacificatore polizia e delimitano 

due momenti della politica di pacificazione nella media selezionata: la sua attuazione alla fine 

del 2008, e quindi la sua imminenza nei media, e successivamente alla fine del 2010, dopo 

l'evento nel mese di novembre 2010 (scontro armato tra polizia e trafficanti nelle comunità di 

Vila Cruzeiro e Complexo do Alemão). La rivista Veja è discorsivizata come la rivista leader 

dei media e al primo posto in circolazione in Brasile, con conseguente loro ampia diffusione; 

Caros Amigos magazine si presenta come il rappresentante brasiliano della media alternativa. 

La scelta di questi due riviste viene dei presupposti seguenti: la misura in cui di essi fanno 

parte di diverse posizioni discorsive? E la misura in cui essi stessi affiliati in diverse 

formazioni discorsive? Dopo aver analizzato il corpus, arriviamo a due formazioni discorsive: 

la formazione discorsiva della guerra (FD1) e la formazione discorsiva della denuncia (FD2), 

in cui si inscrivono Veja e Caros AMigos, rispettivamente. La FD1 colla per il discorso 

ufficiale e mobilita una memoria in cui le violenze commesse dalla polizia diventa legittimato 

ed è discorsivizata positivamente. Nella FD2, la violenza derivante dallo stato è 

problematizzata. In questa, c’è la denuncia di parole vietate e voci silenziati nel discorso 

ufficiale. Infine, notiamo che i posizioni discorsive di questi Caros Amigos di coloro che 

frequentano sono dissonanti sulla rivista Veja. C'è, nella Caros Amigos, una contro-

identificazione con i sensi e posizioni dominanti nella Veja, che mostra un effetto di resistenza 

ai sensi legittimati e circolanti, nel contemporaneo, come naturale. 

 

Parole chiave: pacificatore polizia;  media; violenza; analisi del discorso. 
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1. APRESENTAÇÃO 

  

 Ao ler os noticiários sobre a força policial, sempre me questionei da forma pela qual a 

mídia tratava desta questão em seus relatos e daquilo que era dito, e não dito, nas reportagens 

relativas ao emprego de violência nos confrontos armados. Questionava-me sobre o lugar da 

polícia em nossa sociedade, discursivizado como aquele que está sempre à busca de 

‘criminosos’, em posição de ‘abate’: o caçador a procura de uma presa. Talvez, essas minhas 

indagações devem-se ao fato de haver policiais em minha família e, por consequência, esse 

assunto sempre esteve às voltas no meu cotidiano, ainda que no silêncio. Foi quando conheci 

a Análise de Discurso de linha francesa e descobri que os sentidos sempre podem ser outros e 

que o silêncio, muitas vezes, reclama voz. Comecei a comparar o que era dito em um lugar 

sobre atividade policial, com o que era dito noutro lugar. Neste movimento, uma forma 

específica de policiamento saltou aos meus olhos: a polícia pacificadora. Chamou-me a 

atenção o emprego do termo ´pacificadora’ unido a uma política de policiamento, a ‘Polícia 

da Paz’. Inquietaram-me algumas reflexões, como: por que esse nome ‘polícia pacificadora’? 

Por que o uso do adjetivo ‘pacificadora’?  Que paz é essa? Que efeitos de sentidos estão aí 

postos? Para quem é esta paz?  Deve-se ressaltar que a Análise de Discurso que sustenta este 

trabalho é fundamentada em Michel Pêcheux, na França, e, no Brasil, em Eni P. Orlandi. 

No site do governo estadual1, a polícia pacificadora é apresentada como inspirada no 

modelo de policiamento comunitário já vivenciado em Bogotá e Medellín, na Colômbia. No 

dizer da Secretaria de Segurança, no discurso oficial, portanto, já podemos vislumbrar as 

marcas na língua de sua filiação ideológica (também presente em veículo de comunicação 

como veremos no trabalho aqui desenvolvido). E, nas palavras de representantes estatais, as 

UPPs “promovem a aproximação entre a população e a polícia, aliadas ao fortalecimento de 

políticas sociais nas comunidades” e “recuperam territórios ocupados há décadas por 

traficantes”. Lembramos que, no Rio de Janeiro, temos a primeira Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP) em dezembro de 2008, no Morro Dona Marta, em Botafogo. 

Posteriormente, foram instaladas as UPPs em outras seis favelas da Zona Sul (Babilônia, 

Chapéu Mangueira, Pavão-Pavãozinho, Cantagalo, Tabajaras e Cabritos), além da Cidade de 

Deus, em Jacarepaguá, do Jardim Batam, em Realengo, e do Morro da Providência, no 

Centro, assim como em comunidades da Tijuca: Borel, Casa Branca, Formiga, Indiana, 

                                                           
1 Fonte: <http://www.bpfma.rj.gov.br/educacaoambiental.html>, acessado em 20/05/11, às 18h. 
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Catrambi, Morro do Cruz e Chácara do Céu. Em 2011, as UPPs chegaram às comunidades de 

Catumbi, Engenho Novo, Santa Tereza, Estácio e São Cristovão. 

Vale ressaltar que comparece, ainda, no discurso do Governo do Estado a pretensão de 

se alcançar, até 2014, o total de 40 UPPs. Estas informações são amiúde vinculadas pela 

grande mídia, por isso, a trouxemos.  

Ao debruçar-me nas reportagens sobre a Polícia Pacificadora, foco desta pesquisa, 

questionei-me sobre que sentidos são postos pela mídia de forma hegemônica e que sentidos 

são apagados e silenciados nos relatos sobre as UPPs. Com isso, tendo em vista que o 

discurso midiático ancora-se a determinadas redes de sentidos, sustentada pela memória 

discursiva, busco investigar as filiações de sentidos e as condições de produção das UPPs na 

mídia. 

Para a composição do corpus, tomamos artigos das revistas Veja e Caros Amigos sobre 

as UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) do Estado do Rio de Janeiro, e delimitamos dois 

momentos da política da pacificação na mídia impressa selecionada: a sua implementação, no 

final de 2008, e, logo, a sua iminência na mídia, e, posteriormente, no final de 2010, após o 

acontecimento de novembro de 2010 (confronto armado da polícia com os traficantes nas 

comunidades de Vila Cruzeiro e Complexo do Alemão). 

Ao trabalhar com esses recortes2, analisamos a denominação da instituição policial - a 

UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) - e a palavra “pacificação”, entendendo que denominar 

é dar sentidos, é se filiar na cadeia simbólica. Buscamos, também, dar visibilidade às 

adjetivações que recaem sobre a polícia ao se noticiar sobre as UPPs nas revistas Veja e Caros 

Amigos, e aos sentidos incidentes em “pacificação” na sua relação com o processo de 

denominação da sigla UPP. Pensamos sobre o processo de deslizamento metafórico de 

sentidos em pacificação (palavra que sofreu derivação oriunda de paz) na mídia, e chegamos 

a algumas questões: quais são os sentidos de pacificação que comparecem na mídia? Como as 

UPPs vãos sendo discursivizadas no corpus selecionado? Quais são as filiações que sustentam 

a predicação pacificadora à polícia?  

O jornalismo informativo é apresentado, comumente, como supostamente não 

contaminado pela ideologia, e define a si mesmo como imparcial e isento. Faz parte de seu 
                                                           
2 Trabalhamos com a noção de Recorte formulada por Orlandi (1984), compreendida como “fragmentos 
correlacionados de linguagem-e-situação”, a saber, realizados em momentos “circunstanciados a certas 
condições (científicas, políticas, sociais, históricas, etc.)” (Orlandi, 2002, p. 41). Segundo a autora (Ibid., p. 14), 
“o recorte é uma unidade discursiva” e “as unidades do discurso derivam ao mesmo tempo da língua e da 
história” (Id.,1998, p. 11), remetendo-nos às condições de produções em que tais recortes estão imersos no 
discurso. 
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jogo discursivo fazer crer que ele se interpõe entre fatos e leitores de forma a retratar 

fielmente a realidade. Entretanto, como analistas de discurso, entendemos que o discurso 

midiático realiza gestos de leitura da realidade atuando de forma a colaborar no efeito de 

evidência e, não havendo imparcialidade, as notícias significam a partir de lugares 

discursivos, interpretando a partir de formações discursivas, no movimento de consolidação 

de sentidos de uma memória que vai funcionando como oficial. As forças políticas entram em 

cena na constituição da memória, determinando quais os sentidos que serão produzidos e 

homogeneizados no ato de noticiar. 

Assim, tem-se como objetivo, na presente dissertação, a desnaturalização dos sentidos 

postos para violência e paz na mídia impressa em análise, para que, desta forma, possamos 

chegar às formações discursivas que circunscrevem as reportagens sobre a polícia 

pacificadora. 

Neste primeiro capítulo, o de apresentação, mostramos um breve percurso na 

elaboração deste projeto, com as inquietações, questões, objetivos e pretensões que motivaram 

nossa escolha por este objeto de pesquisa e análise. 

No segundo capítulo, centramo-nos no dispositivo teórico-analítico da Análise de 

Discurso e em noções fundamentais para análise do funcionamento discursivo do nosso 

recorte. 

No capítulo 3, traremos reflexões acerca da memória e da historicidade da polícia no 

Brasil, cujo propósito, dentre outros possíveis, é de vislumbrarmos as condições de produção 

histórico-ideológicas que sustentam, discursivamente, a Polícia Pacificadora.  

 Posteriormente, no capítulo 4, as UPPs na mídia, apresentamos questões relacionadas 

à memória da violência e ao discurso midiático essenciais a esta pesquisa, e procedemos a 

análise discursiva das reportagens que compõem o corpus desta dissertação.  

 Já o capítulo 5 será reservado às considerações finais. Nele trouxemos as modalidades 

do funcionamento discursivo em Veja e Caros Amigos, a fim de verificarmos se tais revistas 

inscrevem-se em uma mesma formação discursiva, ou não, em suas reportagens sobre a 

polícia pacificadora. 

 Por fim, a seguir, encontram-se as referências bibliográficas utilizadas em nossa 

pesquisa e os anexos selecionados para análise neste trabalho.  
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2. ANÁLISE DO DISCURSO: CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS 

 

Esta pesquisa tem como suporte teórico-metodológico a Análise do Discurso cujo 

marco inaugural se deu em 1969, na França, com a publicação de Michel Pêcheux, 

considerado o seu principal articulador, da obra intitulada Análise Automática do Discurso. A 

análise do discurso traz à cena a questão do sujeito, até então descartado pelas ciências da 

linguagem. O sujeito é, por um lado, no materialismo histórico, constituído pela linguagem e 

interpelado pela ideologia, e, por outro lado, é, na perspectiva lacaniana, atravessado pelo 

inconsciente, descentrado, mas que se pensa livre e dono de si. Para Althusser (1971, p. 96), 

“toda ideologia interpela os indivíduos concretos enquanto sujeitos concretos, através do 

funcionamento da categoria de sujeito”.  

Desde o seu início, a Análise de Discurso é caracterizada pela ruptura teórica e pela 

necessidade de articulação com outras áreas das ciências humanas. Orlandi (1996) imputa à 

teoria a condição de discurso de entremeio, exatamente devido a sua relação com essas outras 

áreas do saber, situada entre o Marxismo, a Linguística e a Psicanálise. Como disciplina de 

entremeio, se estrutura no espaço que há entre a linguística e as ciências das formações 

sociais, trabalhando com as relações de contradição que se estabelecem entre essas 

disciplinas.  

A língua para a Análise do Discurso não é considerada um sistema abstrato, mas sim a 

materialidade do discurso, do movimento de construção dos sentidos, e carrega consigo 

marcas ideológicas de ordem sócio-histórica. Conforme Mussalim (2004), a historicidade é a 

base para o direcionamento de sentidos e não deve ser considerado como um mero acessório. 

Nesta direção, não se considera a língua um sistema fechado, abstrato, homogêneo. A língua, 

segundo esta teoria, é sujeita a furos e falhas. Ela trabalha com a língua significando, 

produzindo sentidos. E, para produzir sentidos, é necessário que haja filiação em uma dada 

formação discursiva.  

Vale destacar que neste capítulo, destinado às considerações teóricas, apresentaremos 

conceitos e noções da Análise do Discurso fundamentais para nossa dissertação e que 

constituem o dispositivo teórico desta pesquisa. Trouxemos, inicialmente, reflexões sobre 

ideologia, não tida, aqui, como máscara ou ocultação, mas como efeito de evidência no 

discurso. Trabalhamos, após, com formações discursivas, ideológicas, sociais e imaginárias, 

noções que voltarão em nossas análises.  Abordamos, também, a noção de sujeito e posição-
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sujeito, para, enfim, chegarmos à memória e seus desdobramentos no discurso da pacificação 

presente nas revistas.  

 

2.1.  Ideologia 

 

 Ideologia, para Análise do Discurso, não é ocultação ou máscara da realidade, 

conforme defendia a teoria marxista, mas aponta para a relação necessária entre a linguagem e 

o mundo. A ideologia produz as evidências para que as palavras ou os enunciados designem 

um objeto de forma naturalizada na construção dos sentidos. 

Na perspectiva marxista, o conceito originário de ideologia de Marx e Engels, segundo 

Bottomore (1988), expressaria a relação entre “formas invertidas” da consciência e a 

existência material dos homens, ou seja, haveria uma distorção do pensamento, cuja origem se 

daria em função das contradições sociais. Essa distorção teria como principal função ocultar 

essas próprias contradições. Esta formulação, porém, foi sofrendo transformações dentro do 

próprio trabalho desenvolvido por Marx, e também pela influência de outros autores como 

Lenin e, posteriormente, nas releituras feitas de Marx por autores como Althusser, Gramsci e 

Luckács. 

Althusser (1971) fez a distinção entre: 

 
Uma teoria da ideologia geral, na qual a função da ideologia é assegurar a 
coesão na sociedade, da teoria das ideologias específicas, na qual a função 
geral já mencionada é sobredeterminada pela nova função de assegurar a 
dominação de uma classe. (op.cit.p.186). 

 

Prosseguindo, Althusser (l971) nos traz reflexões sobre a ideologia: 1. a ideologia 

representa a relação imaginária de indivíduos com suas reais condições de existência; 2. a 

ideologia tem uma existência porque existe sempre num aparelho e nas suas práticas; 3. a 

ideologia interpela os indivíduos em sujeitos, ou seja, o sujeito é constituído em sujeito pela 

ideologia. 

  Segundo Althusser (1971, p.81), é “a natureza imaginária (da relação entre os 

homens e as suas condições reais de vida) que fundamenta toda a deformação imaginária que 

se pode observar em toda ideologia”. Numa releitura da ideologia althusseriana, Pêcheux vai 

pensar nas relações entre discurso e ideologia.  

 Vale lembrar a distinção que Althusser, numa perspectiva marxista, faz entre 

Aparelhos Repressivos do Estado e Aparelhos Ideológicos do Estado. Conforme Althusser, “o 
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aparelho de Estado (AE) compreende: o governo, a administração, o exército, a policia, os 

tribunais, as prisões, etc., que constituem o aparelho repressivo do Estado” (Althusser, 1971, 

p.67).  O aparelho repressivo do Estado pertence ao domínio publico, já a maior parte dos 

aparelhos ideológicos do Estado pertence ao domínio privado; sendo que o aparelho 

repressivo do Estado funciona através da violência ao passo que os Aparelhos Ideológicos do 

Estado funcionam “principalmente através da ideologia e secundariamente através da 

repressão seja ela bastante atenuada, dissimulada ou mesmo simbólica” (Idem, p.70). 

 Pêcheux reflete sobre a contradição do termo reprodução/transformação e, por 

extensão, de alguns aspectos do Aparelho Ideológico do Estado. Considera errôneo localizar 

em pontos diferentes, de um lado o que contribui para a reprodução das relações de produção, 

e do outro o que contribui para a sua transformação. Para Pêcheux, as ideologias não são 

feitas de idéias, mas de práticas, e o lugar dos Aparelhos Ideológicos do Estado são o palco de 

luta de classes e constituem, simultânea e antagonicamente, o lugar e as condições ideológicas 

da transformação das relações de reprodução/transformação. 

Logo, Pêcheux, considerando que a reprodução/transformação se baseia numa 

sociedade dividida cujo princípio é a luta de classes, mostra a necessidade de se considerar as 

determinações econômicas que, em última instância, condicionam a reprodução das relações 

de produção de uma formação social no seu interior, pois a luta de classes atravessa o modo 

de produção do Estado. 

Partindo das contribuições do materialismo histórico no que diz respeito à 

superestrutura ideológica em sua ligação com os modos de produção e realizando um novo 

deslocamento, Pêcheux aponta para o lugar da ideologia no processo de “interdição” dos 

sentidos. Propondo o conceito de “condições de produção”, o autor mostra que o discurso é 

efeito de sentidos entre os interlocutores. Assim, o indivíduo não está livre para escolher 

deliberadamente, numa determinada situação, o que falar, pois o seu dizer estará sendo 

afetado por este “já lá”, ou pré-construído, e pela memória do dizer, que Pêcheux denomina 

de interdiscurso ou “o todo complexo com dominante das formações discursivas” (1988, 

p.162), noção que será aprofundada mais adiante. Esse “já lá” são sentidos que foram se 

construindo historicamente a partir das relações de poder. 

Pêcheux vai mostrar que o “caráter material” dos sentidos somente é possível porque 

“a materialidade concreta da instância ideológica existe sob a forma de formações 

ideológicas, que, ao mesmo tempo, possuem um caráter ‘regional’ e comportam posições de 

classe”. Isto quer dizer que na luta de classes, não há “posições de classe que existam de 
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modo abstrato e que sejam aplicadas aos diferentes ‘objetos’ ideológicos regionais das 

situações concretas”. (Pêcheux, 1975, p.146). E, como coloca Pêcheux, a interpelação do 

sujeito em sujeito ideológico, ou sujeito do discurso:  

 

se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o 
domina (isto é, na qual ele é constituído como sujeito): essa identificação, 
fundadora de unidade (imaginária) do sujeito apoia-se no fato de que 
elementos do interdiscurso (...), são re-inscritos no discurso do próprio sujeito. 
(Idem, p.163). 
 

No processo descrito pelo autor, ele usa o artigo definido “a” para referir-se à 

formação discursiva que, na articulação com o sujeito, o constitui. Isso porque aponta a uma 

formação específica, que se relaciona com a posição possível para o sujeito ocupar, e que por 

sua vez, articula-se com a forma-sujeito, que é a forma de existência histórica do indivíduo. 

Essa unidade imaginária – sistema de evidências e de significações naturalizadas – só é 

possível através de uma submissão aos significantes da língua na sua relação com a memória, 

o que equivale a dizer que a língua funciona no sujeito de forma heterogênea, na relação com 

a formação discursiva que lhe afeta. Assim, para a análise do discurso, segundo Orlandi “a 

ideologia não é ‘x’ mas o processo de produzir ‘x’” (Orlandi,1995, p.09).   

No efeito de evidência, a ideologia, ao interpelar o sujeito, produzir a naturalização 

dos sentidos. Ancorando-se no “já-dito”, e silenciando a história, os sentidos vão se 

instalando na sociedade e vão sendo percebidos, e apropriados no fio discursivo, como 

naturais. Como coloca Orlandi:  

 

ocorre uma “simulação (e não ocultação de conteúdos) em que são construídas 
transparências (como se a linguagem não tivesse sua materialidade, sua 
opacidade) para serem interpretadas por determinações históricas que 
aparecem como evidências empíricas. (Orlandi, 1995, p.10) 

 

Essa determinação histórica faz com que os sentidos sejam interpretados numa 

determinada perspectiva discursiva (“em seus mecanismos imaginários”) e não em outra. 

Chegamos, então, a uma definição de ideologia apresentada por Pêcheux: 

 

É a ideologia que fornece as evidências pelas quais ‘todo mundo sabe’ o que é 
um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve etc., evidências 
que fazem com que uma palavra ou um enunciado ‘queiram dizer o que 
realmente dizem’ e que mascaram, assim, sob a ‘transparência da linguagem’, 
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aquilo que chamaremos o caráter material do sentido das palavras e dos 
enunciados. (Pêcheux, 1975, p.160) 
  

 Enfim, nesse direcionamento, ao se pensar em ideologia pensa-se em interpretação e 

evidência. A interpretação, para a Análise de Discurso, também é afetada pela historicidade, 

pela memória do dizer, logo, pela ideologia. Interpretar é tomar posições; é se inscrever 

ideologicamente sob o efeito da evidência, da transparência das palavras. 

 

2.2. Formações Discursivas, Sociais, Ideológicas e Imaginárias 

 

 Na perspectiva da Análise de Discurso, o sujeito é disperso, é uma posição dentre 

outras. O sujeito, ao dizer, ocupa um lugar determinado; o lugar de onde fala. Este lugar 

discursivo inscreve-se numa formação discursiva.  

Uma formação discursiva é definida como aquilo que pode e deve ser dito, em 

oposição ao que não pode e não deve ser dito (Pêcheux, 1975); é o lugar próprio da 

constituição do sentido das palavras. São regionalizações dos sentidos, sítios de significância. 

Assim, palavras significam em conformidade com as formações discursivas em que estão 

inseridas. Então, 

 

Chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, em uma formação 
ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada, 
determinada pelo estado da luta de classes, determina "o que pode e o que 
deve ser dito" (articulado sob a forma de uma alocução, de um sermão, de um 
panfleto, de uma exposição, de um programa, etc.). (Pêcheux, 1975, p. 160). 

 

Pêcheux (1975) vai trabalhar com a formação discursiva heterogênea, que comporta 

em seu interior uma ou mais posições-sujeito contradições e antagônicas. O autor relaciona a 

formação discursiva à formação social. Segundo Pêcheux, toda formação social traduz 

determinada relação entre classes sociais, em que há “posições políticas e ideológicas, que 

não são feitas de indivíduos, mas que se organizam em formações que mantêm entre si 

relações de antagonismo, de aliança ou de dominação” (Ibidem, p.102). 

Em Pêcheux, a noção de formação social aponta para as formações ideológicas, 

entendida como aquelas que possibilitam determinados dizeres e não outros, inseridos numa 

certa conjuntura político-ideológica no seio da sociedade, e que comportam formações 

discursivas interligadas, mas que mantem relações, muitas vezes, contraditórias. Para ele: 
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as formações ideológicas comportam (...) uma ou várias formações 
discursivas interligadas (...) a partir de uma dada posição em uma conjuntura, 
em outras palavras, em uma certa relação de lugares interna a um Aparelho 
Ideológico e inscrita em uma relação de classes (...) toda formação discursiva 
diz respeito a condições de produção específicas, identificáveis a partir do que 
acabamos de designar. (Pêcheux, 1997, p.11) (negritos meus). 

 

Pêcheux (1990[1969]) afirma-nos que, no interior do processo discursivo, temos um 

sujeito A e um destinatário B situados em lugares determinados de uma formação social. 

Pêcheux reflete acerca de dois tipos de esquecimento sem os quais nenhuma enunciação seria 

possível. Daí um discurso não implicar necessariamente uma mera troca de informações entre 

A e B, mas sim um jogo de “efeitos de sentido” entre os participantes. No primeiro tipo de 

esquecimento, o sujeito pensa ser a fonte do dizer. Cria a ilusão de que é o senhor de seu 

discurso e de seus ditos. Na mídia, essa ilusão pode ser identificada em muitos momentos, 

especialmente na relação com as fontes da informação. É comum que o jornalista fale a partir 

de diversas fontes como sendo suas. Ao produzir o texto, considera-se o seu dono, ou melhor, 

o seu autor. 

No segundo tipo de esquecimento, que é da ordem da formulação, o sujeito tem a 

ilusão de que aquilo só pode ser dito com aquelas palavras e não outras. O sujeito esquece que 

há outros sentidos possíveis e que, ao dizer, apaga necessariamente outros dizeres, sendo o 

silêncio essencial à construção dos sentidos: “o que nos indica que para dizer é preciso não-

dizer (uma palavra apaga necessariamente as ‘outras’)” (Orlandi, 1995, p. 37).  

Essas duas ilusões apontam para o processo de constituição do sujeito do discurso. A 

interpelação ideológica do sujeito sustenta o jogo de antecipação de formações imaginárias, 

nas quais o sujeito do discurso projeta uma imagem de si ao falar com outro, antecipando o 

dizer do outro. Conforme Pêcheux (1990[1969]), nas formações imaginárias temos a imagem 

“que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio 

lugar e do lugar do outro” (Pêcheux, op. cit., p. 82). E, para Orlandi, as formações 

imaginárias: 

 

 
(...) não são os sujeitos físicos nem os seus lugares empíricos como tal, isto é, 
como estão inscritos na sociedade, e que poderiam ser sociologicamente 
descritos, que funcionam no discurso, mas suas imagens que resultam de 
projeções. São essas projeções que permitem passar das situações empíricas – 
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os lugares dos sujeitos – para as posições dos sujeitos no discurso. (Orlandi, 
1995, p. 40).                                   

 

Abaixo, temos o quadro de representações imaginárias, formulado a partir da proposta 

de Pêcheux (1990[1969]), presente na mídia em reportagens sobre a Polícia Pacificadora: 

 
 

Expressão que designa as formações 
imaginárias 

Significação da 
Expressão 

Questão implícita 
cuja “resposta” 
subentende a 
formação 
imaginária 

correspondente 

I Mídia (Mídia) 

 
Imagem que a mídia faz 

de si mesma 
 

 
“Quem sou eu para 
noticiar sobre as UPPs 

assim?” 

I Mídia (UPP) 
Imagem que a mídia faz 
para o sujeito policial das 

UPPs 

“Quem é este sujeito para 
que noticie sobre ele 

assim?” 

I Mídia (Suj. traf.) 
 

Imagem que a mídia faz 
para o ‘sujeito traficante’ 

 
“Quem é este sujeito para 
que noticie sobre ele 

assim?” 

I Mídia (Suj. bom favelado – 
não traficante) 

 
Imagem que a mídia faz 
para o ‘sujeito bom 

favelado’ 

 
“Quem é este sujeito para 
que noticie sobre ele 

assim?” 

 
 
 
 
 

MÍDIA 

I Mídia (Suj. leitor) 
 

Imagem que a mídia faz 
para o sujeito leitor 

 
“Quem é este sujeito para 
que eu lhe noticie assim ?” 

 
 

As formações imaginárias projetam o lugar que a mídia atribui ao outro e a si mesma, 

e a imagem feita de seu próprio lugar e do lugar do outro. Por estes mecanismos, estabelecem 

relações entre os lugares empíricos e as posições que os sujeitos irão ocupar imaginariamente 

no discurso midiático. Assim, tratam de representações e não da realidade de cada lugar 

ocupado pelos sujeitos, realizadas por meio das antecipações.  

Através do mecanismo da antecipação, o enunciador, previamente, projeta-se ao lugar 

do outro a fim de adiantar-se, buscando reconhecer o sentido que seu dizer produz no seu 

interlocutor, antecipando-se. De acordo com Orlandi: 

 

Segundo o mecanismo de antecipação, todo sujeito tem a capacidade de 
experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que o seu interlocutor 
“ouve” suas palavras. Ele antecipa-se assim a seu interlocutor quanto ao 
sentido que suas palavras produzem. Esse mecanismo regula a argumentação, 
de tal forma que o sujeito dirá de um modo, ou de outro, segundo o efeito que 
pensa produzir em seu ouvinte. Este espectro varia amplamente desde a 
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previsão de um interlocutor que é seu cúmplice até aquele que, no outro 
extremo, ele prevê como adversário absoluto. Dessa maneira, esse mecanismo 
dirige o processo de argumentação visando seus efeitos sobre o interlocutor. 
(Orlandi, 2009, p. 39) 

 

A argumentação é regulada pela formação discursiva, e do mecanismo de antecipação 

fazem parte as formações imaginárias, pois é através das projeções que o sujeito pode 

antecipar-se, já que este não tem acesso às representações imaginárias do seu interlocutor. 

Conforme Pêcheux (1990[1969]) deriva de “processos discursivos anteriores”, por meio do 

“já-dito”, da memória do dizer: 

 

As diversas formações resultam, elas mesmas, de processos discursivos 
anteriores (provenientes de outras condições de produção) que deixaram de 
funcionar mas que deram nascimento a “tomadas de posição” implícitas que 
asseguram a possibilidade do processo discursivo em foco. Por oposição à tese 
“fenomenológica” que colocaria a apreensão perceptiva do referente, do outro 
e de si mesmo como condição pré-discursiva do discurso, supomos que a 
percepção é sempre atravessada pelo “já ouvido” e o “já-dito”, através dos 
quais se constitui a substância das formações imaginárias enunciadas. 
(Pêcheux, 1969, p. 95).  
 

Enfim, neste trabalho, buscamos dar visibilidade às filiações discursivas e ideológicas 

presentes no discurso midiático aqui analisado, como também, às formações imaginárias 

materializadas nas revistas ao se noticiar sobre a polícia pacificadora. No momento, ficamos 

aqui em nossas reflexões acerca das formações e passaremos adiante para as noções de sujeito 

e posições-sujeito. 

 

 2.3. Sujeito e posições-sujeito 

 

A noção de sujeito é essencial para Análise do Discurso, e para esta dissertação. 

Pensar em sujeito, nos discursos midiáticos sobre as UPPs, é refletir sobre suas filiações 

ideológicas e sobre as posições que ele ocupa no discurso. 

De acordo com os seus pressupostos teóricos, não há discurso sem sujeito e não há 

sujeito sem ideologia. O sujeito não é fonte do sentido, mas se constitui por um trabalho da 

memória na sua relação com a historicidade, inserido em diferentes formações discursivas, 

que vão, no interior do discurso, desencadear posições-sujeito, resultado das contradições, 

dispersões, descontinuidades, lacunas, presentes no discurso heterogêneo. Portanto, o lugar 
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que o sujeito ocupa no processo discursivo é assujeitado pelas formações discursivas e, ao se 

identificar com determinados dizeres, inscreve-se nelas. 

O sujeito é descentrado e assujeitado pela ideologia, mas pensa ser livre e dono de si. 

O individuo é constituído em sujeito pela e na ideologia. Conforme nos afirma Althusser 

(1971), a ideologia é responsável pelo processo de transformação de indivíduos em sujeitos, e 

a este processo o autor chamou de interpelação ideológica. Segundo Althusser a ideologia é 

eterna, não tem história, e por este motivo interpela a todos sem que haja uma anterioridade 

do indivíduo ‘não-sujeito’, sendo o sujeito, assim, sempre já sujeito e a ideologia atemporal. 

Logo, essa interpelação não existe enquanto temporalidade, pois não temos originalmente o 

indivíduo que em contato com a ideologia se transforma em sujeito.  

 

A ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos. Sendo a ideologia 
eterna, devemos agora suprimir a temporalidade em que apresentamos o 
funcionamento da ideologia e dizer: a ideologia sempre/já interpelou os 
indivíduos como sujeitos, o que quer dizer que os indivíduos foram sempre/já 
interpelados pela ideologia como sujeitos, o que necessariamente nos leva a 
uma última formulação: os indivíduos são sempre já sujeitos. 
(ALTHUSSER, 1971, p.98) 

                                                                                                                          

Althusser (1971) nos apresenta, ainda, uma ambiguidade do próprio termo sujeito, que 

o faz livre e submisso, simultaneamente: uma subjetividade livre, ou seja, o sujeito é o autor e 

o responsável por seus atos; e um ser subjugado e assujeitado ideologicamente. Assim, 

conforme Althusser, essa ambiguidade reflete o efeito que a produz: 

 
 

(...) o indivíduo é interpelado como sujeito (livre) para livremente submeter-se 
às ordens do Sujeito, para aceitar, portanto, (livremente) sua submissão, para 
que ele “realize por si mesmo” os gestos e atos de sua submissão. Os sujeitos 
se constituem pela sua sujeição. Por isso é que caminham por si mesmos. 
(Althusser, 1971, p.104) 

 
 

Para Pêcheux, “os indivíduos são interpelados em sujeitos falantes (em sujeitos de seu 

discurso) pelas formações discursivas que representam na linguagem as formações 

ideológicas que lhe são correspondentes.” ((2009[1975], p.214). 

Pêcheux (2009[1975]) questiona, ainda, a homogeneidade e unicidade do sujeito e 

introduz as “modalidades de tomadas de posição”. Na primeira modalidade, temos o que 

Pêcheux chamou de “superposição” entre o sujeito do discurso e a forma-sujeito, havendo 
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uma identificação plena do sujeito do discurso com a forma-sujeito da formação discursiva 

em que se encontra, caracterizando o discurso do “bom sujeito”. 

Na segunda modalidade, temos a “contra-identificação”, considerada o discurso do 

“mau sujeito”, na qual o sujeito do discurso se contrapõe à forma-sujeito. Há “uma 

separação, dúvida, questionamento, contestação, revolta...)” (ibidem, p.215) levando o 

sujeito do discurso a se contra-identificar com os saberes da formação discursiva em que se 

encontra inscrito.  A contra-identificação institui-se como forma de oposição e resistência à 

forma-sujeito e aos saberes agregados na formação discursiva. Assim, nesta segunda 

modalidade há espaço para o outro, o diferente, a contradição, logo, resulta em uma formação 

discursiva heterogênea.                      

Há, ainda, uma terceira modalidade conhecida como “desidentificação” do sujeito do 

discurso com uma formação discursiva e sua forma-sujeito. Aqui, há o deslocamento para 

outra formação discursiva e, com isso, outra forma-sujeito. É a “desidentificação de uma 

tomada de posição não-subjetiva, que conduz ao trabalho de transformação-deslocamento da 

forma-sujeito” (ibidem, p. 217).  

Prosseguindo, Pêcheux (2009[1975]) afirma que é pela forma-sujeito que o sujeito do 

discurso inscreve-se em uma determinada formação discursiva que o constitui enquanto 

sujeito. A forma-sujeito realiza a incorporação-dissimulação dos elementos discursivos, 

produzindo o efeito ilusório de unidade/evidência do sujeito. E Pêcheux confirma esse caráter 

ilusório da forma-sujeito, ao retomar essa noção na conclusão de Semântica e Discurso. Diz o 

autor: 

 
 

A forma-sujeito do discurso, na qual coexistem, indissociavelmente, 
interpelação, identificação e produção de sentido, realiza o non-sens da 
produção do sujeito como causa de si sob a forma da evidência primeira. 
(Pêcheux, 2009[1975], p. 266). 
 
 

Orlandi (1999) afirma que “o sujeito, na análise de discurso, é posição entre outras, 

subjetivando-se na medida mesmo em que se projeta de sua situação (lugar) no mundo para 

sua posição no discurso” (ibidem, p.17). Este lugar projeta posições-sujeito existentes no 

interior do discurso. A especificidade da posição-sujeito se dá no funcionamento heterogêneo 

do discurso em que o sujeito universal (ou sujeito do saber) é interpelado e se constitui em 

sujeito ideológico e, ao se identificar com o sujeito enunciador, assume uma posição.  
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.Em um artigo intitulado “Violência e processos de individualização dos sujeitos na 

contemporaneidade”, Orlandi (2008) nos apresenta indicadores dos processos de 

individualização do sujeito contemporâneo. A autora nos mostra dois movimentos na 

constituição do sujeito. Num primeiro momento, temos a interpelação do indivíduo em sujeito 

pela ideologia, constituindo sua forma-sujeito-histórica. Posteriormente, com esta forma-

sujeito-histórica constituída, ocorre o processo de individualização do sujeito. Com isso, 

chegamos à forma-sujeito-histórica do sujeito moderno, que é a forma capitalista 

caracterizada como sujeito jurídico, com deveres e direitos em sua livre circulação social. 

Orlandi (2008) prossegue refletindo sobre a relação imaginária do sujeito já individualizado 

com seu corpo político, desencadeando no sujeito o sentimento de ser Um no todo da 

sociedade. Segunda a autora, “é a forma de individualização em relação à sociedade em 

geral, de que resulta o ‘eu comum.’” (idibid, p. 118). 

 Nesse mesmo texto, Orlandi (2008) ao tomar como corpus o livro Falcão meninos do 

tráfico afirma que o lugar desses sujeitos ‘meninos do tráfico’ na cidade é de segregação 

social. Segundo a autora a relação de lugares já está posta social-discursivamente. “Não são 

de inclusão/exclusão, mas de segregação” e “uma vez segregados é impossível ao sujeito 

entrar nas relações sociais”(idibid, p. 118).  O Estado não exerce mais o seu papel de 

articular simbólico com o político. Logo, o Estado funciona pela falta, produzindo o que 

Orlandi chamou de sem-sentido, o que não é um vazio, mas um modo de estar na relação do 

político com a significação, “estagnando-a no já significado” (idibid, p. 119). O sem-sentido 

é aquilo que, anteriormente, já fez sentido, mas que fica apenas num imaginário estagnado, 

imobilizado, e incapaz de significar. Logo, passa a não mais significar. Deslocando essa 

reflexão para o nosso material de análise, temos, nos discursos midiáticos sobre as ações 

policiais, os sujeitos do tráfico em oposição aos sujeitos policiais. Esses sujeitos do tráfico 

comparecem nesse lugar de segregação, marcados igualmente pela falta no dizer, pela falta de 

sentidos, sendo, assim, discursivizados, no interior da formação ideológica capitalista, no 

lugar da falta. Nas palavras de Orlandi: 

 

Assombrados pela falta, pelo sem lugar, esses sujeitos vivem em cheio o sem-
sentido, balançados de um lado para outro na sua insignificância para a 
sociedade e para a história. Na sua falta de “corporalidade” (no corpo social). 
Já foram há muito segregados e nem chegam a ser um caso de polícia 
(repressão) só de extinção (forma radical de segregação). Se há sentidos 
múltiplos e incertos eles não se sustentam, numa racionalidade do Estado ou 
numa lógica do social mas na falta de lugar” (Orlandi, 2008, p. 127-128) 
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 Ficaremos aqui em nossas reflexões sobre o sujeito e as suas formas de 

individualização, e traremos, adiante, reflexões acerca da memória. 

  

2.4.   Memória  

 

Memória, na perspectiva da Análise de Discurso, é “entendida aqui não no sentido 

diretamente psicologista da ‘memória individual’” (Pêcheux, 1999, p.50), mas a memória da 

cadeia do dizer, aquela que fala antes, em outro lugar, a memória discursiva. Conforme 

Pêcheux (1999):  

 

(...) a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como 
acontecimento a ler,  vem restabelecer os "implícitos" (quer dizer, mais 
tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos-
transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação 
ao próprio legível. (Ibidem, p.52) 

 

A memória discursiva, em Análise de Discurso, também é chamada de interdiscurso, 

“aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente” (Orlandi, 2009, p.31). Nesse 

movimento, há o efeito da presença do interdiscurso (eixo da verticalidade) no acontecimento 

(eixo da horizontalidade) do dizer. É a presença do intradiscurso no interdiscurso, entendendo 

como intradiscurso “o fio do discurso”, ou seja, “um efeito do interdiscurso sobre si mesmo” 

(Pêcheux, 1975).  Para Orlandi (1997), o intradiscurso corresponde ao momento da 

formulação do discurso, a atualização da memória na prática discursiva. Segundo a autora, 

 
 

(...) O intradiscurso, por sua vez, é a formulação da enunciação (o diferente), 
no aqui e agora do sujeito. Se, pelo intradiscurso temos que o sujeito intervém 
no repetível, no entanto, é o interdiscurso que regula os deslocamentos das 
fronteiras da formação discursiva, incorporando os elementos pré-construídos 
(efeitos do já dito). (Orlandi, 1997, p. 90). 

 
 

O interdiscurso constitui o saber discursivo que possibilita todo o dizer, retornando 

sob a forma do já-dito, que está na base do dizível.  Sendo o pré-construído a marca do 

interdiscurso no intradiscurso, ele é o ponto em que se pega o interdiscurso, “reinscrição 

sempre disssimulada, no intradiscurso, dos elementos do interdiscurso” (Denise Maldidier, 

1990).  
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Pêcheux define, como já apresentado, a memória discursiva como sendo aquilo que 

frente a um texto surge como acontecimento a ler e restabelece os "implícitos" que sua leitura 

requer para torná-lo legível. Em decorrência, podemos compreender o discurso como lugar de 

encontro entre a memória, a sedimentação de sentidos, e as condições de produção de uma 

forma historicamente válida do sujeito do dizer. No processo de legitimação da forma-sujeito, 

há recorrências discursivas e, também, há necessariamente a resistência a ela. Portanto, se o 

sujeito resiste é porque algo lhe afeta de modo constitutivo, o que significa dizer que há aí um 

trabalho sobre sentidos já-dados, já-sedimentados, produzindo uma “mexida” sobre essa 

memória, (des)dobrando-a em um discurso outro.  

Orlandi (2009) distingue dois tipos de memória: a memória institucionalizada (o 

arquivo) como sendo resultante do trabalho social da interpretação que se separa quem tem e 

quem não tem direito a ela, e a memória constitutiva (o interdiscurso) com sendo fruto do 

trabalho histórico da constituição dos sentidos. Segundo Orlandi, o gesto de interpretação 

realiza-se no movimento entre a memória institucional (o arquivo) e a memória constitutiva (o 

interdiscurso), deslocando e cristalizando certos sentidos em sua relação com a historicidade. 

Nesta direção, podemos relacionar a memória institucionalizada (o arquivo) apresentada por 

Orlandi (2009) com a memória social e com a oficial.  Mariani (1998) lembra-nos do papel da 

memória social ou oficial como aquela em que há reprodução/projeção dos sentidos 

“hegemônicos” (p.35). 

Segundo Pêcheux (1999), há sempre um jogo de força na memória “que visa manter 

uma regularização pré-existente com os implícitos que ela veicula”, mas o inverso também, 

ou seja, “o jogo de força de uma ‘desregulação’ que vem perturbar a rede dos implícitos” 

(p.53). Com isso, podemos dizer que pensar discursivamente a memória é refletir na relação 

de força existente na língua, “é analisar as formas conflituosas de inscrição da historicidade 

nos processos de significação da linguagem” (Mariani, 1998, p.38), tendo em vista que a 

construção dos sentidos reside em uma resistência à forma da constituição do dizer, já que o 

sentido é “sempre-já” inacabado. E, sendo assim, a relação entre o dizer e o sentido não é 

apenas de reforço da memória, mas também de resistência a ela, na forma de deslizamentos 

metafóricos no discurso.  

Nesta pesquisa interessa-nos sobremaneira a noção de memória, pois cabe-nos 

investigar que memórias são mobilizadas ao se noticiar sobre a polícia pacificadora para que 

se possa compreender a historicidade que legitima certos dizeres e sentidos, e não outros, na 

mídia em análise. 
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Ficamos aqui neste percurso teórico com algumas noções da Análise do Discurso de 

grande importância para o nosso trabalho. Outras advirão nos futuros capítulos. Agora, 

prosseguimos para o próximo capítulo Memória e Historicidade, cuja pretensão é recuperar 

uma historicidade da polícia em nossa sociedade em sua relação com a atual polícia 

pacificadora.  
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3. MEMÓRIA E HISTORICIDADE: A POLÍCIA E O DISCURSO DA 

PACIFICAÇÃO 

 

 

     3.1. A Memória sobre a polícia: das condições de produção histórico-ideológicas da 

Polícia no Brasil 

  

  Nesta parte de nossa dissertação, daremos a conhecer a historicidade da polícia militar 

brasileira, com ênfase na constituição da polícia do Estado do Rio de Estado. Faremos, aqui, 

um breve percurso histórico de uma discursividade que remonta desde a época colonial a 

contemporaneidade, quando emerge, em 2008, a Polícia Pacificadora, cuja filosofia é 

apresentada como baseada na prática do policiamento comunitário. 

 Em obras acadêmicas de história, vemos que no período colonial o controle sobre os 

escravos negros estava nas mãos de seus senhores e a população livre branca e pobre sofria, 

semelhantemente, com o julgo do Absolutismo. As Ordenações Filipinas, promulgadas em 

1603, por Filipe II, e extensivas a todo território do império lusitano, subjugava-os a um 

processo inquisitorial, em que havia, muitas vezes, o perdimento e o confisco de bens, o 

desterro, o banimento, os açoites, a morte atroz (esquartejamento) e a morte natural (forca), 

dentre outras práticas de tortura. Para Raúl Zaffaroni e Nilo Batista (2003): “As Ordenações 

Filipinas constituíram o eixo da programação criminalizante de nossa etapa colonial tardia, 

sem embargo da subsistência paralela do direito penal doméstico que o escravismo 

necessariamente implica.” (p.416) 

 De acordo com Salem (2007), havia, nesta fase colonial, de um lado, as unidades de 

milícias, composta por moradores locais treinados pelo Exército, e, do outro, as ordenanças, 

sendo estas formadas por civis. Existia, ainda, outra categoria de guarda que eram os 

quadrilheiros, cuja corporação fora criada em Lisboa, em 1603, para tratar de furtos, 

vadiagem, feitiçaria, dentre outros delitos. Vale destacar, que todas estas formas de 

policiamento ainda eram não profissionalizadas.  Tais atividades policiais eram consideradas 

“uma miríade de ‘corporações’ que atuavam de forma por vezes superposta, não se 

olvidando outrossim  que suas funções de uma forma geral eram a expressão da opressão  do 

colonizador sobre o colonizado” (Salem, 2007, p.14).     

 Como comparece no discurso oficial, no século XIX, por volta de 1808, tem-se a 

gênese da instituição policial no Rio de Janeiro, que coincide com o processo de emancipação 
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política do Brasil. Com o desembarque da família Real no Rio de Janeiro, em março de 1808, 

desencadeia-se o processo de construção do Estado nacional brasileiro, juntamente com o 

desenvolvimento do comércio e do tráfico mercantil, inclusive o negreiro. Nesse ínterim, 

havia aumentado a tensão entre os proprietários feudais, os escravos e pobres livres e os 

portugueses recém-chegados. Dom João VI, em 05 de abril de 1808, cria a Intendência Geral 

da Polícia da Corte e do Estado do Brasil, e em 13 de maio 1809, a Guarda Real de Polícia 

subordina-se ao gabinete do intendente geral. 

 A Intendência Geral centralizava para si as funções judicial, policial, administrativa e 

legislativa. A instituição concentrou todas as atribuições policiais que, antes da vinda do 

Príncipe Regente, estavam sob o cuidado de várias autoridades como, por exemplo, o 

Ouvidor-Geral, os quadrilheiros e os capitães mores de estradas e assaltos. Conforme Salem: 

  
 
Anteriormente, por ocasião do Vice-Reinado, alguns Ouvidores do Crime e 
Desembargadores da Relação haviam ocupado no Rio de Janeiro, o cargo de 
Intendente Geral de Polícia, mas sem o alcance do Intendente de 1808, uma 
vez que competia ao mesmo o seguinte: o arruamento, a abertura, conservação 
e o asseio das vias e dos logradouros públicos; a fiscalização das edificações 
públicas e particulares, assim como das fontes e dos chafarizes, de todos os 
transportes de mar e terra, de todos os divertimentos públicos (...), coibir 
delitos de imprensa e censurar previamente, cuidar dos passaportes, da 
legitimação e da colonização de estrangeiros, assim como de extinção de 
incêndios, prover o registro e o material da Cadeia e do Calabouço, referentes 
a escravos, reprimir a mendicidade, a vadiagem e o contrabando e fazer a 
estatística da população. (Salem, 2007, p. 17-18) 

  
 
 A Guarda Real, semelhantemente a Intendência Geral, é apresentada como financiada 

pelas arrecadações advindas das expedições de alvarás e das contribuições voluntárias de 

comerciantes e proprietários de terras. Embora sua função essencial fosse de vigilância e 

repressão ao crime e do tráfico, de combate a incêndio, a Guarda Real ficou conhecida pela 

captura dos negros fugitivos e pela perseguição aos quilombos e aos ditos capoeiras (Ibidem). 

 É nesta memória sobre a perseguição dos negros pela Guarda Real, composta por 

brancos, do século XIX, que se inscreve o imaginário social de uma polícia que está sempre 

em busca dos negros discursivizados como bandidos e criminosos, com o propósito de afirmar 

a ordem branca na sociedade. Temos como exemplos dessa memória, que perpassa, ainda, em 

nossa atualidade e que produz seus efeitos de sentidos no discurso da e sobre a polícia, Miguel 

Nunes Vidigal que esteve à frente da Guarda Real sob a autoridade do primeiro intendente 

Paulo Fernandes Viana e tornou-se conhecido pelos castigos cometidos contra os negros 
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fujões, aos quilombolas e capoeiras, e aos ‘vadios’. Nesse contexto, as práticas ditas como 

vadiagem (a mendicância, o desacato à autoridade, a embriaguez, dentre muitas) eram 

consideradas como graves ofensas à ordem pública, e, com isso, passíveis de punição pelo 

Estado.  

 

 3.1.1. A polícia após a construção do Estado Nacional brasileiro 

 

 É conhecido que, em 1822, ocorre a proclamação da independência do Brasil, e, a 

partir dela, a criação da Constituição de 1924. Com ela, o intendente geral passa a ter seus 

poderes restringidos por princípios liberais, que o obrigava a justificar os seus atos e a agir 

com a autorização de um mandado judicial. Entretanto, conforme Salem (2007), os negros e 

pobres continuavam sofrendo com os açoites nas prisões, com as chibatadas, com o toque de 

recolher e com as restrições em sua liberdade de ir e vir. Assim, 

  

Em suma, as prisões do Império tinham por escopo punir os pobres e livres 
que não estivessem inclusos nos laços do clientelismo, constituindo-se 
também em depósitos de escravos fugidos e local de detenção provisória sobre 
aqueles sobre os quais recaía a suspeita de escravidão. Objetivavam também a 
arregimentação de mão-de-obra para os trabalhos públicos e destinavam-se à 
custódia de turbulentos, vadios, bêbados, prostitutas, loucos e índios. (Salem, 
2007, p.44)  
 

 Então, durante o período da escravidão, as ações repressoras e de coerção foram 

significadas como práticas que auxiliavam no controle e na dominância sobre os escravos 

pelos seus senhores. Quanto mais os castigos corporais perdiam a força de dominância e de 

assujeitamento desses sujeitos no espaço da cidade do Rio de Janeiro, mais se 

profissionalizavam as prisões, o poder judiciário e a força policial. Com a construção do 

Estado Nacional brasileiro e, posteriormente, com a dissolução da Guarda Real, em 1831, 

houve a recepção de conceitos da Europa sobre policiamento e organização judiciária, como 

juiz de paz, a Guarda Nacional, os urbanos em 1836, a Guarda Urbana de 1866 a 1885. 

Porém, na prática, segundo Holloway (1997), continuava-se a impor a autoridade sobre os 

escravos e pobres de forma arbitrária, tendo em vista a sua resistência à subjugação estatal. 

Estes, nas palavras do autor: 

 
 

Continuando a resolverem suas diferenças e socos (ou navalhas e punhais), 
recusando-se a se humilharem diante de agentes brutais e arbitrários do 
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Estado, prosseguindo com suas reuniões, bebedeiras e confraternizações nos 
lugares públicos e semipúblicos, (...) resistiam. Na medida em que as 
instituições estatais refletem e defendem os interesses de uma classe ou classes 
específicas a expensas dos interesses de outras, a coerção não é apenas uma 
ameaça: ela é imposta. (Holloway, 1997, p. 27)  
 
 

 Após a renúncia de D. Pedro I, inicia-se no Brasil um período de instabilidade política 

e de revoltas internas, como a Cabanada (1832-1835), a Sabinada (1837-1838), a Balaiada 

(1838-1841) e a Farroupilha (1835-1845). Foi nesta época que Luís Alves de Lima e Silva, o 

Duque de Caxias, integrante do Exército do Imperador, ficou conhecido como o Pacificador. 

Ao ser nomeado Presidente da Província do Maranhão e Comandante-Geral das Forças em 

Operações, para debelar a Balaiada, recebeu o título de Barão de Caxias e a promoção a 

Brigadeiro.  Duque de Caxias recebeu este apelido, o Pacificador, por ter sufocado muitas 

rebeliões contra o governo. O termo Pacificador, ou seja, aquele traz a paz, já nesse período, 

promovia o apagamento das mortes dos sujeitos em resistência e oposição ao governo e o 

silenciamento da violência excessiva cometida pelo Exército, e, hoje, retorna, sob a forma da 

Polícia Pacificadora. Voltaremos a esta reflexão mais adiante. 

 Prosseguindo em nossa leitura, no Rio de Janeiro, durante o período regencial, houve 

motins policiais e rebeliões populares em oposição à Regência de Diogo Feijó, o que, segundo 

a ótica dos governantes, perturbou a ordem pública. Com a participação da Guarda Real em 

rebeliões, desencadeou-se a sua extinção e a criação de uma corporação policial com caráter 

igualmente militar, mas com diferenças significativas como o recrutamento entre os pobres e 

a subordinação a uma autoridade civil, como forma política de silenciamento das resistências 

existentes em seu interior. E, embora a figura do cidadão-policial não-remunerado tenha 

subsistido por longa data (o próprio regente Feijó havia criado uma força militar voluntária, a 

Guarda Nacional, em 1831), o modelo que prevalecia no Rio de Janeiro era o de uma força 

policial remunerada. 

 Assim, em 10 de outubro de 1831, ascende a polícia militar no Rio de Janeiro sob a 

designação de Corpo de Guardas Municipais Permanentes. O seu nome, em 1866, é 

substituído por Corpo Militar de Polícia da Corte, porém, em 1920, é alterado para a atual 

denominação Polícia Militar. Como podemos perceber, a instituição policial foi projetada 

como ferramenta discursivo-ideológica de repressão e silenciamento. Com a criação dos 

Permanentes abriu-se espaço para a sua profissionalização. Os soldados militares vinham da 

base da pirâmide social e recebiam uma renda mínima em troca de um serviço de regime 

disciplinar, de hierarquia e de fiel obediência. Para Holloway (1997): 
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A Polícia Militar representava um esforço deliberado para dispor do melhor 
instrumento de precisão possível para garantir o controle, considerando os 
recursos disponíveis e o problema a ser resolvido. Tampouco pode se dizer 
que a militarização foi resultado de certa propensão à estrutura e à disciplina  
na cultura brasileira. Ao contrário, a desordem, rebeldia e a indisciplina 
percebidas, bem como a falta de respeito para com a autoridade por parte da 
população que ocupava as ruas e os lugares públicos da cidade, faziam  dessa 
força policial com características opostas a reposta mais apropriada. (Ibidem, 
p.147) 

  
 
 Nessa perspectiva, a arregimentação dos policiais militares entre as classes sociais 

mais baixas tinha por finalidade, dentre outras, o silenciamento das vozes e das práticas em 

resistência ao Governo, visando diminuir, com isso, as possibilidades de insubordinações 

coletivas de militares, assim como apresentar uma resposta às crescentes rebeliões 

desencadeadas pelos capoeiras e às fugas de escravos.  

 Sob o comando do Pacificador Caxias, a polícia militar se consolidou como um 

instrumento estatal de dominância sobre as classes subalternas. Desde o início de sua 

formação, já havia na instituição muitos excessos por parte da força policial que agrediam as 

pessoas nas ruas, torturavam presos e, muitas vezes, o matavam. Para Holloway, “a Polícia 

Militar sob Caxias começou a construir uma tradição corporativa que a separou da 

sociedade civil e lhe incutiu a mentalidade do nós versus eles” (Holloway, 1997, p.l46). 

Nessa perspectiva, a formação de uma instituição policial militar foi um mecanismo usado 

como forma de repressão à indisciplina daqueles que ocupavam as ruas: 

 

A terapia para conter a rebeldia, a falta de dedicação, as constantes deserções e 
o desleixo das praças foi sempre a mesma – reforçar ainda mais os expedientes 
de disciplinarização das tropas. São inúmeros os despachos, requerimentos e 
notificações que evidenciam a necessidade cada vez maior de disciplinar os 
meios de força e de submetê-los a uma rígida hierarquia, incluindo o próprio 
Exército. (...)A profissionalização da polícia e a sua transformação em 
burocracia eficaz passava pelo aprimoramento do modelo paramilitar já 
adotado desde a criação da Grada Real.  (Muniz, 1999, p. 286, Tese) 
 

  Esta estrutura é apresentada de forma a trazer para o interior da corporação policial 

militar homens oriundos das camadas inferiores como mecanismo de controle e silenciamento 

das oposições ao Estado, tendo em vista que, na cultura militar em que são disciplinados, 

perpassa o imaginário de que a dignidade e a fidelidade profissional estão acima de tudo e 

todos, não havendo tolerância às críticas negativas contra a honra da instituição. 
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 3.1.2. O modelo militar de policiamento e os Bestializados 

 

 Carvalho (2008), em sua obra intitulada Os Bestializados, nos declara que o modelo 

militar de segurança foi fortalecendo-se como aparato coercitivo do Estado, mesmo após a 

abolição da escravatura e a proclamação da República brasileira. Segundo o autor, com a 

revolução industrial, a população rural pobre e os ex-escravos migraram para as cidades em 

busca por trabalhos remunerados e melhores condições de vida. Todavia, as classes baixas 

eram discursivizadas como potenciais transmissoras de doenças, devido à precariedade de sua 

moradia. O trabalhador que não se assujeitasse ao imaginário de um operário produtivo e 

apolítico (não militante em assuntos relacionados ao Estado) da época afastava-se do discurso 

dominante que relacionava trabalho à honestidade e era projetado à marginalidade, tais como 

os anarquistas e os comunistas. 

 Então, com o crescimento das classes significadas como perigosas urbanas, mediante a 

intensa urbanização da capital federal, houve reformas na polícia em 1907 e 1912 que 

promoveram a criação do Serviço Médico-Legal, do Serviço de Identificação, da Escola de 

Polícia e a organização de mapas estatísticos. A partir destas reformas, a polícia legitima-se 

como uma instituição de caráter científico. Na República Velha, fortalece-se o discurso 

cientifico do médico-sanitarista, e os novos assalariados urbanos são projetados 

discursivamente do lugar da suposta inferioridade da raça negra ao lugar da inferioridade 

biológica dos desclassificados sociais.  

 Os efeitos deste discurso médico-policial viabilizaram e justificaram práticas políticas 

excessivas como a demolição de cortiços, introduzidas nas reformas urbanísticas no Rio de 

Janeiro com a finalidade de controle das classes ditas perigosas e lançando-as em áreas de 

segregação espacial, e a imposição de procedimentos de higiene à população, a exemplo, a 

Revolta das Vacinas, em 1904.  

 Nesta direção, a polícia, na primeira década do século XX, esteve, sobretudo, em 

perseguição das classes apresentadas como perigosas. Conforme Carvalho (2008), esse grupo 

bastante heterogêneo era composto por: 

 
Ladrões, prostitutas, desertores do Exército, da Marinha e dos navios 
estrangeiros, ciganos, ambulantes, trapaceiros, criados, serventes de 
repartições públicas, ratoeiros, recebedores de bondes, engraxates, carroceiros, 
floristas, bicheiros, jogadores, receptadores, pivetes (...). E, é claro, a figura 
tipicamente carioca do capoeira (...). (Ibidem, p.18) 



 32 

 
 

  Esses eram discursivizados como sendo não civilizados e bestializados. Isto 

significava apagar ideologicamente as diversidades existentes nesse grupo social e projetá-los 

a um lugar de suposta homogeneidade e de marginalidade político-social e geográfica. 

 Durante o governo getulista, o modelo militar de segurança foi fortalecido, tendo em 

vista sua importância para manutenção do regime autoritário do Estado Novo. Neste 

momento, cria-se, em 5 de agosto de 1932, a Polícia Especial, que é uma divisão da Civil do 

Distrito Federal (atual Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro). Foi estruturada como uma 

força de choque preparada para enfrentar os confrontos populares e para manter a ordem 

pública. Em sua constituição havia policiais da Guarda Civil do Distrito Federal e da Polícia 

Militar, além de atletas selecionados em clubes desportivos cariocas. O militarismo da polícia 

crescia com a nomeação de oficias do Exército para comandar as polícias militares e com o 

fornecimento de armamentos.  

 Em outro momento histórico, no período da ditadura militar, constrói-se no interior da 

política de Segurança Nacional o imaginário do inimigo interno a ser eliminado para o bem 

comum. Com os Atos Institucionais (AIs) o poder dos militares fortalece-se face aos civis. 

Em 1967, temos a criação da Inspetoria Geral das Polícias do Ministério do Exército (IGPM), 

o que conduziu ao fortalecimento da subordinação da Polícia Militar ao Exército. Sua 

principal finalidade era de controle e supervisão do policiamento militar. Neste período, a 

força policial realizava uma forte repressão política aos grupos resistentes, acentuando o seu 

perfil militar. Em busca do inimigo interno, a polícia realizava práticas de torturas e cometia 

muitos excessos, como a decretação de prisões arbitrárias. Assim, 

 

Ser por um lado, os PMs deixaram de ser, a partir de 1969, a primeira linha de 
frente no combate aos ‘inimigos internos’, por outro, elas deveriam fazer o 
trabalho publicamente invisível de contribuir para a chamada ‘caça às bruxas’. 
Em outras palavras, suas atividades de segurança interna ainda se fariam sentir 
por mais algum tempo, evidenciando uma certa esquizofrenia no exercício de 
suas atribuições: simultaneamente uma polícia ostensiva de ordem pública e 
um órgão integrante da chamada ‘Comunidade de Informações’ comandada 
pelo Exército. (Muniz, 1999, p.66-67) (grifos do autor) 

 

 Com o fim da ditadura militar, o sistema de perseguição contra crimes políticos foi 

oficialmente abolido, porém o modelo policial militarizado de controle social manteve-se. A 
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Constituição de 1988 preservou o vínculo entre Exército e polícia ao declarar que as polícias 

militares são forças auxiliares do Exército. 

 Todavia, neste período, houve, também, algumas mudanças no processo de abertura 

política na área de segurança pública. O comando da polícia não pertencia mais aos oficiais 

do Exército. A polícia militar passou estar subordinada ao poder civil estadual, ou seja, ao 

Governador estadual, apesar das resistências do Governo federal diante da descentralização da 

força policial.  

 Nesse ínterim, no Rio de Janeiro, Brizola, em seu primeiro governo do Estado (1983-

1987), apresentou-se como favorável ao discurso de direitos humanos voltado à ação policial. 

O Governador adotou uma posição de ruptura com o modelo de repressão e de uso de 

violência contra as classes ditas perigosas, categoria que apontava para os moradores de 

favelas. Hollanda (2005), em seu livro intitulado Polícia e Direitos Humanos, apresenta-nos 

as políticas de segurança pública implantadas por Brizola. Segundo a autora, ele buscava 

transformar as Polícias do Estado em órgãos que fossem guiados em suas ações pelos 

princípios da igualdade e isonomia dos direitos de todos os cidadãos nas diferentes classes 

sociais. Nesse sentido, o primeiro mandato do governador Brizola, no que tange à segurança 

pública, rompe com o posicionamento militarista e inscreve-se no discurso dos direitos 

humanos. Brizola assume seu mandato declarando que a prioridade do seu governo seria 

garantir à população marginalizada socialmente o acesso a serviços públicos e o respeito aos 

seus direitos. Desta forma, conforme Hollanda (2005), a polícia habituada com as práticas de 

repressão a esta parcela da população passou a reformular os procedimentos dispensados aos 

moradores de favelas e bairros pobres. Contraditoriamente, Brizola passou a limitar e, 

frequentemente, a impedir, a entrada da polícia nas favelas, o que gerou muitas críticas ao 

governo. Ao invés da reformulação da abordagem policial, tem-se a ausência do Estado nas 

comunidades.  

 O governador, ainda, reformula as Polícias do Rio de Janeiro extinguindo a Secretaria 

de Segurança e criando a Secretaria de Polícia Militar. Com isso o governo rompe com o 

modelo tradicional de organização da polícia militar, desvinculando-a do Exército e 

extinguindo a subordinação da polícia a esta instituição. E é nessa conjuntura que, inscrito no 

discurso dos Direitos Humanos e da promoção da Cidadania, Brizola busca reformular o 

modelo de procedimento das práticas da força policial, tendo em vista as práticas arbitrárias e 

ilegais, viabilizando projetos de policiamento comunitário no Estado do Rio. A filosofia do 

policiamento comunitário foi incorporada ao Plano Diretor da Policia Militar a partir da 
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experiência dos Estados Unidos. Por meio de projetos em caráter experimental o governo do 

estado buscava aproximar comunidade e polícia promovendo reuniões entre comandantes da 

corporação e líderes comunitários de favelas. 

 Neste período foi criado, segundo Hollanda (2005), o Centro Integrado de 

Policiamento Comunitário, na Cidade de Deus, em que havia a presença policial e de órgãos 

que prestavam serviço de assistência social e de apoio ao trabalhador por intermédio de 

convênios com as Secretarias Estaduais de Promoção Social e de Habitação e Trabalho. 

Também foi implantado um modelo de vigilância comunitária composto por voluntários que 

ajudavam os policiais do 18º Batalhão Policial Militar a organizar campanhas de saúde, 

atividades culturais e esportivas dentro da instituição. Em outras localidades foram instalados 

policiamentos a partir das demandas locais. A Segurança Pública, inscrita no discurso 

paternalista no qual funcionava o imaginário do policial como o Pai protetor, responsável pelo 

crescimento saudável dos seus filhos, estabeleceu parcerias com a Secretaria de Educação, 

sendo policiais designados “pais sociais”, ajudando na educação de crianças de 7 a 14 anos 

carentes matriculadas em escolas públicas. O discurso paternalista é uma modalidade de 

discurso autoritário, na qual uma pessoa exerce o poder sobre outra por meio de elementos 

sentimentais e de concessões significadas como benéficas. Nesse contexto, o policial, como o 

representante do Estado na área de segurança, ocupava, no interior deste discurso, a posição 

da autoridade pública.  

 Todavia, o norteamento do governo Brizola em defesa aos direitos humanos foi muito 

questionado e alvo de fortes críticas. O imaginário de terror e insegurança perpassava a cidade 

carioca e a grande mídia, frequentemente, propagava o discurso do medo, dando ênfase aos 

índices de violência e às insubordinações de policiais às ordens do Governo. Percorria na 

sociedade da época a compreensão de que a política de direitos humanos não considerava 

humanas as vítimas de violência, mas somente os traficantes. Assim, Darcy Ribeiro, 

candidato de Brizola à sucessão do governo, perde as eleições para Moreira Franco que vinha 

com o slogan “acabar com a violência em seis meses”, inscrito em outro lugar discursivo na 

política de segurança vigente.  

 Brizola retorna ao Governo Estadual do Rio de Janeiro (1991-1994), todavia, não na 

posição do defensor dos direitos humanos dos segregados. O Governador adota o padrão 

militarizado nas favelas e o Exército passa a ocupar as ruas na ‘Operação Rio’. Neste 

contexto, o traficante torna-se o novo inimigo público carioca. E, de forma a fortalecer o 

modelo ostensivo de policiamento militar, a grande imprensa, reforça no imaginário das 
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notícias o clima de insegurança e medo, e discursiviza os confrontos policiais através de 

metáforas bélicas. A violência policial contra os ditos bandidos torna-se legitimada, 

perdurando até os dias de hoje. Em 2007, a exemplo, o presidente Lula após a chacina do 

Complexo do Alemão declara que “bandido não deve ser tratado com pétalas de rosa.3”  

 Neste momento, temos uma virada na qual vislumbramos o retorno da posição militar 

de segurança. A chacina no Complexo do Alemão, em julho de 2007, deu visibilidade a essa 

vigente política de militarização. Na operação policial que desencadeou tal chacina houve 

muitos excessos e violações de direitos humanos, com a participação de 1350 agentes, a 

utilização de 1080 fuzis, 180.000 balas, e durou apenas cerca de oito horas de duração. O 

discurso bélico predominava na grande imprensa, legitimando as megaoperações da polícia e 

silenciando as mortes advindas pelos autos de resistência. 

 Retornando um pouco na história, os projetos do Governo Estadual foram 

prosseguindo em direção à militarização das forças policiais. Em 1991, muda-se o nome do 

Núcleo de Companhia de Operações Especiais da PMRJ, criado em 1978, para Batalhão de 

Operações Policiais Especiais, o conhecido BOPE. Trata-se de um modelo de polícia 

militarizado preparado para o enfrentamento armado nas ditas guerrilhas urbanas. “Força e 

Honra”, “Vá e Vença” tornaram-se enunciados de ordem motivacional do BOPE em ações de 

confronto em áreas consideradas de alto risco. Músicas de caráter bélico apontam para o 

imaginário que permeia e orienta as práticas ideológico-discursivas do BOPE, considerado a 

‘tropa de elite’ da polícia do Estado do Rio de Janeiro: “Homem de preto,/ qual é sua 

missão?/ É invadir favela/ deixar corpo no chão”; “Vou me infiltrar numa favela/ com meu 

fuzil na mão,/ vou combater o inimigo,/ provocar destruição”. Nessa conjuntura, o BOPE é 

discursivizado, em suas mensagens vocalizadas nos carros blindados, como “treinado para 

matar”, “mensageiro da morte”, “herói da nação”, cuja finalidade seria trazer “a morte e 

desespero, e a total destruição” aos sujeitos traficantes e aos moradores das favelas. E, nas 

palavras dos autores da obra Elite da Tropa: 

 

O BOPE não foi preparado para enfrentar os desafios da segurança pública. 
Foi concebido e adestrado para ser máquina de guerra. Não foi treinado para 
lidar com cidadãos e controlar infratores, mas para invadir territórios inimigos. 
Tropas similares servem-se de profissionais maduros. O BOPE acelerava 
meninos de 20 e poucos anos até a velocidade de cruzeiro de combate bélico. 
(Soares, 2005, p.8) (negritos meus) 
                                                                                                                                                   

                                                           
3  Fonte: <http://www.novojornal.com/politica/noticia/pac-nao-e-programa-eleitoral-diz-lula-07-03-2008.html>. 
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 Na contemporânea pacificação policial existente no Rio de Janeiro, as polícias civis e 

militares são subordinadas à Secretaria de Segurança, sendo dois os principais departamentos 

da Polícia Militar que atuam no projeto da pacificação: o Batalhão de Operações Policiais 

Especiais (BOPE) e as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). A ação do BOPE está 

bastante presente na fase inicial da pacificação nas favelas cariocas, no processo de ocupação 

territorial e nos confrontos armados dela decorrente; enquanto que as UPPs, criadas a partir de 

2008, apontam para a fase de estabilização nas ações militares e seguem o modelo de 

policiamento comunitário, nos quais os policiais desenvolvem um conhecimento estratégico 

espacial de (re)tomada dos territórios, e de controle da região e dos moradores que lá residem. 

 Vale ressaltar que, conforme veremos nas análises do corpus, em algumas 

circunstâncias as forças policiais também receberam o apoio das Forças Armadas, como 

ocorreu durante a ocupação do Complexo do Alemão em 2010 e da Rocinha em 2011. 

 

 3.1.3. As UPPs como proposta de Policiamento Comunitário  

 

 O Policiamento Comunitário tem sido discursivizado, atualmente, como uma 

alternativa inteligente ao padrão militarizado de segurança pública. Em 2007, Lula criou o 

Pronasci, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, segundo o qual: 

 

destina-se à prevenção, controle e repressão da criminalidade, atuando 
em suas raízes sócio-culturais, além de articular ações de segurança 
pública com políticas sociais por meio da integração entre União, 
estados e municípios. 4 
 

 O Pronasci, inscrito no discurso da pacificação, fora apresentado de forma a articular 

políticas de segurança com ações sociais, viabilizando as condições político-sociais 

necessárias à propagação da filosofia da pacificação policial do Rio de Janeiro, dada a sua 

finalidade de diminuição do índice da criminalidade por meio de controle da área territorial 

das favelas cariocas e de repressão e silenciamento de manifestações contrárias.  

 No programa do Pronasci, tem-se a previsão para o investimento de cerca de R$ 6.707 

bilhões, até o final de 2012, no chamado PAC da segurança pública, em referência ao 

Programa de Aceleração Econômica.  E, conforme consta no relatório do programa, “o 

Pronasci tem como público-alvo jovens de 15 a 19 anos à beira da criminalidade ou que se já 

                                                           
4 GOVERNO FEDERAL, Ministério da Justiça. PRONASCI – Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania, 2007, p.3. 
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se encontram ou já estiveram em conflito com a lei – presos ou egressos do sistema 

prisional” (Ibidem,  p.5). 

 Nessa direção, muitos são os projetos do Pronasci que já apontam para a questão da 

pacificação e do policiamento comunitário. Dentre diversos, temos as “Mães da Paz5” em que 

há a remuneração com uma bolsa para as mulheres que arregimentarem jovens significados 

como em vias de entrar na criminalidade, destinando-se à capacitação destas como líderes 

comunitárias atuantes em áreas abrangidas pelo Pronasci; o projeto “Jovens em Território de 

Descoesão Social” (Protejo) que remunera com uma bolsa jovens que aceitem atuar como 

multiplicadores de uma cultura dita de paz propagada pelas “Mães de Paz” e equipes 

multidisciplinadores; a formação de agentes para mediação nas áreas de conflito; a realização 

de obras de infraestrutura nas favelas com recursos do PAC; a criação de Conselhos 

Comunitários de Segurança Pública e, além de outros projetos, temos o próprio policiamento 

comunitário, discursivizado como o modelo ideal de segurança pública pelo Pronasci: 

 
A instituição do policiamento comunitário é imprescindível ao Pronasci. 
Trata-se de um conceito de segurança pública que se baseia na interação 
constante entre a corporação policial e a população. Os policiais comunitários 
acompanharão sempre a mesma região e serão capacitados em temos como 
direitos humanos, ética e cidadania – construindo, assim, uma relação de 
confiança com a população. No Pronasci, o policiamento comunitário será 
agregado em núcleos. Sempre que necessitar, a população poderá remeter-se a 
um deles para acionar o serviço. A ação contará com a realização de cursos 
pela Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH). (Ibidem, p.15) 

 

 Conforme comparece no discurso oficial, as Unidades de Polícia Pacificadora, criadas 

em dezembro de 2008 no governo de Sérgio Cabral, são significadas como uma proposta de 

policiamento comunitário que tem por filosofia a busca pela aproximação e envolvimento 

com as comunidades ocupadas pela força estatal. Os primeiros tempos do governo Sérgio 

Cabral foram marcados por declarações na grande mídia de guerra às facções criminosas, o 

que transformaram a política de segurança em uma “guerra ao crime”. Entretanto, a resposta a 

este discurso bélico, inicialmente, não foi positiva. E, nessa perspectiva, as UPPs surgem de 

forma a (re)nomear o policiamento comunitário de modo diferente, promovendo o 

silenciamento dos já-ditos que recaem sobre a polícia do Rio de Janeiro.  

                                                           
5 O Projeto “Mães de Paz” apresenta como objetivo, previsto no art. 8º da Lei 11.070/08, “a articulação com 
jovens e adolescentes, com vistas na sua participação e inclusão em programas sociais de promoção da 
cidadania e na rede de organizações parceiras capazes de responder de modo consistente e permanente às suas 
demandas por apoio psicológico, jurídico e social”. 
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 Costa (2011), em sua tese de doutorado6 intitulada Discursos sobre a milícia: nomes, 

vozes e imagens em movimento na produção de sentidos, analisou a rede de significações que 

recai sobre a polícia. Para ela, o uso do termo pacificadora silencia os qualificativos negativos 

que a polícia evoca. Fala-se em Polícia Pacificadora para não se falar na Polícia que é 

discursivizada como Corrupta, Criminosa e Exterminadora. O adjetivo pacificadora, 

conforme por ela analisado, tomado na relação com a favela, recupera sentidos de 

criminalização. O lugar da favela e do favelado aponta, nessa perspectiva, para a falta de 

ordem e organização. Viabiliza-se a entrada da polícia pacificadora nesse espaço e reveste-se 

a violência policial ora de pacificadora ora de criminosa. Com isso, esta denominação 

pacificadora apaga os dizeres desprestigiados acerca da polícia e dá evidência a seu papel de 

polícia comunitária. 

 Nessa direção, o discurso da pacificação cola-se ao discurso bélico. Os confrontos 

policiais em favelas são apresentados na mídia como combates de guerra. Cria-se, 

discursivamente, uma guerra no espaço favela. Tal guerra, nesta posição, prepara o território 

para a pacificação; é a guerra que prepara o caminho para a paz. E, como comparece no 

discurso oficial apontado na apresentação, esta guerra deve ser intensa e curta, já a 

pacificação lenta, mas de longo prazo. 

 Seguimos com o capítulo 4, As UPPs na mídia, no qual buscamos dar visibilidade a 

uma historicidade sobre a violência que produz sentidos no imaginário de nossa sociedade e 

na mídia. Nele, também, serão mostradas as análises das revistas Veja e Caros Amigos, que 

compõem o corpus desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6  Fonte:< http://www.unicamp.br/anuario/2011/IEL/IEL-tesesdoutorado.html>. 
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4.  AS UPPS NA MÍDIA 

 

 

4.1. Memória sobre a Violência  

 

Violência e medo tem sido relacionados, na literatura acerca da violência, a uma série 

de transformações que o espaço urbano vem sofrendo nas grandes cidades brasileiras. A 

segregação tanto social quanto espacial aparece nos discursos contemporâneos como 

fenômeno marcante no que tange a essas modificações em curso.  

De acordo com Orlandi (2001), na contemporaneidade, a cidade é significada como 

um corpo que tem voz, ainda que silenciada, e que reclama sentidos. Esse corpo simbólico 

apresenta-se discursivamente fragmentado e com áreas marginalizadas. As áreas segregadas 

comparecem no discurso urbano, conforme já foi dito em nossa fundamentação teórica, no 

lugar da falta, do ‘sem-sentido’. Lugares marcados pela falta no dizer, tendo em vista que o 

Estado falha em seu lugar de articulador simbólico.  

No discurso político e midiático, as estratégias de segregação e proteção dos espaços 

são justificadas pela alta taxa de violência urbana apresentada pelos veículos de comunicação, 

conduzindo os segregados ao isolamento. A privatização e fortificação dos espaços 

promovem o imaginário de homogeneidade e o silenciamento dos lugares marginalizados e 

abandonados. Os sujeitos que habitam nesses lugares segregados são temidos e 

discursivizados como violentos. Nesse movimento, tem-se a emergência do discurso do medo 

e do imaginário do inimigo público da paz, que, assim, justifica as ações repressoras e 

violentas por parte de representantes do Estado em nome da “paz”.  

Robert Castel (2005), ao tratar das cidades européias, em sua análise sobre o medo e 

angústia provenientes da insegurança assinala que “vivemos em sociedades que sem dúvida 

estão entre as mais seguras (sûres) que já existiram”. Contraditoriamente, conforme descreve 

Zygmunt Bauman (2009), a sensação de insegurança cresce progressivamente em nossa 

sociedade moderna. Para Bauman, juntamente com outras transformações da Era Moderna, o 

Estado deixa de desempenhar seu papel de protetor social, o Estado Social, e assim, ocupa o 

lugar do “grande empreendedor’ do sistema capitalista. Ao invés de segurança social, 

alicerçada por uma rede pública de assistência e previdência sociais, inserida na 

universalização de direitos, segundo Bauman (2009), este momento é marcado pela 
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transferência para o indivíduo da responsabilidade por sua saúde, educação, aposentadoria, 

emprego, entre outros. Segundo Bauman (2008): 

 

Não surpreende que a autoridade do Estado esteja sendo procurada na 
proteção contra os perigos à segurança pessoal. Na fórmula política do Estado 
da segurança pessoal, o espectro de um futuro incerto e da degradação social 
contra os quais o então Estado social jurou, não muito tempo atrás, garantir 
seus cidadãos está sendo substituído, de modo gradual mas consistente, pela 
ameaça de um pedófilo à solta, de um serial killer, de um mendigo agressivo, 
de um assaltante, de um molestador, de um gatuno, de um envenenador de 
água e alimentos, de um terrorista – ou, melhor ainda, por todas essas ameaças 
transformadas numa só nas figuras intercambiáveis da ‘subclasse’ nativa ou 
imigrante ilegal, um corpo estranho do berço ao túmulo e para sempre um 
potencial ‘inimigo interno. (Bauman, 2008,  p.193) 

 

Castel (2005) atribui a responsabilidade pelo medo e insegurança ao individualismo 

moderno. Segundo o autor, a insegurança moderna seria caracterizada pelo medo dos crimes e 

dos criminosos: 

 

A sociedade moderna – substituindo as comunidades solidamente unidas e as 
corporações (que outrora definiam as regras de proteção e controlavam a 
aplicação dessas regras) pelo dever individual de cuidar de si próprio e de 
fazer por si mesmo – foi construída sobre a areia movediça da contingência: a 
insegurança e a idéia de que o perigo está em toda parte são inerentes a essa 
sociedade.  (Bauman apud Castel, 2009, p.16)   
                               

 Conforme já apresentado no capítulo anterior, Orlandi (2008) afirma que no Brasil o 

Estado não exerce o seu papel de articular simbólico com o político, o seu lugar de mediador 

e promotor de políticas sociais ao segregados, projetando esses sujeitos no lugar da falta de 

sentidos. Esses sujeitos segregados tornam-se, muitas vezes, os indesejáveis sociais e objetos 

de medo na cidade. Com isso, o Estado tende a justificar sua autoridade através da 

implantação de políticas de segurança. Há a construção imaginária de um lugar de luta contra 

o medo onde ela deve ser travada.  

 Retornando a Bastos (2010), no artigo introdutório de sua obra, o autor traça um 

percurso histórico da relação entre violência e racionalidade, a partir da dicotomia 

racionalidade versus irracionalidade em que a violência estaria do lado da irracionalidade. O 

homem seria um animal racional e se tornaria violento à medida que deixasse sua animalidade 

tomar contar de sua racionalidade. Nessa perspectiva, ser violento é ser irracional. Nas 

palavras de Bastos: 
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Como em um cabo de guerra, a vida humana reduz-se à oposição entre as 
duas facetas: a bestialidade e a divindade da racionalidade. Um dos lados 
tem de ser o mais. O imperativo decorrente dessa história todos já conhecem. 
A guerra dever ser vencida pelo lado divino do homem. Ser humano em 
sentido pleno é ser capaz de dominar com o cabresto da razão as pulsões 
irracionais que animalizam seu ser. (Bastos, 2010, p.13) (negritos meus) 

 

 Segundo Bastos, nessa oposição homem versus animal, o indivíduo deve ser capaz de 

dominar suas pulsões irracionais que animalizam seu ser. Conforme o autor, tem-se aí a 

transferência da figura do centauro para a figura do homem. Centauros são seres da mitologia 

grega que possuem cabeça e torso de homem, porém numa estrutura corporal de cavalo. Eram 

seres fortes e brutais, a personificação das forças naturais desenfreadas, da devassidão e da 

embriaguez, filhos de Ixíon, rei dos lápitas, e de Néfele, deusa das nuvens, à exceção de Filira 

e de Cronos, que tiveram outra origem e caráter menos selvagem. A descendência desses era 

permeada de bondade, e sua força era posta a serviço dos combates.  Assim, como os 

centauros, que possuem esta oposição de caráter, num deslocamento de sentidos, a existência 

do homem seria igualmente constituída desta forma, numa tensão de forças, na qual 

decorreriam duas possibilidades de configurações humanas: “a que submete o divino ao 

animal e a que submete o bestial ao racional.” (Bastos, 2010, p.14).  

 De acordo com Bastos, ao se conceber, no Ocidente, o homem como centauro, 

instaura-se uma relação de forças no sujeito, na tentativa de se conceber, metaforicamente, o 

centauro divinamente. Assim, 

 

No fundo da história da vida ocidental, reina intocável a imagem do homem 
como centauro amorfo, cuja determinação é dada pela forma que combinamos 
historicamente sua ‘parte’ animal com sua ‘parte’ racional. (Bastos, 2010, 
p.14). 

 
 
 Ao significar o homem na figura do centauro, projeta-se no sujeito uma relação de 

forças: a de transformá-lo divinamente em um centauro.  A relação de animalidade e 

racionalidade é posta de forma antagônica nessa tensão. E, com a leitura de Bastos, podemos 

observar práticas discursivas em que se busca a elevação do bestial ao racional, de modo o 

mais transcendental possível, materializadas em diferentes tipos de discursos (religioso, 

político, pedagógico etc). Em nosso trabalho temos, a exemplo, o discurso oficial presente na 

grande mídia que projeta aos traficantes das favelas a posição do bestial, discursivizado como 

aquele que não domina a sua racionalidade. Nessa perspectiva, se o sujeito é violento é por 
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que ele não subjuga a sua animalidade por meio da força divina da razão. Logo, ao sujeito 

violento cabe o seu adestramento e, muitas vezes, o seu extermínio quando o adestramento 

torna-se inviável. 

 Seguindo Bastos (2010), na filosofia moderna, os sentidos para violência deslizam 

entre a falta de razão e a liberdade deformada. Seria pelo uso da razão em nossa liberdade que 

se escolheria entre os caminhos certos ou errados. A liberdade se ligaria à moral e a violência 

estaria vinculada à liberdade deformada, ao desvio da razão e da moralidade dos sujeitos em 

suas escolhas. De acordo com Bastos: 

 

a violência (...) tem sua raiz na liberdade deformada, desviada do princípio da 
moralidade. De qualquer maneira, não podemos colocar a raiz ontológica da 
violência na animalidade que nos compõe, mas na deformação e corrupção de 
nossa inteligência, razão, liberdade e interioridade. Enfim, as guerras nascem 
no coração (mente desejo, liberdade) humano. (Pegoraro in Bastos, 2010, 
p.11) 

 

 Prosseguindo nossa leitura em busca pela historicidade desta memória na qual 

violência comparece ao lado da ‘desrazão’, Bastos (2010) afirma-nos que no decorrer da 

história sempre houve tentativas de afastamento dos elementos ‘não-racionais’ na experiência 

humana. Conforme o autor, no final do século XIV, houve a criação dos leprosários. Com a 

sua criação, houve a segregação dos leprosos, viabilizando a diminuição da contaminação da 

doença. Entretanto, com a diminuição da lepra, desencadeou-se um deslocamento imaginário 

do leproso ao louco, no interior do discurso religioso, numa interpretação de ‘loucura’ que 

relacionava a prática de exclusão a uma prática de sacralização. Assim, tendo em vista essa 

transferência de sentidos entre os significantes lepra e loucura, o louco é discursivizado sob o 

imaginário sacral/excludente projetado, antes, ao leproso. Conforme Foucault (1972), “as 

pessoas acometidas de lepra, (...) e loucura representam os excluídos da sociedade” (Ibidem, 

p.6), logo, tornava-se necessário retirar a visibilidade desses sujeitos. 

 No Renascimento, a loucura ocupava no discurso o lugar de “presunção, ilusão, 

desregramento, irregularidade de conduta, defeito, falta, fraqueza.” (p.23). Com isso, produz-

se um efeito de submissão dos sentidos de loucura à ausência de razão. A exclusão dos loucos 

e leprosos intensifica-se, em parte, segundo Foucault (1972), com a criação, em 1656, na 

França, do Hospital Geral, que se difunde rapidamente pela Europa. O hospital não tem 

relação direta com a Medicina, mas é, antes, uma “estrutura semijurídica” (Foucault, 1972).     

E, não eram só os loucos que eram enclausurados nos hospitais: 
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Desempregados, pobres, jovens rebeldes que não obedeciam a familiares, 
prostitutas, homossexuais, feiticeiros ou mágicos, libertinos, devassos, 
doentes, suicidas, portadores de doenças sexualmente transmissíveis (doenças 
venéreas), alquimistas, etc., cada qual era considerado pelo olhar moral como 
‘homem de desrazão’. Eles assumiam os estigmas outrora projetados sobre os 
leprosos. (Bastos, 2010, p. 25-26) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Segundo Foucault (apud Bastos, 2010), o fim do século XVIII e o início do século 

XIX marcam a modernidade e, para Foucault, neste momento há um novo deslocamento da 

irracionalidade de ‘loucura’ para ‘doença mental’. O louco não comparece mais, nesse 

contexto discursivo, como um daqueles que são moralmente julgados e pertencentes ao lugar 

da ‘desrazão’, porém ele comparece, através do discurso da ciência, no lugar do doente 

mental. Para Foucault (1972), o discurso da ciência e suas práticas sobre esse novo sujeito, o 

doente mental, são mecanismos de poder e controle, que permitem desdobramentos nos 

discursos religiosos e nos discursos moralizantes. Nas palavras de Bastos: 

 

Da crítica renascentista aos loucos à idéia da patologia mental como alvo de 
correção médica, o Ocidente criou inúmeras técnicas de ‘domesticação’ do 
próprio homem. Essa domesticação nada mais é que a redução da 
pluridimensionalidade humana à ditadura da razão. (Bastos, 2010, p. 
27) (negritos meus) 
  

Pêcheux (2009[1975]) nos traz a noção de Ideologia em geral para tratar das relações 

de produção entre “homens”, e não relações entre “coisas, máquinas, animais não-humanos 

ou anjos; nesse sentido e unicamente nele” (p.152). Com isso, observa-se a interpretação do 

homem como “animal” ideológico, refletindo sua especificidade enquanto parte da natureza e, 

ainda, segundo Pêcheux, “sem introduzir simultânea, se sub-repticiamente, uma certa idéia de 

‘o homem’, como antinatureza, transcendência, sujeito da história, negação da negação, etc”. 

O autor afirma-nos que é da ordem ideológica a condição ‘natural-humano’, e que é no 

interior da produção/transformação simbólica, na história da lutas de classes, que a “Ideologia 

é eterna” (Pêcheux apud Althusser, 2009[1975], p.152).  

Logo, é no interior das relações humanas e das práticas sociais que emergem as 

formações discursivas que, conforme Pêcheux (op.cit), são entendidas como “aquilo que, em 

uma formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada em uma conjuntura 

dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e o que deve ser 

dito” (Ibidem, p.160). 
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 Neste breve percurso, tentamos tornar visíveis, a partir de nossa leitura de Bastos, a 

historicidade que julgamos constituir uma formação discursiva, em que os sentidos postos 

para violência apontam para perda ou ausência da razão. Nesta formação discursiva, que 

denominaremos FD1, a dita irracionalidade que foi, ao longo da história, significada ora pela 

liberdade deformada, ora pela loucura, ora pela doença mental e ora pela violência, produziu 

exclusões de diferentes ordens sociais. É esta FD que justifica a entrada da polícia na favela 

para combater a irracionalidade ou bestialidade que são discursivizadas aos traficantes. Nela, 

os sujeitos ditos violentos são apresentados como da ordem da animalidade, da bestialidade.  

As mortes desses sujeitos violentos são legitimadas nesta FD.  

 Ainda lendo Bastos, podemos observar uma outra formação discursiva, na qual a 

chamaremos FD2, em que violência não se opõe à racionalidade, e a posição sujeito da 

violência não aponta para a animalidade. Nesta FD, a violência não está relacionada à falta de 

razão, mas com seu excesso. Somos violentos por que somos humanos. É do excesso de razão 

que decorrem as guerras e os conflitos. Nessa perspectiva, a violência não se refere à 

animalidade, mas à racionalidade. E, conforme Bastos, não existe violência não racionalizada, 

“a violência não surge por falta de razão, mas por excesso. Perdemos a razão por excesso de 

razão” (Bastos, 2010, p. 33).   

 Na FD2, as razões apresentadas para a violência legitimada na FD1 são questionadas e 

postas em questão.  É o lugar da denúncia no processo discursivo. Aqui, a compreensão para 

violência diferencia-se da apresentada na FD1, na qual toda violência seria fruto da presença 

da animalidade na constituição do ser humano. Segundo Bastos, a violência, ao se relacionar à 

racionalidade, apoia-se em ‘porquês’ e possui seus ‘para quês’. Nessa perspectiva:  

 

A violência, então, não nasce de nenhuma potência animal no homem, mas é 
uma possibilidade de ser de todo homem, que encontra no excesso de razão as 
justificativas para consumar sua perda de razão. (Bastos, 2010, p. 33) 
 

 Então, chegamos a duas Formações Discursivas em nosso trabalho: na primeira (FD1), 

na qual a chamaremos Formação Discursiva Bélica, há uma discursividade sobre violência em 

que constatamos a oposição entre razão e desrazão, entre divindade e bestialidade; na segunda 

(FD2), que será denominada Formação discursiva da Denúncia, violência não se opõe a razão 

e não é significada como da ordem da bestialidade e da animalidade. Nesta FD, as razões que 

são colocadas para a prática da violência são problematizadas e fatores de ordem sócio-
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política são postos em discussão. Nela há a denúncia dos dizeres silenciados no discurso 

oficial. Nos capítulos seguintes, voltaremos a estas duas formações discursivas. 

 Ainda há muito sobre que refletir no que tange à questão da violência. Todavia, 

ficaremos aqui em nosso percurso histórico e passaremos adiante ao discurso midiático e às 

análises das revistas. 

 

4.2. O Discurso Midiático 

 

 O discurso midiático é apresentado, comumente, como neutro e supostamente “não 

contaminado” pela ideologia, neste caso entendida como mascaramento da verdade. Faz parte 

de seu jogo discursivo fazer crer que ele se interpõe entre os fatos e o leitor de forma a retratar 

fielmente a realidade. A mídia se coloca no lugar de imparcialidade e de mediação entre os 

acontecimentos e os leitores. 

 Todavia, em nossa perspectiva teórica entendemos que o discurso midiático realiza 

gestos de leitura da realidade, atuando de forma a colaborar no efeito de evidência, e, não 

havendo imparcialidade, as notícias significam a partir de lugares discursivos, interpretando a 

partir de formações discursivas e no movimento de consolidação dos sentidos de uma 

memória que vai funcionando como oficial. E, conforme Mariani (1999), nesse movimento as 

forças políticas entram em cena na constituição da memória, determinando quais os sentidos 

que serão produzidos e homogeneizados no ato de noticiar. A mídia inscreve-se 

ideologicamente na construção e hegemonização dos sentidos que são dominantes. 

No lugar da suposta imparcialidade da mídia, temos a posição-sujeito do 

enunciador/jornalista, em que se produz o discurso sobre. Nas palavras de Mariani (1996), 

“os discursos sobre são discursos que atuam na institucionalização dos sentidos, portanto, no 

efeito de linearidade e homogeneidade da memória”. Tem-se o efeito de fonte de verdade, e 

esse efeito é realizado através do trabalho da ideologia na linguagem. Esse mecanismo do 

discurso sobre produz um efeito de afastamento do sujeito-enunciador ao acontecimento 

jornalístico, projetando uma imagem de observador neutro, e apresentando as notícias como 

objetos a serem desvendados e descritos; quando o que temos são gestos de interpretações, 

inscritos em lugares ideológicos.  

As notícias sobre os fatos interpretados e noticiados pela mídia materializam, através 

da linguagem, sentidos que são de ordem político-ideológicos, que estão imersos em 

formações discursivas. A constituição dos sentidos é efeito ideológico construído a partir das 
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condições de produções do discurso. A aparente monossemia de uma palavra ou enunciado é 

fruto de um processo de sedimentação ou cristalização que apaga ou silencia a disputa que 

houve para significá-la. “O sentido não existe em si mesmo. Ele é determinado pelas posições 

ideológicas colocadas em jogo no processo histórico no qual as palavras são produzidas” 

(PECHÊUX, apud BRANDÃO, 1993, p. 62). A análise discursiva, nesse movimento de 

desnaturalização dos sentidos postos na mídia, conduz à leitura crítica daquilo que vai sendo 

discursivizado, tendo em vista as relações de força e poder que atravessam nossa sociedade.  

O sociólogo Pierre Bourdieu, em seu livro “Sobre a televisão” (1997), analisa o 

jornalismo sob as influências políticas e o papel da censura na mídia. Para ele: 

 

(...) o acesso à televisão tem como contrapartida uma formidável censura, uma 
perda de autonomia ligada, entre outras coisas, ao fato de que o assunto é 
imposto, de que as condições da comunicação são impostas e, sobretudo, de 
que a limitação do tempo impõe ao discurso restrições tais que é pouco 
provável que alguma coisa possa ser dita. (Bourdieu, 1997, p.19) 

 

 Segundo Bordieu, na mídia perde-se a autonomia, as notícias são impostas, e os 

jornalistas manipulam e são manipulados. A censura interdita certos dizeres, promove o 

silenciamento, porém deixa rastros no discurso.  A censura, para Orlandi (2007), é de ordem 

ideológica e está relacionada ao assujeitamento do sujeito em formações discursivas, 

determinando o que pode e deve ser dito, em oposição àquilo que não pode e não deve ser 

dito. Nesse sentido, ao se noticiar há a inscrição dos dizeres em determinada formação 

discursiva, que permeia todo o fio discursivo, e a naturalização de sentidos por meio de uma 

prática de censura. Segundo a autora: 

 
 
 (...) a censura pode ser compreendida como a interdição da inscrição do 
sujeito em formações discursivas determinadas. Consequentemente, a 
identidade do sujeito é imediatamente afetada enquanto sujeito-do-discurso, 
pois, sabe-se (Pêcheux, 1975), a identidade resulta de processos de 
identificação segundo os quais o sujeito deve-se inscrever em uma(e não em 
outra) formação discursiva para que suas palavras tenham sentido. Ao mudar 
de formação discursiva, as palavras mudam de sentido. (Orlandi, 2007, p.76) 

 
 
Assim, a censura em Orlandi (Ibidem) é descrita como a política do silêncio local. É o 

dizível resultante da tensão de forças na enunciação: “não se pode dizer aquilo que (se 

poderia dizer mas) foi proibido” (Id., ibid., p. 105). Logo, a censura encontra-se no eixo das 
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formulações (horizontal, do dizível na enunciação), e não da constituição (vertical, da 

memória discursiva). “São sentidos historicamente dizíveis mas proibidos” (op.cit.) 

Nesta dissertação, interessa-nos o funcionamento da censura na mídia, que aponta-nos 

às práticas de silenciamento de certos dizeres que recaem sobre a polícia pacificadora. Em 

nosso corpus vemos as marcas no discurso da censura, em sua relação com a formação 

discursiva, que legitimam sentidos e marginalizam outros, tendo em vista as suas condições 

de produção. O controle e o cerceamento dos dizeres são produzidos no interior de uma 

formação discursiva, resultando no processo de identificação do sujeito do discurso com os 

sentidos que circulam na mídia.  São nas formações discursivas que o sujeito do dizer pode se 

identificar, contra-identificar ou desidentificar com o discurso formulado. E, nelas, as palavras 

assumem sentidos distintos. 

 Ficamos, aqui, em nossas reflexões acerca do discurso midiático e seguimos com as 

análises das revistas que compõem o nosso corpus, a saber, Veja e Caros Amigos, 

respectivamente. 

 

4.3. As Análises em Veja e Caros Amigos  

 

Na composição do corpus desta dissertação, tomamos artigos das revistas Veja e 

Caros Amigos sobre as UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) do Estado do Rio de Janeiro, 

e delimitamos dois momentos da política da pacificação na mídia impressa selecionada: a sua 

implementação, no final de 2008, e, logo, a sua iminência na mídia, e, posteriormente, no 

final de 2010, após o acontecimento de novembro de 2010 (confronto armado da polícia com 

os traficantes nas comunidades de Vila Cruzeiro e Complexo do Alemão). 

Lembramos que a nossa escolha pela revista Veja, deve-se, principalmente, ao fato 

desta ocupar o primeiro lugar em tiragem no país e o quarto no mundo7, o que resulta em sua 

ampla divulgação, ao passo que, a nossa escolha pela revista Caros Amigos, a chamada 

representante da imprensa tida como alternativa no Brasil, é justificada por ela ocupar, 

supostamente, uma posição antagônica à Veja, promovendo a circulação de sentidos 

dissonantes daqueles presentes na mídia tradicional. 

 Nosso objetivo, aqui, é verificar, analisar, confrontar os sentidos que circulam nessas 

revistas e refletir sobre as filiações ideológicas e as formações discursivas que nelas estão em 

jogo ao se noticiar sobre as UPPs. Para tanto, analisamos reportagens desses dois veículos 

                                                           
7 Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Veja>. 
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midiáticos de grande circulação em nosso país sobre as UPPs, com base nos pressupostos 

conceituais dados pela teoria de Análise do Discurso. 

 

     4.3.1. A Revista Veja 

 

 Para compor o corpus referente à análise discursiva da revista Veja, foram destacados 

os dois grandes artigos da revista sobre as UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) como 

representativos de dois momentos importantes desta política: o primeiro relativo à sua 

iminência na mídia, em 31/03/2010, e o segundo relacionado à estabilização da 

institucionalização das UPPs e de sua prática discursiva, logo após o acontecimento de 

novembro de 2010, em 01/12/10. 

Nesta parte, relativa às análises da Veja, inicialmente, faremos uma análise dos títulos 

das notícias sobre as UPPs, que comparecem nos artigos selecionados, entendendo que os 

títulos já apontam para uma orientação discursiva dos sentidos. Posteriormente, 

apresentaremos análise dos artigos da revista Veja. 

 

4.3.1.1. Os Títulos da Revista 

 

Inicialmente, realizaremos, aqui, a análise dos títulos das duas reportagens do corpus, 

ambas da revista Veja. São os seguintes títulos: 

 
• Na guerra contra o crime, de 31/03/10; 
• A guerra começa a ser vencida, de 01/12/10. 

 
Percebe-se pela escolha lexical das orações nos títulos apresentados, “Na guerra”, “A 

guerra”, “vencida”, que há um ‘já-posto’, “a guerra”, que orienta toda a cadeia do dizer, que 

mobiliza sentidos numa dada direção, previamente, e direciona todo o fio discursivo das 

notícias.  

Ao se afirmar a existência de uma guerra se pressupõe a existência de dois pólos: um 

positivo, o bem, e o outro negativo, ou seja, o mal. Afinal, na guerra temos lados em oposição, 

um contra o outro. Nessa direção de sentidos, o lado do bem está contra o lado do mal, e deve 

vencê-lo, ou ainda, deve exterminá-lo. Tem-se, como projeção imaginária dessa tensão, de um 

lado o Estado, representado na área da segurança pela UPP, o bem, o ‘pacificador’, e de outro 

lado, tem-se os sujeitos em oposição, os ‘inimigos da paz’, o mal. Nessa perspectiva 
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discursiva, em que o bem deve exterminar o mal, matar os sujeitos ‘inimigos da paz’ se 

justifica, ou melhor, se legitima pelo Estado. Esses sujeitos tornam-se os ‘inimigos da paz’ e, 

em nome da paz no Rio de Janeiro, esses ‘inimigos’ devem ser eliminados. 

O outro lado, o do mal, é ocupado discursivamente na revista pelo crime, pelo tráfico 

nas favelas. A mídia promove o silenciamento dos sujeitos que ocupam o lugar do mal, e das 

contradições existentes em seu interior. Tendo em vista que um dizer apaga necessariamente 

outros dizeres, ao se falar em tráfico não se fala das condições de vida desses sujeitos que 

habitam as favelas. Não se fala na ausência do Estado que falha em seu lugar de articulador 

simbólico e político. E, nessa perspectiva, há na mídia a projeção imaginária do Estado para a 

posição de promotor de políticas de segurança.  

Nessa direção de sentidos, os policiais ‘pacificadores’, os representantes da força 

estatal, adentram as comunidades como soldados que penetram em território inimigo, prontos 

para o combate (ver imagens pág. XX). Há a construção imaginária de um lugar de luta contra 

o tráfico onde ela deve ser travada e o atravessamento do discurso bélico que justifica o 

confronto policial e o emprego de violência, já que estamos, nessa filiação discursiva, ‘Na 

guerra contra o crime’, como já diz o título. 

 Posteriormente, na reportagem da revista Veja de 01/12/10, após o acontecimento de 

novembro, em que policiais entraram em confronto com os traficantes nas comunidades da 

Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão, com veículos blindados do Exército e com canhões 

e armamentos de guerra, há a estabilização de sentidos inscritos no discurso bélico tendo em 

vista, conforme o título dessa reportagem, que ‘A guerra começa a ser vencida’. O ‘bem’ 

começa a vencer o ‘mal’. O ‘inimigo da paz’ começa a ser exterminado. Este momento 

comparece na Veja marcado como o dia da virada no combate ao tráfico, o ‘Dia D’, 

remetendo-nos à memória da II Guerra Mundial quando os aliados europeus começaram a 

vencer os nazistas. 

 O Dia D, em 06 de junho de 1944, marcou a retomada da Normandia (norte da 

França), que estava em poder dos alemães nazistas, pelos aliados europeus. Com a tomada 

dessa região deu-se início à libertação da França ocupada pelos nazistas, promovendo uma 

virada na guerra. O Dia D é frequentemente conhecido como "a maior invasão militar da 

História". 

 A revista Veja se inscreve nessa memória da II Guerra Mundial e da retomada da 

Normandia, em poder dos nazistas, pelos exércitos dos aliados europeus ao noticiar sobre a 

tomada territorial das favelas do Rio de Janeiro pelas forças policiais, em poder do tráfico, 
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marcando discursivamente um momento de ‘virada’ no Rio de Janeiro. Desse modo, se na II 

Guerra Mundial o Dia D representou o dia em que os soldados aliados europeus começaram a 

vencer a guerra e a retomar os seus territórios, no Rio de Janeiro, em 25 de novembro, o nosso 

Dia D imaginário, quando o houve a invasão das forças especiais da polícia ao complexo do 

Alemão e na Vila Cruzeiro, marca o dia em que no Rio de Janeiro ‘A guerra começa a ser 

vencida’. 

Enfim, entendendo que, ao significar, a mídia se inscreve discursivamente e que há um 

“já-posto” nos títulos das reportagens que direciona toda a cadeia do dizer, podemos verificar 

que os títulos da Veja colaboram para a construção do imaginário de guerra. O discurso bélico 

naturaliza-se na revista e vemos sua filiação, a partir dos títulos, a uma formação discursiva 

em que a violência policial vai sendo legitimada, conforme melhor veremos a seguir. 

 

4.3.1.2. O Discurso Bélico 

 

 Nos dois artigos da revista Veja sobre a polícia pacificadora constatamos o 

atravessamento do discurso bélico, já presente nos títulos, que produz seus efeitos de sentidos 

na mídia.  Nas reportagens da revista são inúmeros os enunciados com sentidos provenientes 

do discurso bélico relacionados à UPP. Vejamos: 

 
1. Na guerra contra o crime (o título da reportagem)/ veículos blindados/ tiroteio/ tiro/ 

invasão/ crime organizado/ ditadura do fuzil/ cidade libertada/ não existe guerra fácil/ 
O Rio precisa vencê-la (a guerra). (Revista Veja, 31/03/10) 

 
2. A guerra começa a ser vencida/ trincheiras do tráfico/ vencera bandidagem/ atirador de 

um grupo de elite/ a batalha do bem contra o mal/ Armagedon/ carros blindados da 
Marinha/ homens do Exército muitos deles veteranos do Haiti/ guerras de traficantes/ 
a lógica do terror/ o “novembro negro”/ sala de guerra/ homens com armas de guerra 
nas mãos/ magnitude do crime organizado/ arsenal bélico/ trincheiras dos facínoras/ 
guerreando por espaço/ poder econômico e bélico/ libertação da Vila Cruzeiro/ o bem 
tem tudo para vencer o mal. (Revista Veja, 01/12/10) 

 

Nesses enunciados o emprego de termos do campo semântico bélico vão agrupando 

dizeres e estabilizando sentidos na mídia de oposição entre guerra e paz. Neste movimento, 

vão sendo projetados sentidos de guerra para o discurso da pacificação que legitimam o uso 

da violência policial. Logo, a guerra funciona como um ‘já-posto’ que possibilita a filiação 

discursiva a uma memória que justifica a violência policial para combater a violência do 

crime organizado. Neste lugar do dizer, a violência advinda do tráfico de drogas e de armas é 
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da ordem da animalidade, da bestialidade. Os sujeitos que ocupam este lugar, o do tráfico, são 

discursivizados como animais, bestas, e devem ser, neste direcionamento, extintos da 

sociedade em nome da Paz. O uso do termo pacificação, derivado da palavra paz, está 

relacionado a uma memória de confrontos armados e de retomada territorial, que visa 

silenciar e naturalizar os dizeres relacionados a mortes dos sujeitos em oposição provenientes 

da força policial.  

 É interessante notar o atravessamento do discurso religioso neste lugar ideológico 

quando, na revista Veja, emprega-se o termo Armagedon, para representar o local da guerra 

contra o crime. Armagedon em hebraico se traduz como um local onde haverá uma grande 

batalha final que preparará o caminho para um tempo de paz. Vemos, nesse movimento, 

transferência de sentidos de Armagedon para ‘a guerra do combate ao tráfico’, tendo vista seu 

propósito que é uma construção imaginária: o caminho para um tempo de paz.  

E num retorno contínuo a esta memória na qual se inscreve o discurso bélico, 

apresentam-se imagens na mídia de aparatos de guerras usados para vencer o ‘combate’ 

contra o crime, como veículos blindados, fuzil, armas, carros blindados da Marinha, arsenal 

bélico, armas de guerra. Estes aparatos bélicos são discursivizados como naturais, afinal, 

tendo em vista a conjuntura ideológica em que estão inseridos, há uma guerra. Apaga-se o 

lugar do político e dos debates de ordem social para tais acontecimentos e os inscrevem em 

um lugar comum, da ordem da normalidade. A veiculação dessas imagens funciona na 

reprodução e sustentação desse imaginário bélico no discurso da pacificação na Veja.  

Observemos a seguir: 
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Essas imagens de veículos blindados do Exército, de policiais com armamentos 

especiais de guerra e de homens das operações especiais militares com seus rostos pintados de 

preto apresentadas com os enunciados da Veja, inscritos no discurso bélico, vão naturalizando 

sentidos de guerra e de virada no combate ao crime para a operação policial de 25 de 

novembro, conforme e enunciado da capa da Veja de 01/12/10: “Rio de Janeiro, 25 de 

Novembro de 2010: o dia em que o Brasil começou a vencer o crime”. 
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4.3.1.3. A Polícia Pacificadora na Veja 

 

 Nesta parte, faremos reflexões acerca do processo de denominação e predicação das 

UPPs e na revista Veja, analisando as inscrições de sentidos e as filiações discursivas ao se 

noticiar sobre a polícia pacificadora. 

Para a nossa reflexão sobre as UPPs na mídia, é de grande relevância a análise das 

denominações desta política de segurança pública, visto que ao nomear o sujeito se inscreve 

discursivamente em uma memória que legitima dizeres num dada direção ideológica, e não 

em outra. Importa-nos, nesta parte, verificar que filiações de sentidos são essas e reconhecer 

suas marcas linguísticas deixadas no discurso.  

Em Análise do Discurso, as denominações vão agrupando sentidos apresentados como 

óbvios pela mídia, mas que, contudo, promovem o silenciamento das contradições, 

resistências, conflitos, existentes no interior de uma prática discursiva, na tentativa de 

produzir o efeito de homogeneidade de sentidos, quando há, na realidade, o atravessando de 

discursos outros.  

Pêcheux (1975), em suas reflexões sobre os processos de denominação retoma Frege 

(1978), logicista e formalista, para o debate sobre os processos de significação e referenciação 

em suas materialidades linguísticas-discursivas. 

 Frege inaugura a distinção entre sentido e referência, no contexto da lógica, se 

propondo a analisar orações assertivas completas, e não apenas nomes isolados, no campo das 

referências. Segundo Frege, sentido e referência têm domínios diferentes, logo o sentido de 

palavras/expressões podem não coincidir com os objetos por elas designadas, podendo duas 

orações distintas, embora tenha a mesma referência, possuírem sentidos diversos. Para 

exemplificar, dentre muitos outros casos em Frege, temos as designações “a estrela da manhã” 

e “a estrela da tarde” que não são expressões linguísticas idênticas, nem tão pouco possuem o 

mesmo sentido, embora possuam a mesma referência, o planeta Vênus, pois a escolha entre 

uma ou outra expressão evoca significações distintas. Para Frege, a sua preocupação com a 

referência está relacionada com o ‘valor de verdade’ dos enunciados. Com isso, o filósofo faz 

distinção entre ‘atitude científica’ e ‘encanto estética de uma obra’ (op. cit., p.68-69). Na 

primeira busca-se reconhecer se uma sentença é falsa ou verdadeira, a saber, o seu valor de 

verdade, conforme Frege. Já na segunda, cabe apreciar a linguagem como uma de obra, ou 

seja, estar imerso “na euforia da linguagem (...) nos sentidos e nas representações e 

sentimentos que este sentido evoca.” (Frege, id. ibid.).  
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Em Frege, a língua ‘perfeita’ é tida como homogênea, sem falhas e contradições. O 

lugar da imprecisão é, para este autor, da ordem do poético, enquanto modo de expressão por 

figuras da linguagem, e não se trata de investigação científica. Nesse movimento, as variações 

de sentidos “podem ser toleradas, ainda que devem ser evitadas na estrutura teórica de uma 

ciência demonstrativa, e não devem ter lugar numa linguagem perfeita” (Frege, 1978, p.63). 

 Pêcheux (1975) e Henry (1992) retomam Frege e mostram algumas contradições 

relacionadas, por exemplo, ao fato de a linguagem natural ser imperfeita, promovendo no 

pensamento a ilusão da existência de um objeto real, quando, de fato, são construções 

ideológicas. Logo, para Pêcheux e Henry as ilusões de existência de objeto real para um 

objeto do pensamento remetem-nos a projeções imaginárias que apontam para a relação da 

língua com a história, imersas no interdiscurso. Ou seja, está relacionado àquilo que o sujeito 

falante diz sobre um objeto real a um sujeito receptor, fruto de suas antecipações no discurso, 

que, frequentemente, não são coincidentes, tendo em vista que o lugar no qual se encontram 

tais sujeitos podem ser distintos, resultando em diferentes produções de sentido sobre o objeto 

do discurso. 

 Outro ponto retomado por Pêcheux e Henry na teoria de Frege refere-se à 

multiplicidade de sentidos das palavras, expressões ou enunciados que “não apontam para 

questões individuais, mas sim para as determinações históricas de sua constituição em 

termos das relações de forças sociais” (Mariani, 1998, p.117). Os sentidos das designações 

não são simplesmente oriundos das escolhas pessoais, como se o sujeito fosse dono e senhor 

do seu dizer, mas são frutos do trabalho da memória na língua. Faz parte do assujeitamento 

ideológico a ilusão de ser o sujeito fonte de seus dizeres, quando, na realidade, estes já estão 

postos no interdiscurso, na memória do dizer, antes mesmo da formulação do dizível. 

 A denominação, na perspectiva da Análise do Discurso, condensa em um substantivo, 

expressão ou enunciado “os pontos de estabilização de processos” (Mariani, 1998) 

provenientes das relações de forças entre sentidos ancorados em diferentes formações 

discursivas. Conforme a autora: 

 

As denominações significam, e do ponto de vista de uma análise podemos 
dizer que elas ‘iluminam’ a natureza das relações de força existentes numa 
formação social, ou, em outras palavras, tornam visíveis as disputas, as 
imposições, os silenciamentos etc., existentes entre a formação discursiva 
dominante e as demais. (Mariani ,1998, p.118) 
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Pode-se dizer que a própria denominação da sigla desta política, a UPP, apaga 

necessariamente outros sentidos possíveis, o que mostra que o dizer e o silêncio são 

inseparáveis, com uma contradição implícita nas próprias palavras.  

 Orlandi (1997), ao falar sobre as formas de silêncio, afirma que o silêncio fundador 

remete-nos ao movimento de sentidos, já que o processo de significação dos objetos se dá por 

meio da linguagem, na relação da língua com a ideologia.  Nesta perspectiva, o silêncio não é 

pensado como falta, mas possibilidade múltipla do dizer. A palavra aparece como movimento 

em torno do silêncio. Além do silêncio fundador, a autora distingue a política do silêncio, 

dividida em silêncio constitutivo e silêncio local. 

 O silêncio constitutivo indica que para dizer é preciso não-dizer. O sujeito diz X para 

não dizer Y, isto é, ao produzir determinado enunciado o sujeito silencia outros sentidos 

possíveis, mas não desejados naquele momento. O silêncio constitutivo está relacionado a 

formações discursivas, que restringe aquilo que pode e deve ser dito, em oposição daquilo que 

não pode e não deve ser dito. No silêncio local (a censura), o sujeito é impedido de ocupar 

certos lugares, certas posições discursivas; há uma interdição do dizer. 

Ao tratarmos da sigla UPP, interessa-nos, sobremaneira, a censura. A censura 

promove o cerceamento dos dizeres no interior de uma formação discursiva.  Quando se diz, 

simplesmente, UPP, silencia-se uma memória que recai sobre a polícia de violência, de 

práticas abusivas e ilícitas. É como se rompesse com a sua historicidade e com a 

discursividade negativa que durante séculos a permeia, para que, a partir da criação UPP, uma 

nova história passe a ser propagada. A sigla UPP agrega sentidos de paz, de bem à polícia, e 

promove o censura dos dizeres maléficos, da violência policial e dos seus excessos nas 

incursões às favelas. Assim, a sigla UPP silencia uma discursividade sobre e da polícia, num 

processo de repetição que produz o efeito de evidência e completude, como se não fosse 

possível nomear de outra maneira tal policiamento. 

Dizer UPP não é mesmo que dizer Polícia Pacificadora. Fala-se UPP, a Polícia da Paz, 

para não se falar em confrontos armados e em violência policial. Trata-se do silêncio 

constitutivo, que, como visto acima, todo dizer cala algum sentido necessariamente. É o 

silêncio que atravessa as palavras, indicando que o sentido pode sempre ser outro. E vemos 

isto na política do silêncio, política em que se produz um recorte entre o que se pode dizer e o 

que não se pode dizer. É o não-dito que silenciam sentidos. Sentidos aqui silenciados que 

remetem às mortes, aos extermínios, à violência e, enfim, à exclusão e segregação social. 
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Prosseguindo, notamos que as predicações e os dizeres que recaem sobre as UPPs na 

mídia orientam os sentidos e apontam para as marcas linguísticas deixadas no discurso. 

Importa-nos, aqui, mostrar o funcionamento discursivo no processo de constituição de 

sentidos, a fim de se chegar à(s) formação(s) discursiva(s) que estão em jogo. Predicar é, em 

nossa perspectiva teórica, para além de atribuir qualidades a sujeitos ou objetos no discurso. 

Na predicação inscrevem-se posições discursivas. 

Observemos, no recorte abaixo, o processo de construção de dizeres sobre a UPP na 

Veja:  

 

Sob qualquer aspecto que se analise, as UPPs representam uma virada 
brutal na política de segurança pública do Rio, marcada por décadas de 
complacência e frouxidão no trato do crime e da bandidagem. (Veja, 
31/03/10) (Negritos meus). 
 

A retomada daquela área (Favela da Providência) é o ponto de partida para a 
instalação da sétima Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na cidade, uma 
peça crucial do programa de erradicação do crime organizado. (Veja, 
31/03/10) (Negritos meus). 

  

(...) a tomada de Vila Cruzeiro, do Complexo do Alemão e, posteriormente, do 
Vidigal e da Rocinha dará uma visão mais realista acerca da eficiência das 
UPPs. (Veja, 01/12/10) (Negritos meus). 

 
 

 Nestes enunciados sobre as UPPs da revista Veja, há a vinculação de sua designação a 

predicativos e dizeres positivos Colam-se, com isso, simbolicamente, sentidos do bem à 

denominação UPP. Esses sentidos filiam-se a uma memória sobre a violência em que há uma 

relação dicotômica no discurso, uma tensão da qual decorreriam duas possibilidades 

antagônicas, dois lados em confronto: o bem contra o mal. Às UPPs, por meio das 

predicações e dos dizeres que sobre elas recaem, cabe o lado positivo nesta relação de poder, 

isto é, a posição do bem na formulação do dizer. 

Temos predicativos como a “eficiência” das UPPs ou como a “peça crucial” desta 

política de segurança que silencia a sua historicidade e as forças ideológicas existentes neste 

jogo discursivo, tendo em vista que as predicações não significam apenas pelo o que diz, mas 

também pelo o que não diz nas relações de forças. Quando se fala, por exemplo, na 

“eficiência” das UPPs não se fala nas práticas violentas que ocorrem no interior das 

operações policiais e na violência policial em relação à favela. Assim, ao se predicar sobre as 
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UPPs, há uma filiação de sentidos, que funciona de modo a legitimar a violência praticada 

pelos policiais, discursivizadas como eficientes, já que o ‘bem’ deve acabar com o ‘mal’. Os 

sentidos neste lugar discursivo materializam-se na predicação, apresentando valores de 

verdade por sequências discursivas: 

 

Sequência 1: UPPs – “representam uma virada brutal na política de segurança pública do 

Rio”. 

Sequência 2: UPP –  “uma peça crucial do programa de erradicação do crime organizado”. 

Sequência 3: UPPs – sua “eficiência”. 

 

 Na revista Veja os sentidos vão sendo construídos numa dada direção que, ao se dizer 

que as UPPs “representam uma virada brutal”, se diz também que antes a segurança pública 

era maléfica; que ao se predicar a UPP como uma “peça crucial”, se diz que ela é de suma 

importância, e que sem ela toda a maquinaria da política de segurança não funcionaria, dada a 

sua “eficiência”.    

 Percebemos que, na revista, não há espaço para qualitativos negativos à UPP. Não há 

espaço para sentidos outros. São apagadas e silenciadas as violências praticadas na favela e 

contra os sujeitos que moram ou circulam na favela. O espaço favela na Veja é o espaço do 

tráfico, logo, os sujeitos que moram na favela são, frequentemente, discursivizados sob o 

mesmo imaginário da desconfiança e do medo projetado aos sujeitos do tráfico na revista. O 

espaço e os sujeitos da favela devem monitorados e vigiados pela polícia para que o espaço e 

os sujeitos do asfalto, nos bairros arredores, estejam sob o imaginário da proteção e da 

segurança.    

As predicações e os ditos da Veja, assim, vão silenciamento e impedindo outros 

dizeres no fio discursivo, dissimulando as tensões, na busca de legitimação de uma memória 

que sustenta o discurso da pacificação e suas práticas ideológicas. O discurso da pacificação é 

apresentado discursivamente pelo imaginário da paz de forma positiva, justificando qualquer 

forma de violência pela polícia. A mídia ao se inscrever na formação discursiva dominante, a 

FD1, mobiliza uma memória sobre a violência, já mencionada nesta parte, em que a razão 

comparece como elemento articulador da paz. A paz, nesta filiação, é da ordem da 

racionalidade, e deve combater a bestialidade que é discursivizada aos traficantes. Com isso, 

nesta formação discursiva, a mídia projeta sentidos para se fazer crer que, enfim, a razão se 
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impôs na política de segurança pública, como veremos a seguir ao tratarmos do discurso da 

pacificação. 

 
 

4.3.1.4. O Discurso da Pacificação 
 
 
 O discurso da pacificação tem sua historicidade no Brasil. Segundo Orlandi (2008), já 

no início do século XX, podemos observar o emprego deste termo, pacificação, na passagem 

do Império para a República. Neste momento, decorrente da descentralização do poder estatal, 

temos um avanço fronteiriço no país e, com isso, há um maior contato entre os europeus e os 

índios nas terras brasileiras.  Nas palavras de Orlandi (2008): 

 

A passagem do Império para a República, com sua característica de 
descentração do poder, traz um movimento acelerado de avanço fronteiriço no 
país inteiro. A marcha colonizadora para o Oeste e a penetração das comissões 
de limites, as comissões responsáveis pela instalação de linhas ferroviárias e 
telegráficas, assim como as expedições etnológicas e geográficas, 
caracterizam esse período de extenso e profundo contato entre brancos e 
índios. (Orlandi, 2008, p.70) 

 
 

Orlandi (2008), em seu livro Terra à Vista, no capítulo De quem é esta terra?, mostra 

a  tentativa de tomada das terras para a exploração dos seringais e para o acesso livre aos 

afluentes do Madeira (rios Marmelos, Manicoré, o baixo Aripuanã e Ji-Paraná). Ainda 

segundo Orlandi, houve a criação da Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato 

Grosso ao Amazonas (a “Comissão Rondon”) estimulando a ocupação permanente do 

noroeste no Estado de Mato Grosso. Além de estender o telégrafo, abrir estradas estratégicas, 

executar trabalhos geográficos, botânicos e mineralógicos, a Comissão ainda encarregou-se de 

“pacificar” as populações indígenas em seu percurso. Nesse ínterim, cria-se o Serviço de 

Proteção aos Índios (SPI), em 07 de setembro de 1910, direcionada a tratar da questão da 

pacificação indígena. Seu objetivo era conter a resistência dos índios à tomada de suas terras 

pelos europeus.  No contato entre os índios e europeus, iniciou-se com a criação do SPI 

“discussões de ordem etnográfica (o índio deve ser pacificado ou exterminado? O índio é, ou 

não, um povo inferior?)...”(Ibidem, 2008, p.71). Assim, a questão da criação do SPI 

desencadeou discussões de naturezas diversas e deu visibilidade ao atravessamento de 

discursos outros, na relação de força e poder presentes na sociedade republicana.  
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 Importam-nos, nessa multiplicidade de discursos, as discussões de ordem territorial e o 

discurso da pacificação. Ressaltamos que, conforme Orlandi (2008), a finalidade principal do 

SPI era organizar a tomada da terra e controlar a resistência indígena. Nessa perspectiva, a 

autora nos afirma que o SPI é um serviço de controle do índio e de proteção ao branco.  

 Houve muitos conflitos entre índios e brancos, e o índio tinha se tornado um 

‘incomodo nacional’. Neste movimento, o índio e a sua resistência ficaram mais visíveis. 

“Era preciso apagar essa visibilidade” (Orlandi, 2008). Esse apagamento tinha um 

funcionamento discursivo que, nas palavras de Orlandi, consistia, primeiramente, em não 

tematizar a invasão do branco e a resistência do índio, mas por o foco na extinção do índio, 

deslocando a questão do índio para o branco. 

 Num segundo momento, dividia-se o universo indígena em índio ‘civilizado’ e índio 

‘selvagem’, o não-tratável. De acordo com Orlandi (2008), “a sociedade sempre encontrou 

formas de categorizações ‘legitimas’ para poder exercer ser poder de exclusão” (p.72). A 

partir da exclusão do índio, tem-se, enfim, a sua extinção, o seu extermínio. O seu ‘fatal’ 

apagamento físico e discursivo.   Retornando as condições de produção da criação do SPI, 

projetava-se ao índio o lugar do selvagem, do violento, caso ele resistisse. O índio, em 

confronto, era discursivizado como violento, o branco não. Conforme Orlandi: 

 
 

Será violento se o índio resistir, sendo que as categorias do branco 
transformam ‘resistência’ em ‘crime’ e seu autor em ‘selvagem’(o índio que 
resiste é índio não ‘tratável’). Resistência e selvageria se equivalem nessa 
formação discursiva. (Orlandi, 2008, p.70) 
 
 

 Nas favelas, o mesmo funcionamento se dá com os sujeitos favelados. Temos uma 

discursividade sobre o ‘bom’ e o‘mau favelado’. O bom favelado é apresentado de forma 

positiva, sendo significado como o bom cidadão, trabalhador, cumpridor de seus deveres. Ao 

passo que, o mau favelado são aqueles sujeitos que ingressaram no tráfico ilícito e estão à 

margem da lei. São discursivizados como sendo as classes perigosas oriundas das favelas, que 

carregam o germe da violência, da transgressão, da barbárie e da criminalidade. Entretanto, 

esta discursividade não ocorre com o asfalto; não há esta polarização. E na revista a falta não 

comparece. Nesta FD1, é preciso exterminar o tráfico com a violência. 

  Voltando a Orlandi (2008), de forma a apagar a memória da resistência indígena, 

projetava-se o discurso sobre o choque-cultural. Tratava-se de uma solução paternalista para 

os conflitos existentes. O branco se apropria desta problemática e propõe que se proteja o 
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índio. É assim que, segundo Orlandi (2008), a República pode responder no interior de uma 

posição humanista à sociedade nacional e internacional.  

 Neste contexto, pacificar é intervir no espaço físico de forma permanente. A 

pacificação indígena se define como “intervenção em outro espaço: o do poder e o da 

representação política do branco sobre o índio” (Ibidem, p.77). E ao intervir coloca-se o 

branco, com sua forma de governo e de poder, mediando o índio com sua própria cultura. 

Logo, nessa perspectiva pacificar significa, conforme Orlandi (2008): 

 

produzir o apagamento da cultura indígena, anular qualquer forma de 
resistência; e a imagem que se tem do índio é a daquele que ‘deve’ submeter-
se ao branco, que ‘deve’ reconhecer a autoridade do branco. (Ibidem, p.77) 
 
 

 Como nos mostra Orlandi, a questão da pacificação é de ordem territorial. É a 

(re)tomada de terras ocupadas por outros sujeitos ao Estado. Na memória da pacificação 

indígena é a tomada das terras dos índios aos brancos para a exploração econômica da região. 

  Nessa dissertação, julgamos que o discurso da pacificação das UPPs na Veja inscreve-

se nesta memória que diz da posse das terras, que é a memória da pacificação indígena. A 

pacificação policial na revista Veja assume sentidos de controle territorial e de retomada de 

terras das favelas, antes em poder dos traficantes, ao poder público. Esse é o discurso oficial 

já mencionado em nossa apresentação e presente nos principais veículos de comunicação 

pública, que define a pacificação policial como sendo o processo de retomada territorial do 

Estado e de libertação na região das favelas.  

Observemos, na Veja, a grande incidência de assertivas que materializam a questão 

territorial nos dois momentos da política da pacificação, a saber, em 31/03/2010 (3) e em 

01/12/10 (4): 

 

3. Ocupação (pela UPP) da favela da Providência/ a retomada daquela área/ devolver 
territórios dominados pelo narcotráfico ao controle do estado/ Junto com a 
recuperação territorial/ vivem nas favelas hoje ocupadas pela polícia/ o morro Dona 
Marta, o primeiro a ser retomado/ antes da ocupação tinha um ponto de tráfico/ Os 
policiais são responsáveis pelo apoio à ocupação/ regiões controladas pelo crime/ 
retomar áreas que estavam em poder da guerrilha/ A Secretaria de Segurança já 
andava estudando maneiras de recuperar esses territórios/ estratégias mais definidas de 
ocupação/ áreas há muito tempo em poder dos marginais/ A expectativa é que a 
ocupação dessas áreas aconteça em breve/ áreas gigantescas que exigiram a 
participação de 1500 a 2000 PMs apenas nas ações de ocupação/ os bandidos (...) 
começaram a perder áreas importantes da cidade. (Revista Veja de 31/03/10: “Na 
guerra contra o crime”) 
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4. Ao retomar o controle de uma das principais trincheiras do tráfico no Rio de Janeiro/ 

atirador de um grupo de elite ocupa a favela de Vila Cruzeiro/ policias e fuzileiros 
navais retomaram o controle do território/ a retomada da Vila Cruzeiro é um caminho 
sem volta/ a polícia ocupa a Vila Cruzeiro/ o plano é expandir as UPPs para 150 
morros, um terço do total hoje dominado pelo tráfico/ O “novembro negro” (...) foi 
planejada para tentar deter a ocupação paulatina e permanente dos morros e favelas da 
cidade/ invasão de Vila Cruzeiro/ Com a invasão, o Rio, o Brasil e o mundo puderam 
ter uma idéia mais clara da magnitude do crime organizado/ não havia efetivo 
suficiente para ocupar Vila Cruzeiro/ (...) o estado a apressar a ocupação do Complexo 
do Alemão/ (...) que a iniciativa de libertar territórios controlados por criminosos/ 
eliminar a presença de traficantes armados (favelas)/ o estado empreendia a ocupação 
de favelas menores/ agora auxiliados pelos bandidos das favelas que refugiaram em 
seus domínios/ Essa cambada perdeu o território, mas continua a comandar o tráfico 
em seus antigos domínios/ carregamentos de entorpecentes (...) passaram a ingressar 
nas favelas ocupadas por UPPs por um exército de formigas/ a tomada de Vila 
Cruzeiro, do Complexo do Alemão e, posteriormente, do Vidigal e da Rocinha/ a 
política de ocupação gradual das favelas/ (...) uma vez expulsos de seus território, os 
bandidos acabariam guerreando por espaço e se enfraqueceriam/ a iminência da 
ocupação pela polícia de favelas realmente lucrativas para o tráfico/ policiais se 
preparam para a tomada da favela/ Atualmente, os traficantes dominam 450 das 1020 
favelas cariocas/ a ausência do poder público (nas favelas) redundou em absurdos. 
(Revista Veja de 01/12/10: “A guerra começa a ser vencida”, na Seção Segurança) 

 

 Verificamos que o discurso da pacificação, materializado na revista Veja, é sustentado 

pelo discurso territorial e cola-se ao discurso oficial, sendo este legitimado pela retomada das 

terras em poder dos traficantes ao Estado. Na perspectiva da Veja, pacificar é ‘devolver 

territórios dominados pelo narcotráfico ao controle do estado’, ‘a retomada daquela área’, 

‘(...) a recuperação territorial’, ‘(o morro) a ser retomado’, ‘retomar áreas que estavam em 

poder da guerrilha’, ‘recuperar (...) territórios’, ‘retomar o controle de uma das principais 

trincheiras do tráfico no Rio de Janeiro’ ‘libertar territórios controlados por criminosos’, 

‘eliminar a presença de traficantes armados’. Vemos, acima, que o emprego de vocábulos 

nas sentenças relacionados ao campo territorial vão agrupando dizeres e sentidos numa dada 

direção ideológica. E, neste processo de repetição discursiva, os sentidos vão se 

naturalizando, cristalizando. Temos a inscrição na FD1, na qual a recuperação dos territórios 

viabiliza a ocupação policial e justifica a violência. O uso da violência, por meio de armas e 

agressões físicas por parte da polícia, é discursivizado de forma positiva, tendo vista a 

necessidade de fazer com que os ‘traficantes’ sejam ‘expulsos de seus territórios’ e de 

‘recuperar esses territórios’ (ocupados por traficantes). Nesta FD, a violência dos traficantes 

é posta como da ordem da animalidade, ao passo que, a violência e as agressões da polícia são 

significadas como da ordem da racionalidade e apresentadas como do bem.  
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 Prosseguindo, percebemos que no funcionamento do discurso da pacificação, presente 

na Veja, há uma memória que retorna com as UPPs: é a memória do SPI (Serviço de Proteção 

aos Índios). Memória na qual a violência cometida pelos representantes estatais é legitimada 

em prol da tomada territorial. Essas instituições, UPP e SPI, se validam como programas de 

apagamento por meio da violência do aparelho estatal. Segundo Orlandi (2008), com a criação 

do SPI, a Igreja deixa de ter hegemonia junto aos índios de modo que a política de catequese 

passou a coexistir com a política de ‘proteção’ por parte do Estado. Além disso, estabeleceu-

se uma maior centralização da política indigenista, tendo diminuído o papel que os estados 

desempenhavam em relação às decisões sobre os índios, e maior controle do Estado, 

afirmando sua dominância, assujeitando os índios ao governo e silenciando suas formas de 

oposição e resistência.  

 O Estado, em sua política de segurança, inscrita na memória da pacificação, com a 

criação da UPP, passa a ter maior domínio das áreas territoriais em posse dos sujeitos 

traficantes através do uso de violência policial, concentrando as áreas ‘pacificadas’ em seu 

poder e as assujeitando a sua maneira.  Nesta FD Bélica (FD1), os sujeitos criminosos das 

favelas, tal como se mostrou em Orlandi sobre o sujeito índio não-civilizado, são 

discursivizados, quando em confronto, como violentos, ao passo que, os sujeitos-policiais, 

representante do Estado, ao empregarem violência física, são apresentados na Veja como 

‘heróis’. Nela, a violência policial é legitimada, mas, antagonicamente, a violência cometida 

pelos traficantes tem caráter irracional. Os sujeitos do tráfico são descritos como bárbaros e 

vândalos. Entretanto, os policias em operações nas favelas cariocas são exaltados. Vejamos: 

 

Pelo jeito atordoado com que fugiram de Vila Cruzeiro, eles não esperavam o 
golpe desferido à la Capitão Nascimento, o personagem do cinema que elevou 
os soldados do Batalhão de Operações Especiais (Bope) à condição de heróis 
populares. (Veja, 01/12/10) (negrito meu) 

 
 

 Como comparece na revista, o espaço favela deixa de ser um lugar de cidadania, de 

implementação pelo Estado de políticas sociais, e torna-se um espaço a ser ocupado com 

aparatos e equipamentos de guerra. Na FD Bélica, em nome da Paz se ocupam as favelas 

cariocas. Os traficantes devem, nesta FD, ser executados. São mortos nos confrontos armados 

e apagados no discurso. Este apagamento, que é do domínio da ideologia, funciona por meio 

de silenciamentos e silêncios, e pelas práticas que o legitimam. Do apagamento ideológico se 
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configura, muitas vezes, o apagamento físico, o extermínio, em suas formas de violência: do 

assassinato a exclusão desses sujeitos do processo discursivo.  

É hora de observar as designações dos sujeitos em oposição à polícia pacificadora: 

 

1. traficantes/ bandidos/ criminosos/ chefões da bandidagem/ marginais (Revista Veja de 
31/03/10: “Na guerra contra o crime”); 

 
2. marginais/ um bando de ratos/ traficantes/ traficantes armados/ criminosos/ criminosos 

perigosos/ o bando/ bandidos/ facínoras/ cambada  (Revista Veja de 01/12/10: “A 
guerra começa a ser vencida”, na Seção Segurança). 

 

 No interior do discurso da pacificação indígena, o índio era projetado discursivamente 

em duas posições, com já foi dito acima: na posição do índio ‘civilizado’ ou na posição do 

índio ‘selvagem’. Na posição do índio selvagem, assim como do traficante, temos o 

atravessamento de uma formação discursiva que coloca a violência em oposição à razão. 

Desta forma, na posição do selvagem o índio comparece como o sujeito da falta de razão, o 

sujeito irracional, bestial. Como tal, deve ser exterminado. Nesta FD Bélica, ao se noticiar 

sobre a UPP, o sujeito em oposição à polícia, o ‘traficante’, na Veja é inscrito na posição do 

índio ‘selvagem’, que é da ordem da bestialidade. Esses sujeitos são apresentados como 

‘criminosos perigosos’, ‘marginais’ e, sob o imaginário da animalidade, como ‘um bando de 

ratos’, ‘cambada’. E como ‘ratos’ que causam pavor à sociedade, os sujeitos ‘traficantes’ 

devem ser, nessa filiação de sentidos, igualmente mortos. 

 A seguir, temos a imagem (na parte superior direta) apresentada pela Veja dos 

traficantes fugindo do confronto policial, em que os sujeitos criminosos são discursivizados 

como ‘ratos’ pela revista: 
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 As notícias vinculadas às imagens, na Veja, vão direcionando sentidos inscritos no 

imaginário da animalidade para os sujeitos traficantes em oposição à polícia, no confronto 

armado apresentado nas fotografias acima. A guerra, sendo uma situação limite, permite a 

morte do outro.  Logo, nesta FD, as mortes dos sujeitos traficantes são discursivamente 

legitimadas.  As imagens unidas ao texto constroem na mídia a ilusão de completude do 

discurso sobre a pacificação.    

O discurso da pacificação das UPPs evidencia um dos possíveis principais interesses 

para retomada territorial: os jogos da Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, no 

Rio; este grande Outro também presente no discurso oficial: 

 

Na semana passada, o bando lançou granadas às ruas, ateou fogo a carros e 
ônibus e promoveu arrastões, espalhando o medo entre a população e a 
aumentando a dúvida sobre a capacidade do Rio de sediar com segurança 
os jogos da Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. (Veja, 
01/12/10)  (Negritos meus) 

 

 Tendo em vista os jogos da Copa e Olímpicos, a retomada territorial é assim 

justificada, na revista, para se obter o controle do espaço favela e para mostrar a eficiência do 

Estado na realização desses eventos na mídia nacional e internacional. Nessa perspectiva, a 

fim de se propagar a segurança durante os jogos, o medo deve ser contido e as condições reais 

de violência e segurança são silenciadas pela dita paz no Rio de Janeiro, garantida pelo 

discurso oficial. Para se viabilizar discursivamente a segurança nos jogos olímpicos, há, na 
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mídia, o deslocamento de sentidos de Brasil ‘país do futuro’ para ‘o Rio é possível’. E para 

que esses sentidos sejam naturalizados para o público internacional produz-se no discurso 

oficial o imaginário de que o inimigo foi vencido, silenciando as resistências existentes na 

pacificação policial. O discurso midiático da Veja reitera repetidas vezes vocábulos e 

expressões como “combate”, “inimigo”, “Rio de Janeiro em guerra”, veiculados sob o suporte 

de imagens como, por exemplo, de jornalistas trajando coletes a prova de balas e de carros 

blindados, reforçando a justificativa do uso de meios violentos na política de segurança. O 

silenciamento promovido pelo discurso da pacificação apaga os conflitos ideológicos e sociais 

na construção do imaginário da cidade ideal.  

 

4.3.2 A Revista Caros Amigos    

 

 Nesta parte, realizaremos a análise de reportagens da revista Caros Amigos, 

significada como a mídia representante da chamada imprensa alternativa no Brasil de hoje.

 Fundada pelos jornalistas Sergio de Souza e José Carlos Marão, ambos vindos da 

revista Realidade (um dos primeiros intentos de uma imprensa alternativa no Brasil), Caros 

Amigos é considerada “recriação criativa, inovadora e recontextualizada das experiências e 

propostas consagradas na década de 70 pela imprensa alternativa e independente” (Pereira 

Filho, 2004, p.29). Ao noticiar, a revista inscreve-se no lugar de uma outra possibilidade de 

leitura e interpretação dos acontecimentos, projetando-se a uma filiação histórica de sentidos 

de resistência à grande mídia,  na busca por sentidos em oposição aos dominantes e 

legitimados no discurso midiático. 

 Sabemos que, ao noticiar, a mídia se inscreve, ideologicamente, em formações 

discursivas, no movimento de propagação e consolidação do dizer sob o efeito de evidência 

dos sentidos. Assim, ficam questões a serem investigadas: até que ponto a revista Caros 

Amigos encontra-se imersa na mesma formação discursiva da revista Veja nas reportagens 

sobre as UPPs, e até que ponto a Caros Amigos rompe com a mesma e desloca-se para outra 

formação discursiva?  

No capítulo anterior, foi dito que na composição do corpus desta dissertação 

tomaríamos artigos das revistas Veja e Caros Amigos sobre as UPPs em dois momentos da 

política da pacificação: a sua implementação, no final de 2008, e, posteriormente, a sua 

estabilização, no final de 2010, após o confronto armado no Complexo do Alemão e na Vila 

Cruzeiro em novembro de 2010. 
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 Todavia, não há reportagens na Caros Amigos sobre a pacificação relativas ao período 

de sua implementação. As duas reportagens relativas à Pacificação Policial no Rio de Janeiro, 

e que aqui serão analisadas, foram publicadas em Dezembro de 2010, um mês após a 

ocupação das Comunidades do Complexo do Alemão e Vila Cruzeiro, conforme já 

apresentado acima. Seguem os títulos das duas reportagens:  

 
• ‘Guerra aos Pobres’; 
• ‘O consenso forjado e os perigos do maniqueísmo’. 
 

 Os títulos acima mencionados e o corpo das reportagens da revista Caros Amigos 

constituem nosso material de análise discursiva e integram o corpus desta dissertação, 

conforme veremos adiante. 

 

          4.3.2.1. ‘Guerra aos Pobres’ e o inimigo imaginário nacional  

 

 Já no título da reportagem, Guerra aos Pobres, vislumbra-se um enunciado antagônico 

à Veja. Não se nega, em Caros Amigos, a existência da guerra, entretanto, nesta guerra, 

diferentemente da filiação em que se encontra imersa a Veja, não se trabalha com o bem 

versus o mal, numa posição maniqueísta. Na Veja temos como representação ideológica dessa 

tensão o bem, as UPPs (a polícia), versus o mal, os traficantes; isto é, o pacificador contra os 

inimigos da Paz. Ao passo que, em Caros Amigos, a guerra, é contra os pobres. Eles ocupam 

nesta formação discursiva o lugar dos excluídos do sistema sócio-político, já que é a ‘Guerra 

aos Pobres’. 

 Em Caros Amigos, a guerra, que é denunciada como sendo aos pobres, não é 

justificada e, tão pouco, legitimada em nome da Paz no Rio de Janeiro. Nessa sentença 

‘guerra aos pobres’, temos o complemento nominal ‘aos pobres’ que contribui para o 

direcionamento de sentidos do termo guerra. Assim, não é qualquer guerra que comparece 

nessa formação discursiva da denúncia, mas aquela que vai contra ‘os pobres’. 

 Lembramos que o complemento nominal é um termo integrante da oração, que 

completa a significação transitiva de um nome. Evanildo Bechara, em sua obra “Moderna 

Gramática Portuguesa”, afirma-nos que uma expressão nominal composta por um 

substantivo e pelo seu complemento pode ser substituída por uma outra expressão em que 

surja um verbo da família do substantivo que constitui o núcleo da expressão nominal e em 

que o complemento desempenhe uma determinada função. Nesse movimento, poderíamos, na 
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frase ‘Guerra aos pobres’, substituir o substantivo ‘guerra’ pelo verbo ‘guerrear’, e, então, 

trocar o complemento nominal ‘aos pobres’, que é um ser animado, pelo objeto indireto 

‘contra os pobres’.  Assim, teríamos o enunciado “Guerrear contra os pobres”, dando maior 

visibilidade à oposição existente nesse embate de forças que é de ordem sócio-política; é o 

confronto contra os sujeitos pobres nesta FD. 

 Já na perspectiva discursiva da revista Veja estamos ‘na guerra contra o crime’, 

conforme o título da reportagem de 31/03/10.  O opositor é outro, é um elemento inanimado: 

o crime. O complemento nominal do termo guerra, aqui, é ‘contra o crime’. Na transformação 

desta sentença para uma oração, temos ‘guerrear contra o crime’. Quando se afirma na revista 

que a guerra é contra o crime, que o Estado está guerreando contra o crime, projeta-se 

imaginariamente na favela o local para o seu combate. E, a fim de que esta guerra seja 

vencida, justifica-se o modo como se entra na favela. Com isso, não se fala na violência e no 

crime oriundos de outras localidades, silencia-se todo o trajeto percorrido pelas drogas e 

armas até chegarem às favelas, não se diz sobre o tráfico e a venda destes em outros pontos 

geográficos da cidade, e sintetiza-se, neste posicionamento discursivo, o crime na favela.  

 Em Guerra aos pobres (revista Caros Amigos), temos um deslizamento de sentido no 

complemento nominal aos pobres, já que, em Na guerra contra o crime (revista Veja), o 

complemento é de outra natureza; é contra o crime. Há a transferência de lugares do 

complemento contra o crime para aos pobres: de guerrear contra o crime passa-se a guerrear 

contra os pobres. Os sentidos movimentam-se no efeito metafórico de deslizamentos de 

sentidos na língua. Conforme Pêcheux (1991), “Todo enunciado é intrinsecamente suscetível 

de tornar-se outro, diferente de si mesmo, deslocar discursivamente de seu sentido para 

derivar para um outro.”  O efeito metafórico é produzido pelo fenômeno semântico de 

substituição contextual, em que o “ ‘deslizamento de sentido’ entre x e y é constitutivo do 

sentido designado por x e y” (Orlandi, 1996, p.80). 

 Assim, as noções de paráfrase e polissemia, delineadas por Orlandi, tornam-se 

fundamentais em nossa reflexão, entendo-as como processos de transferência de sentidos de x 

para y. A paráfrase é aquela em que há sempre algo no dizer que se mantém nos 

deslizamentos de sentidos, ao passo que, a polissemia é entendida como aquela que produz a 

ruptura, o deslocamento nos processos de significação. Paráfrase representa o retorno do 

mesmo, e a polissemia possibilita a produção do novo. Nas palavras de Orlandi (2009): 

 

Os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre 
algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase representa assim 
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o retorno aos mesmos espaços do dizer. (...) A paráfrase está do lado da 
estabilização. Ao passo que, na polissemia, o que temos é deslocamento, 
ruptura de processos de significação. Ela joga com o equívoco. (Orlandi, 
2009, p.36) 

 
 

 Ora, vemos que nos títulos das duas reportagens acima, em Caros Amigos e Veja, em 

que comparecem as sentenças guerra aos pobres e guerra contra o crime, respectivamente, os 

sentidos para guerra são distintos e, logo, provenientes de sítios de significância diferentes. 

Em Caros Amigos, temos questões de natureza sócio-política; já na revista Veja vemos o 

atravessamento do discurso bélico.  

  De x para y, ou seja, em nossa perspectiva, de guerra contra o crime a guerra aos 

pobres, tem-se um deslocamento polissêmico, e não parafrástico, tendo em vista que se abre 

espaço para novos sentidos e heterogêneos, oriundos de formações discursivas divergentes. 

Fala-se em guerra, em ambas as revistas, mas não se trata da mesma guerra, pois se fala de 

outro lugar discursivo. Rompe-se, em Caros Amigos, com os dizeres legitimados e 

cristalizados presentes na grande mídia, em que temos, aqui, a Veja como a representante, 

possibilitando novas interpretações e filiações no discurso. 

 O ‘mau favelado’, os traficantes, na grande mídia, ocupa o lugar do opositor na guerra 

contra o crime.   Nesta FD1, ao se falar da favela, associa-se o crime à pobreza no seu 

imaginário sócio-discursivo. Há, na grande mídia, o silenciamento das contradições e das 

diversidades existentes no espaço favela e da posição do mal  presente no discurso 

maniqueísta e bélico. 

 A Caros Amigos fala de outro lugar, em que os sentidos postos para guerra são outros. 

Os sujeitos em oposição à força estatal é de outra ordem. Não são os inimigos da Paz, como 

comparece na comparece na Veja. Eles são de ordem social. São os excluídos sociais e 

encontram-se à margem da sociedade. Excluídos socialmente e silenciados e apagados no 

discurso dominante. Nesta guerra, a ‘Guerra aos Pobres’, as posições do bem e do mal são 

problematizadas, apontando-nos as marcas da heterogeneidade no fio discursivo. Questiona-se 

o discurso bélico presente na grande mídia e traz-se o discurso de ordem social para, a partir 

dele, se inscrever. 

 Vejamos o trecho adiante: 

 

João Batista Damasceno, cientista político, juiz de direito e integrante da 
Associação dos Juízes para a Democracia (ADJ), acredita que a concepção de 
política criminal de combate por meio de aparato bélico não é apropriada. “Os 
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termos também são impróprios. Fala-se em terrorismo, quando o terrorismo é 
a atuação de um grupo político ideológico, visando à tomada de poder. Fala-
se em guerra, mas toda guerra tem um motivo e um momento para começar e 
terminar, o que é diferente do crime. Toda vez que temos essa concepção de 
bem contra o mal, busca-se a eliminação do mal,” analisa. (Caros Amigos, 
dezembro de 2010) 
 

 
 Acima, em Caros Amigos, temos uma voz representativa do poder jurídico, de João 

Batista Damasceno, ‘cientista político, juiz de direito’, que é trazida para questionar a 

concepção maniqueísta da política de segurança e o emprego de termos léxico-semânticos 

bélicos nas reportagens sobre as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Conforme 

João Batista Damasceno, ‘Fala-se em guerra, mas toda guerra tem um motivo e um momento 

para começar e terminar, o que é diferente do crime’. Nesta posição, denuncia-se a suposta 

guerra e diferencia-se guerra de crime. Nela, para que haja o ‘combate ao crime’, se faz 

necessária a análise das condições sócio-políticas e estruturais em que se encontram 

ancoradas a criminalidade. O combate a que se denuncia, é do mal versus mal. Prosseguindo, 

nas palavras de João Batista Damasceno: 

 
 

Com base na concepção “dualista”, ele sustenta que “o que temos é um 
(combate do) mal contra outro mal”, já que, além de o tráfico não estar 
restrito apenas aos locais onde as operações policiais estão sendo feitas, “ele 
não vai deixar de existir com a ocupação daquele espaço. Se reserva o papel 
dos atacadistas e fornecedores, deixando tão somente o varejo para o 
traficante”.  (Caros Amigos, dezembro de 2010) ( Negritos meus).                              

 
 
 Assim, em Caros Amigos, vemos uma posição discursiva contrária ao discurso 

dominante, em que há a concepção “dualista” e maniqueísta do ‘bem contra mal’, com seus 

dizeres legitimados no discurso oficial.  De com a revista, “o que temos é um (combate do) 

mal contra outro mal”, conforme o recorte acima. Aqui, a violência empregada pela polícia 

não é legitimada em prol ao combate à violência tida como oriunda do tráfico de droga e de 

armas nas favelas. Questiona-se a questão da ocupação policial nos territórios das favelas 

como forma de controle e resolução da problemática do tráfico, tendo em vista que, na 

posição discursiva da revista, “o tráfico não estar restrito apenas aos locais onde as 

operações policiais estão sendo feitas” e “ele não vai deixar de existir com a ocupação 

daquele espaço.” Na perspectiva da Caros Amigos, com a ocupação do espaço favela não se 

tem o fim do tráfico e da criminalidade. O que se tem é o controle do espaço favela e dos 

sujeitos nele habitam.. 
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 Ainda, analisando a reportagem em questão, ‘Guerra aos Pobres’, em Caros Amigos, 

temos uma parte cujo subtítulo é ‘Cidade Pacificada’, que vai tratar da questão territorial das 

UPPs. Na revista, comparece a voz do Deputado Federal Marcelo Freixo, marcando no 

discurso midiático o lugar do dizer dos direitos humanos, no qual afirma que as UPPs 

representam um projeto de Cidade Olímpica e não um projeto de segurança, conforme o 

trecho abaixo: 

 
 

“O mapa das UPPs é muito revelador: é o corredor da zona sul, os arredores 
do Maracanã, a zona portuária e Jacarepaguá, regiões de grande 
investimento imobiliário. Entretanto, são áreas de muitos interesses para o 
investidor privado. O Estado, portanto, retoma – militarmente – esse 
território. A retomada é militar para permitir um projeto de cidade, que é a 
Cidade Olímpica de 2016. Para toda cidade olímpica, há cidades não 

olímpicas ao redor” – diz Marcelo Freixo. (Caros Amigos, dezembro de 
2010) (Negritos meus) 

 
 

 Em Caros Amigos, denuncia-se o uso de força militar pelo Estado para a ocupação do 

espaço favela. A política de pacificação representa, nesta FD2, um ‘projeto de cidade’ e não 

um ‘projeto de segurança’; e, para isso, “o Estado, portanto, retoma – militarmente – esse 

território” (trecho acima).   Retomando a definição proposta por Orlandi (2008), pacificar é 

intervir no espaço físico do outro, é a “intervenção em outro espaço: o do poder e o da 

representação política do branco sobre o índio” (Orlandi, p.77). Se, na pacificação indígena, 

analisada por Orlandi (2008), a tomada das terras dos índios aos brancos visava à exploração 

econômica das terras brasileiras, na pacificação policial, na perspectiva discursiva da revista 

Caros Amigos, a “retomada é militar para permitir um projeto de cidade, que é a Cidade 

Olímpica de 2016”.  Em ambas, temos a tomada das terras por parte do Estado para fins 

econômicos, viabilizada pelo uso de violência. São programas de validação das mortes e do 

extermínio dos sujeitos em oposição à ocupação territorial.  

  Com os jogos Olímpicos e da Copa, a retomada territorial é, discursivamente, 

justificada na grande mídia a fim de promover o controle das terras pelo Estado e evidenciar a 

segurança e a eficiência na realização desses eventos. Entretanto, na revista Veja esses 

objetivos são silenciados e comparecem em meio aos furos e brechas no dizer. É o não-dito 

que muito diz, apontando-nos no silêncio sentidos para a pacificação. 

 Já na Caros Amigos, questionam-se as motivações pelas quais as UPPs são 

implementadas no Rio de Janeiro. Nela, deslizam-se sentidos para as UPPs de ‘projeto de 
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segurança’ a ‘projeto de cidade’. Sentidos postos em resistência, em confronto, com os 

sentidos legitimados, na tentativa de desnaturalizar os dizeres postos como naturais e óbvios 

na grande mídia, representada aqui pela revista Veja. Com isso, podemos observar que, no 

funcionamento discursivo da Caros Amigos, aponta-se e problematiza-se aquilo que se 

silencia na Veja.  Vejamos o recorte: 

 
 

Cabral também anunciou o prazo de sete meses para instalação de UPPs no 
Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro. Até lá, as forças de segurança 
ocuparão a comunidade. Para implantar a UPP do Alemão, será preciso um 
efetivo de 2 mil policiais, o equivalente a 5% da corporação e número pouco 
inferior ao que já atua nas 13 UPPs em atividade – 2.272. Isso acarretará um 
acréscimo de ao menos R$ 4 milhões na folha salarial – 4% dos gastos do Rio 
com pessoal da PM. E quem ‘doará’ parte da verba necessária para 
implantar e equipar as unidades – calculada em mais de R $ 2milhões – 
será a iniciativa privada. (Caros Amigos, dezembro de 2010) (Negritos 
meus) 

 
 

 No texto acima, vemos a problematização da parceira realizada entre o Estado e a 

iniciativa privada para o investimento e a implementação das UPPs nas favelas. O juiz 

Damasceno, trazido pela reportagem, declarou ainda, que ‘todas as vezes que a iniciativa 

privada participou dessas atuações do Estado, “não o fez como doação, e sim como 

investimento.”’.  Então, tendo em vista a sua posição de resistência aos sentidos dominantes, 

em Caros Amigos, questiona-se o lugar da iniciativa privada no discurso da pacificação 

presente na mídia. Lugar, que, no gesto de leitura realizada pela Caros Amigos, não é sem 

interesse, mas de investimento com fins lucrativos, de ordem econômica. Tem-se o 

investimento da iniciativa privada no setor imobiliário e para os jogos olímpicos e da copa, e 

retomando o recorte, mais acima, da revista: “O mapa das UPPs é muito revelador: é o 

corredor da zona sul, os arredores do Maracanã, a zona portuária e Jacarepaguá, regiões de 

grande investimento imobiliário. Não foram quaisquer áreas que se tornaram, inicialmente, 

objetos da política de pacificação. A maioria delas está concentrada nas áreas nobres da 

cidade e na zona sul. No dizer da revista Caros Amigos, “por isso, elas teriam como objetivo 

proteger os moradores do “asfalto” e não das favelas”. 

 Na Veja, os sentidos construídos em “pacificação/pacificadora” estão relacionados à 

segurança e proteção da população. Como os sujeitos-beneficiários principais dessa política 

são os moradores do “asfalto”, e não os da favela onde ocorre tal policiamento, relata-se, na 

Veja, no lugar dos sujeitos moradores das favelas, porém da posição dos sujeitos moradores 
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do asfalto, sendo este o público-alvo da “pacificação”, a saber, os moradores dos bairros que 

encontram nos redores da favela, e não qualquer outro bairro. Os dizeres dos sujeitos 

moradores da favela são silenciados na revista Veja, só permitindo aqueles que legitimam os 

dizeres legitimados e dominantes. 

 Ao passo que, em Caros Amigos, comparece a voz dos moradores das comunidades 

‘pacificadas’ em outro subtítulo da mesma reportagem chamado ‘Controle Social’. Nela 

temos a voz do rapper Emerson Nascimento, o ‘MC Fiell’, morador da favela Santa Marta, 

local na qual implantada a primeira Unidade de Polícia Pacificadora do Rio de Janeiro. 

Observemos: 

 
 

o rapper Emerson Nascimento (...) acredita que “qualquer morador da favela 
que vem sofrendo há anos com tiroteio vai aplaudir quando entra a UPP e 
cessam os tiroteios”. Porém, afirma, a iniciativa vem junto com controle 
social, imposição, toque de recolher. “Por que tenho que viver sob a tutela 
das armas, seja do trafico ou da polícia? As armas só mudaram 

protagonistas. Não tenho que ser obrigado a isso”, afirma.  (Caros Amigos, 
dezembro de 2010) (Negritos meus).                             

 
 

 Instaura-se a possibilidade de ruptura com os sentidos já-postos no discurso 

dominante, dando lugar à aos moradores da favela e aos sentidos silenciados e localizados na 

marginalidade discursiva. E, tendo em vista o lugar em que se encontra a revista Caros 

Amigos, tais sentidos se apontam para a denúncia. Nela, denuncia-se o que se silencia na 

grande mídia. Assim, no trecho em questão, o MC Fiell, que ocupa a posição do sujeito 

morador da favela, vai apontar para a questão da movimentação das posições de autoridades 

nos territórios das comunidades ‘pacificadas’. Posições que deslizam, no dizer do morador da 

favela, do ‘tráfico’ para a ‘polícia’. Segundo o rapper, ‘a tutela das armas’ apenas alternou de 

proprietário, ‘seja do trafico ou da polícia’; ‘armas só mudaram protagonistas’.  E, 

prosseguindo no dizer do MC Fiell: 

 
 
Fiell contesta o fato de que numa comunidade onde não tem colégio, cinema  
ou casa de cultura, haja  um investimento de milhões de reais “em pedra”, diz, 
referindo-se ao superpolêmico muro de três metros construído em volta da 
favela. “Para quem é esse muro? Para o apartheid, deixando a favela ainda 
mais no gueto. Essa é democracia que estão levando para lá?”, critica. 
(Caros Amigos, dezembro de 2010) (Negritos meus).                   

 
 



 73 

 O rapper se inscreve na memória do apartheid para falar da segregação social existente 

nas favelas.O termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De 

acordo com esse regime, a minoria branca, os únicos com direito a voto, detinha todo poder 

político e econômico no país, enquanto à imensa maioria negra restava a obrigação de 

obedecer rigorosamente à legislação separatista. A segregação racial na África do Sul teve 

início ainda no período colonial, mas o apartheid foi introduzido como política oficial após 

as eleições gerais de 1948. A nova legislação dividia os habitantes em grupos raciais, 

segregando as áreas residenciais, muitas vezes através de remoções forçadas (fonte: 

www.brasilescola.com, em 20/12/11). Então, nessa filiação de sentidos, quando se traz esta 

memória da segregação racial para o discurso sobre a pacificação, aponta-se para a 

segregação social nas favelas, os ‘guetos’ urbanos. A Caros Amigos, inscrita na FD2 (a 

Formação Discursiva da Denúncia), que questiona e denuncia as razões políticas que motivam 

a ação policial na periferia, filia-se à  memória da segregação sócio-espacial que separa os 

sujeitos em áreas prestigiadas e/ou marginalizadas.  

 Ferreira8, em seu artigo O sujeito, a favela e os muros, reflete, dentre outras questões, 

sobre o papel simbólico de segregação e exclusão que pode ser projetado ao muro. Para a 

autora, na FD da ordem urbana, o espaço favela e os favelados constituem elementos que 

escapam a ordenação urbana. E, nessa direção: 

 
 

Esses sentidos, tributários do mito de origem das favelas inscrito na memória 
social (VALLADARES, 2005) funcionam como referencia básica no 
imaginário e ecoam quando a favela é nomeada, falada, discutida ou 
silenciada. O reordenamento a ser promovido pela construção do muro é a 
condição indispensável para a transformação do status quo. (Ferreira, 2010) 

 
 

 Nessa filiação de sentidos, o muro de três metros construído em volta da favela divide 

quem tem ou não acesso aos serviços públicos essenciais. É o muro da segregação dos 

favelados em seus guetos. Nas comunidades os investimentos públicos em infra-estruturas são 

ínfimos, quando comparados aos bairros arredores, porém, nelas há grandes investimentos em 

segurança pública, conforme comparece na revista. Logo, a pacificação, nesta direção, refere-

se ao controle social e territorial no entorno urbano, para a garantia da segurança do ‘asfalto’. 

Controle da área das favelas e dos sujeitos que nela habitam, a fim de que a ‘paz’ urbana seja 

estabelecida. É, nas palavras de Marcelo Freixo, “a Paz Armada”. 

                                                           
8 Fonte: <http://dlm.fflch.usp.br/sites/dlm.fflch.usp.br/files/LUCIA%20FERREIRA.pdf>. 
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 Paz Armada (1905-1914) foi o termo usado para descrever o período que antecedeu 

à Primeira Guerra Mundial. Foi um momento de intensa corrida armamentista, em que 

a Tríplice Aliança (Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália) ampliava sua capacidade 

bélica, e a Tríplice Entente (Rússia, França e Inglaterra) buscava equipar-se.  

 Neste período, a indústria bélica aumentou consideravelmente os seus recursos, 

produzindo novas tecnologias para a guerra. Além disso, quase todas as 

nações européias adotaram o serviço militar obrigatório, incentivando assim o 

sentimento nacionalista. A Paz Armada foi notável na Primeira Guerra Mundial, uma vez que 

as tensões entre os Estados os levaram a gastar grande parte de seu capital para investimentos 

na indústria do armamento e da promoção do exército, resultando em um complexo sistema 

de alianças em que as nações estavam em conflito, e não em guerra, por isso o nome Paz 

Armada.  

 Marcelo Freixo, na reportagem da revista Caros Amigos, ao trazer o termo Paz 

armada aponta-nos a esta historicidade bélica, na qual se faz necessária a convivência 

cotidiana dos sujeitos moradores das favelas com policiais armados para que a segurança seja 

estabelecida, de forma antagônica e contraditória. Paz esta que justifica a violência nos 

confrontos da polícia com os traficantes e silencia os abusos em suas operações nas favelas 

ditas pacificadas. Na Caros Amigos, comparece a posição discursiva que denuncia a ditadura 

das armas. As armas apenas trocam de mãos; das mãos dos traficantes às mãos da polícia. É 

Paz Armada. Temos aí o emprego de uma expressão contraditória, um paradoxo. Paradoxo é 

uma figura de pensamento que consiste quando a conotação extrapola o senso comum e a 

lógica. Segundo Rocha Lima (1999), “Paradoxo é a reunião de idéias contraditórias num só 

pensamento”. É o emprego de termos com sentidos opostos e/ou antagônicos. Sentidos em 

oposição e em resistência que buscam promover o apagamento na língua das contradições 

sócio-ideológicas. Então, ao se falar Paz armada vislumbra-se no discurso uma pré-

disposição para conflitos armados e um iminente confronto bélico. Assim, fica o dito no não-

dito à sociedade: Sem armas não há paz. 

 Diferentemente da Veja, na qual apresentamos em nossas análises anteriores da revista 

uma grande proeminência de léxicos bélicos, na Caros Amigos, praticamente, não 

encontramos tal léxico de guerra. Quando comparece é pela posição de denuncia e para falar 

da guerra que, em Caros Amigos, é de ordem social. Não há fotos nas reportagens analisadas. 

Temos imagens e retratos desenhados que são, assim como as fotos, olhares interpretativos 

para os acontecimentos. Observemos a imagem seguir:   



 75 

 

 

              

(Caros Amigos, dezembro de 2010). 

 
 

 No desenho acima da Revista relacionado à reportagem “Guerra aos Pobres”, vemos a 

presença de símbolos religiosos, o Dragão de São Jorge, sob um outro olhar. São Jorge, padre 

e soldado romano, é discursivizado como sendo o ‘santo protetor’ dos policiais. Todavia, 

nesta imagem não há a figura do soldado guerrilheiro que extermina o dragão. São dois os 

dragões, os bestializados, que se confrontam no combate. Nesta Formação Discursiva, não se 

apaga a assimetria entre a polícia e o traficante, pois um está armado sobre o outro, porém, 

não há a oposição bem e mal. Há a desconstrução do imaginário bélico presente na Veja, cuja 

representação ideológica se dá pela tensão entre a polícia pacificadora, o ‘bem’, em oposição 

aos traficantes da favela, o ‘mal’. O que temos, aqui, é a “guerra aos pobres”, conforme o 

título acima.  

 Passaremos para o item a seguir, quando analisaremos outra reportagem da revista 

Caros Amigos: ‘O consenso forjado e os perigos do maniqueísmo’, relativa ao mês de 

Dezembro de 2010. 
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4.3.2.2. ‘O consenso forjado e os perigos do maniqueísmo’ e o discurso do medo  

 

 Este artigo da Caros Amigos centra-se no oligopólio da grande mídia e no discurso 

maniqueísta nela presente ao se noticiar sobre as ações da polícia na Vila Cruzeiro e no 

Complexo do Alemão. Inicialmente, é apresentada na revista uma pesquisa divulgada pelo 

Ibope mostrando a imensa adesão dos entrevistados às operações policiais nas comunidades 

acima, em novembro de 2010: 

 

Uma pesquisa divulgada no dia 2 de dezembro (2010) pelo Ibope Inteligência 
mostrou que entre os entrevistados 88% aprovam as ações da polícia na Vila 
Cruzeiro e Complexo do Alemão. (Caros Amigos, dezembro de 2010) 

 

  A partir destes dados, tem-se na Caros Amigos o questionamento sobre a ausência de 

debates sobre a eficácia dessas operações e sobre os silenciamentos dos abusos cometidos 

pela polícia.  Vejamos um trecho da reportagem: 

 
 

Existe uma espécie de consenso de que uma medida excepcional seria 
necessária e, desse modo, alguns ‘excessos’ devem ser tolerados. O problema 
é este consenso foi obtido com base na desinformação e é, em grande parcela, 
creditado aos grandes meios de comunicação do País. O caminho para que os 
abusos fossem cometidos sem gerar indignação e polêmicas não foi muito 
complicado: primeiro o Brasil se tornou sede de megaeventos, o que por si só 
cria uma espécie de ‘estado de exceção’ em que regras e direito são suspensos 
em prol de uma adaptação mais rápida para receber os jogos do Mundial de 
Futebol e Olímpicos. (Caros Amigos, dezembro de 2010) 
 
 

 Na Caros Amigos, a posição-sujeito enunciador encontra-se afetada  pela tensão 

ideológica e o sujeito, ao noticiar, adota uma postura de denúncia, produzindo o efeito de 

resistência aos dizeres dominantes e legitimados da grande mídia, na tentativa de 

desnaturalização dos sentidos já postos no discurso oficial.  

 No recorte anterior, há a problematização dos excessos cometidos pela polícia e do 

consenso imaginário construído na mídia para tais. Na busca pelas justificativas que os 

legitimam, aponta-se para o silenciamento de certos dizeres conforme acontece na mídia 

tradicional: “O problema é este consenso foi obtido com base na desinformação e é, em 

grande parcela, creditado aos grandes meios de comunicação do País”. Aponta-se, também, 

para os jogos olímpicos e da copa: “o que por si só cria uma espécie de ‘estado de exceção’ 

em que regras e direito são suspensos em prol de uma adaptação mais rápida para receber 
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os jogos do Mundial de Futebol e Olímpicos”. Assim, desnaturalizam-se os dizeres que são 

discursivizados como óbvios e evidentes na grande mídia, a fim de dar visibilidade aos 

dizeres não-ditos e, silenciados, e de viabilizar discussões e reflexões sobre os 

acontecimentos. Esses dizeres são projetados como óbvios de tal forma que 88% das pessoas 

entrevistadas concordaram com as ações policiais nas comunidades do Alemão e da Vila 

Cruzeiro, conforme já exposto acima. 

 Na revista Veja, há a construção imaginária e a reprodução do discurso do medo e do 

inimigo da Paz, de forma a fundamentar o maniqueísmo presente nos grandes veículos de 

circulação em suas notícias sobre a violência no Rio de Janeiro. Na perspectiva discursiva da 

Caros Amigos, comparecem, também, vozes e dizeres diferentes daqueles presentes na grande 

mídia, e em tensão com os sentidos legitimados e propagados em grande massa. Observemos 

abaixo outro recorte: 

 

Para além do patriotismo, o medo foi outra ferramenta eficiente para legitimar 
abusos. O noticiário sobre os incêndios de carros e confrontos entre traficantes 
e policiais criou um clima de terror no Rio de Janeiro que serviu de pretexto 
para justificar medidas enérgicas, tal qual fez o governo dos Estados Unidos 
para legitimar a invasão do Iraque ou violar inúmeros direitos civis dos 
próprios norte-americanos no pós 11 de setembro. Nas vésperas da operação 
no Complexo do Alemão, grandes portais de noticias, jornais e redes de 
televisão alardeavam a ‘Guerra no Rio’ e instauravam o pânico. (Caros 
Amigos, dezembro de 2010) 

  
 
 Conforme lemos acima, em Caros Amigos busca-se a desnaturalização do discurso do 

medo presente na grande mídia, na qual “o medo foi outra ferramenta eficiente para legitimar 

abusos”. Logo, na formação discursiva em que se encontra a Caros Amigos de caráter 

questionador dos dizeres dominantes, denuncia-se a discursividade do terror, na qual se fala 

do medo no lugar da violência.  . 

 Na grande mídia, produz-se, no imaginário, a sensação de insegurança pública.  O 

medo é significado de forma a legitimar as violências nas operações policiais durante a 

ocupação da favela do Alemão e da Vila Cruzeiros, a exemplo. De acordo com o recorte da 

Caros amigos, “o noticiário sobre os incêndios de carros e confrontos entre traficantes e 

policiais criou um clima de terror no Rio de Janeiro que serviu de pretexto para justificar 

medidas enérgicas”. Nessa tensão imaginária de terror, as mortes dos sujeitos traficantes se 

validam para que a segurança seja restabelecida e silenciam-se as contradições existentes na 

pacificação, conforme se denuncia na FD2.  
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 Assim, no discurso da grande imprensa há o intenso emprego semântico bélico com o 

uso repetido de vocábulos e expressões provenientes do estado de guerra, veiculados 

juntamente com imagens bélicas, como de carros blindados da marinha e do exército, de 

homens com rostos pintados de preto, reforçando a justificativa do uso de meios violentos e 

legitimando os abusos policiais na política de segurança. Com isso, constroem-se 

discursivamente as condições necessárias para que haja a projeção imaginária de um Estado 

de Sítio e/ou Estado de Defesa, medidas jurídicas empregadas em casos excepcionais. O 

Estado de sítio é uma medida extrema, que, no Brasil, pode ser decretada, dentre outros, em 

casos de comoção grave de repercussão nacional e de declaração de estado de guerra, sendo 

vigente pelo tempo necessário para repelir a guerra. No Estado de Defesa, há a ameaça na 

ordem pública ou a paz social e/ou grave ou iminente instabilidade institucional. Ambos os 

remédios jurídicos são legalidades extraordinárias temporais e criadas por decretos pelo 

Presidente da República. 

 Então, tendo em vista a construção do discurso bélico e do imaginário de guerra, o 

emprego de armamento especial e o uso de violência policial se validam no discurso 

dominante, tendo em vista o estado de sítio imaginário que se projeta às favelas alvas da 

pacificação policial. Com isso, os excessos são tolerados e validados discursivamente na 

grande mídia. Policiais, com regularidade, invadem a moradia dos moradores da favela e 

realizam intensas revistas sem a devida comunicação legal.  Ocorrem agressões, torturas, 

prisões arbitrárias, censuras à imprensa democrática, toques de recolher, repressão às 

atividades culturais, dentre outros atos, já que estamos em guerra nessa posição discursiva. De 

acordo com a Caros Amigos, “para além do patriotismo, o medo foi outra ferramenta 

eficiente para legitimar abusos”, conforme já lemos acima. 

 No discurso do medo presente na grande mídia narram-se os acontecimentos urbanos 

de forma a impregnar o terror na população. O medo transforma-se no ‘outro’ das reportagens 

policiais que perpassa todo o noticiário, ainda que no silêncio, nos ditos e não-ditos. Nas 

operações policiais de tomada territorial nas favelas cariocas são noticiadas reportagens com 

imagens que focalizam a violência dos sujeitos traficantes, em oposição à força estatal, 

criando no imaginário social e discursivo um clima de terror e insegurança “tal qual fez o 

governo dos Estados Unidos para legitimar a invasão do Iraque ou violar inúmeros direitos 

civis dos próprios norte-americanos no pós 11 de setembro”. (Caros Amigos, 2010). 

 Segundo Lima (2004), o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 foi o 

acontecimento que propiciou a propagação, na grande mídia, do discurso de medo, durante a 
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presidência nos Estados Unidos de George W. Bush, e a legitimação para os Estados Unidos 

combaterem belicamente toda e qualquer ameaça a ‘paz mundial’, e a difundir a guerra 

preventiva. Inicia-se, com isso, em 2003, a Guerra do Iraque, através da invasão americana, 

viabilizada pelo imaginário de pavor ao inimigo terrorista, sendo essa autorizada pelo instituto 

do Estado de Defesa e do Estado de Sítio, de forma ilegítima já que, para tanto, seria 

necessário haver um permanente ataque armado em território nacional por parte dos 

adversários. 

 No Rio de Janeiro, durante as ocupações do espaço favela pelo Estado, cria-se, de 

forma similar à Guerra do Iraque, o imaginário de defesa da segurança nacional contra os 

ataques do inimigo público que viabiliza a transgressão das leis e o ataque a esse inimigo, de 

forma igualmente ilegítima, como comparece no recorte da Caros Amigos.  

 Nessa perspectiva, as UPPs emergem nos bastidores do controle das “classes 

perigosas”, do “inimigo nacional”, realizado através da violência. Violência, realizada de 

forma arbitrária, que se legitima na mídia tradicional para o combate da violência advinda do 

nosso inimigo imaginário, localizado nas áreas de exclusão e à margem da cidade. 

 Baumam (2009), ao tratar da contemporânea temática do medo nas cidades européias, 

afirma-nos: 

 

enquanto os bairros centrais são valorizados e tornam-se objeto de grandes 
investimentos urbanísticos, outras áreas são corroídas pela degradação e 
tornam-se marginais. Quem possui recursos econômicos ou tem condições de 
deslocar-se tenta se defender criando verdadeiros enclaves, nos quais a 
proteção é garantida por empresas privadas de segurança, ou transferindo-se 
para áreas mais tranquilas e nobres. Os mais pobres (ou seja, aqueles que são 
obrigados a permanecer onde estão) são forçados, ao contrário, a suportar as 
consequências mais negativas das mudanças. Isso só pode gerar um 
crescente e difuso sentimento de medo. (Baumam, 2009, p.8-9) (negritos 
meus) 
 

 O autor declara-nos que a sociedade moderna é caracteriza pelo medo e pela 

insegurança. Medo da violência, do crime e dos criminosos.  Segundo ele, a sociedade está 

sempre à busca do inimigo de sua segurança, de sua paz. O inimigo é, em sua perspectiva, 

aquele que se encontra nas áreas de marginais.  

  No discurso do medo, presente na grande mídia, ao se noticiar sobre as UPPs vemos a 

construção do inimigo da Paz, que reside nessas áreas marginalizadas, ou seja, nas favelas. É 

o vizinho que reside ao lado dos bairros nobres, mas que causa pavor, já que é lá, como é 

discursivizado, que mora a origem do mal, como comparece na Veja. No entanto, não se fala 
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dos sujeitos criminosos que residem em outros lugares considerados nobres e que também 

fazem parte do tráfico de armas e de drogas, e nem dos outros que não são criminosos e 

moram nas favelas. Não se fala das zonas portuárias de onde vem o tráfico ilícito. Com isso, 

resulta um maior isolamento e exclusão das comunidades e um reforço à dualização da 

cidade, a “Cidade Partida”, título do livro de Zuenir Ventura. Enfim, associa-se, 

imaginariamente, crime à pobreza, o que leva aos policiais, os representantes do Estado na 

área de segurança, a um intenso trabalho de “limpeza social”, que é de ordem ideológica. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: VEJA E CAROS AMIGOS - MODALIDADES DO 

FUNCIONAMENTO DISCURSIVO  

 
 
 Iremos retomar, aqui, algumas noções já trabalhadas no capítulo 2, no item Sujeito e 

posições-sujeito.  Na obra de Michel Pêcheux Semântica e Discurso ([1975]2009), em 

capítulo intitulado A forma-sujeito do discurso na apropriação subjetiva dos conhecimentos 

científicos e da política do proletariado, o autor discorre sobre as relações de desdobramentos 

entre “sujeito da enunciação” e “sujeito universal” intrínsecas à forma-sujeito do discurso. 

Tais desdobramentos podem assumir, segundo Pêcheux (ibidem), diferentes modalidades de 

tomadas de posição subjetivas. 

 Na primeira modalidade, caracterizada pelo discurso do ‘bom sujeito’, a tomada de 

posição do sujeito é realizada de forma que o seu assujeitamento é plenamente consentido. Há 

a superposição do sujeito da enunciação com o sujeito universal. Nas palavras de Pêcheux 

([1975]2009): 

 

(...) essa superposição caracteriza o discurso do ‘bom sujeito’ que reflete 
espontaneamente o Sujeito (em outros termos: o interdiscurso determina a 
formação discursiva com a qual o sujeito, em seu discurso, se identifica, sendo 
que o sujeito sofre cegamente essa determinação, isto é, ele realiza seus efeitos 
‘em plena liberdade’).  (Ibidem, p199) (negritos meus) 
 

 

 Althusser (1985), ao refletir sobre a interpelação do indivíduo em sujeito, declara que 

o sujeito é “(livre) para livremente submeter-se às ordens do Sujeito, para aceitar portanto 

(livremente) sua submissão” (Op. cit. p.104),  para que ele realize por si mesmo os gestos de 

seu assujeitamento.  

 Pêcheux ([1975]2009), numa releitura da obra de Althusser (1985), retoma o termo 

‘bom sujeito’ dos Aparelhos Ideológicos do Estado, empregado por Alhusser, quando aquele 

trata da identificação plena do sujeito do discurso com a formação discursiva dominante. 

Segundo Althusser (1985), “a imensa maioria dos (bons) sujeitos caminha por ‘si’, isto é, 

entregues à ideologia (cujas formas concretas se realizam nos AIE)” (p.103). 

 Na perspectiva teórica proposta por Indursky (2007), a primeira modalidade remete à 

superposição entre o sujeito do discurso e a forma-sujeito. Assim, para a autora, esta 

superposição manifesta uma identificação plena do sujeito do discurso com a forma-sujeito da 

formação discursiva em que o sujeito encontra-se inscrito.  
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 Já na segunda modalidade, temos o discurso do ‘mau sujeito’, em que o ‘sujeito da 

enunciação’ se volta contra o ‘sujeito universal’, chamado, também, por Pêcheux, de contra-

discurso.  Nele há um distanciamento, um afastamento entre os sujeitos da enunciação e 

universal, lutando contra a evidência ideológica, sendo o lugar da negação subjetiva.  De 

acordo com Pêcheux, 

 

(...) o sujeito, ‘mau sujeito’, ‘mau espírito’, se contra-identifica com a 
formação discursiva que lhe é imposta pelo ‘interdiscurso’ como determinação 
exterior de sua interioridade subjetiva, o que produz as formas filosóficas e 
políticas do discurso-contra (isto é, contradiscurso) (...). (Pêcheux, 
[1975]2009, p. 199-200) (negritos meus) 
 
 

 O mau sujeito, o sujeito do contra-discurso, rompe com a formação discursiva do 

(bom) Sujeito, no entanto, mantém a sua filiação com a formação ideológica em que está 

imersa, entendendo formações ideológicas tal como Pêcheux as definiu, ou seja, “referidas 

aos aparelhos ideológicos de Estado, que, ao mesmo tempo, possuem caráter ‘regional’ e 

comportam posições de classe (...)” (Idem, [1975]2009, p.132). São as matrizes de sentidos 

das formações discursivas. 

 Para Freda Indursky (2007), na segunda modalidade subjetiva, o sujeito do discurso 

através de uma “tomada de posição”, se contrapõe à forma-sujeito da formação discursiva. 

Com isso, há uma contra-identificação do sujeito do discurso com alguns saberes da formação 

discursiva que o afeta.  

 Indursky se afasta da concepção desenvolvida por Pêcheux, quando afirma que, “esta 

tensão entre a plena identificação com os saberes da formação discursiva e a contra-

identificação com os mesmos saberes” (Indursky, 2007), ocorre a partir do interior desta 

mesma formação discursiva. Tendo em vista que, para o autor mencionado, a contra-

identificação acarreta o surgimento de uma, ou mais, formação discursiva, imersa na mesma 

formação ideológica.   

 Em suma, estas duas modalidades de tomada de posição são o que Pêcheux 

denominou de bom sujeito e de mau sujeito do discurso. Mas, existe, ainda, a terceira 

modalidade discursiva de funcionamento subjetivo que Pêcheux não a nomeou como o fez 

como as modalidades anteriores. Beck9, em sua tese do Doutorado, a chamou de Feio sujeito, 

                                                           
9 Fonte: <http://cascavel.cpd.ufsm.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3383>. 



 83 

inspirado no filme de faroeste espaguete de Sérgio Leone (1966): Il buono, il brutto, il 

cattivo. 

 A terceira modalidade, o discurso do sujeito Feio, funciona sob o modo de uma 

“desidentificação, isto é, de uma tomada de posição não-subjetiva” (Pêcheux, [1975]2009, 

p.201).  A desidentificação conduz ao trabalho de transformação/deslocamento da forma-

sujeito. Com isso, o sujeito do discurso desidentifica-se com o complexo das formações 

ideológicas, e das formações discursivas nelas intricadas, num processo de 

‘arranjo/desarranjo’ da forma-sujeito para uma nova formação ideológica. 

 Na presente dissertação, interessa-nos, especialmente, a primeira e a segunda 

modalidade de funcionamento subjetivo, a saber, o discurso do bom e do mau sujeito, na 

forma de uma plena identificação e de uma contra-identificação. É neste lugar que iremos 

realizar algumas reflexões sobre o corpus deste trabalho, acerca da revistas Veja e Caros 

Amigos, em suas diferenças e divergências, no que tange às formações discursivas que as 

circunscrevem.  

 Para dar prosseguimento a esta questão, retorno a uma pergunta realizada 

anteriormente nesta pesquisa, no item 4.2: “até que ponto a revista Caros Amigos encontra-se 

imersa na mesma formação discursiva da revista Veja nas reportagens sobre as UPPs, e até 

que ponto a Caros Amigos rompe com a mesma e desloca-se para outra formação discursiva?” 

 Vale retomar, neste momento, a noção de formação discursiva desenvolvida por 

Pêcheux (1975), no livro Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio, já 

trabalhada em nossa dissertação na fundamentação teórica. Assim, 

 

Chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, em uma formação 
ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada, 
determinada pelo estado da luta de classes, determina "o que pode e o que 
deve ser dito" (articulado sob a forma de uma alocução, de um sermão, de um 
panfleto, de uma exposição, de um programa, etc.). (Pêcheux ,1975, p. 160) 
(negritos meus). 

 

 Consideramos a revista Veja como uma das representantes da grande imprensa, 

conforme já mencionado.  Como tal, por sua ampla circulação, atua na sedimentação de 

sentidos e promove a circulação de dizeres dominantes e naturalizados em nossa sociedade. A 

revista Veja inscreve-se na formação discursiva que tomamos como dominante, denominada, 

nesta pesquisa, de Formação Discursiva Bélica (FD1). Nela temos uma plena identificação 
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com os sentidos cristalizados e naturalizados que circulam na grande imprensa. É o discurso 

do bom sujeito, do suposto sujeito livremente assujeitado aos dizeres legitimados. 

 Na revista Caros Amigos, como vimos, há a circulação de sentidos dissonantes 

daqueles imersos na grande imprensa, logo, sentidos em oposição ao dizeres que perpassam a 

formação discursiva dominante, aqui, representada pela Veja. Assim, tendo em vista as 

indagações já apresentadas, mostramos que a Caros Amigos não se inscreve na mesma 

formação discursiva da Veja, de forma a manifestar uma plena identificação com os saberes e 

sentidos que nela perpassam, porém, ao romper com a mesma revista, a Caros Amigos filia-se 

em outra formação discursiva, a FD da Denúncia (FD2), na forma de uma contra-identificação 

com os sentidos e dizeres cristalizados e intricados na formação discursiva dominante.  

 Na formação discursiva Bélica, a violência cometida pelos sujeitos do tráfico, logo, 

pelos sujeitos em oposição à força policial, é, conforme vimos na Veja, discursivizada como 

da ordem da animalidade, da bestialidade. Esses sujeitos criminosos são significados pela 

revista como selvagens, como bárbaros; são “um bando de ratos”, uma “cambada” (Veja, 

01/12/10).  Nesta formação discursiva, o extermínio dos sujeitos traficantes na operação de 

ocupação das favelas é legitimado em nome da Paz imaginária, tendo em vista sua posição-

sujeito selvagens/ ratos/animais irracionais na revista.  

 No capítulo 2, vimos com Bastos (2010) o percurso histórico sobre a relação entre a 

violência e a racionalidade, em que o sujeito violento é apresentado na cultura Ocidental 

como sendo aquele que perde sua racionalidade e que permite que a sua animalidade o 

domine. Temos aí uma posição maniqueísta na qual animalidade se opõe à racionalidade, em 

uma tensão de forças no sujeito. A formação discursiva Bélica, na qual encontra-se a Veja, 

inscreve-se nessa historicidade sobre o sujeito violento. Nela, a violência advinda dos 

traficantes aponta para bestialidade, porém, contraditoriamente, a violência cometida pelo 

Estado e, assim, pela polícia, sua representante na área de segurança, é justificada e 

discursivizada de forma positiva. A política das UPPs, nessa filiação de sentidos, 

“representam uma virada brutal na política de segurança pública do Rio”, “uma peça crucial 

do programa de erradicação do crime organizado” (Veja, 01/12/10).  

Neste sítio de significância, a violência praticada pelas forças policiais para o combate 

à violência urbana, que é discursivizada como oriunda do tráfico de drogas e armas nas 

favelas cariocas, torna-se legítima. E, ainda retomando Bastos (2010), o autor vai afirmar que 

a violência cometida pelo Estado é da ordem do excesso de racionalidade e fundamenta-se em 

‘porquês’ e ‘para quês’. É no excesso de razão que o sujeito representante do Estado vai 
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encontrar justificativas para seus atos.  Para tanto, utiliza-se o remédio jurídico imaginário do 

Estado de sítio e/ou Estado de defesa, justificando os seus excessos, tendo em vista o 

atravessamento do discurso bélico e a projeção de uma guerra imaginária, nessa formação 

discursiva, a Bélica, como comparece na Veja já nos títulos das reportagens: Na guerra contra 

o crime, de 31/03/10, e A guerra começa a ser vencida, de 01/12/10. 

Assim, como antes analisado no capítulo 3, verificamos que o uso de vocábulos 

bélicos nas sentenças dos títulos nas reportagens da revista Veja, “Na guerra”, “A guerra”, 

“vencida”, vai naturalizando sentidos de guerra para a operação policial de ocupação 

territorial nas favelas, orientando o movimento das palavras, e projetando lugares ideológicos 

a esta guerra, na formação discursiva dominante: o bem versus o mal, ou seja, o Estado (as 

UPPs) versus os sujeitos criminosos do tráfico nas favelas. Temos aí lados em combate, em 

oposição, como em toda guerra. Nessa filiação discursiva, o lado do bem, a polícia, deve 

vencer o mal, os sujeitos criminosos da favela, e, se possível, eliminá-los.   

 Em contrapartida, na revista Caros Amigos, a violência advinda do Estado contra os 

sujeitos criminosos das favelas não é justificada e, tão pouco, legitimada. Na formação 

discursiva da Denúncia, desconstrói-se o imaginário de guerra e o discurso bélico. Não há a 

oposição maniqueísta do bem versus o mal. Neste confronto, é o mal contra o mal. Violência 

versus violência: “o que temos é um (combate do) mal contra outro mal” (Caros Amigos, 

dezembro de 2010). Em Caros Amigos, temos a guerra aos pobres, e neste confronto, não há 

o bem e o mal em oposição.  Conforme a imagem emblemática da pág. 71, é dragão sobre 

dragão. Na FD2, critica-se o emprego semântico bélico presente na formação discursiva 

dominante: “Os termos também são impróprios (...). Fala-se em guerra, mas toda guerra tem 

um motivo e um momento para começar e terminar, o que é diferente do crime” (Ibidem). 

 Na formação discursiva acima (FD2), diferentemente da direção de sentidos que 

permeia a revista Veja, a violência cometida pelos sujeitos criminosos do tráfico não é ordem 

da animalidade e da bestialidade. Em Caros Amigos, esses sujeitos não são discursivizados 

como animais irracionais, como comparece na FD Bélica. Na FD da denúncia, o medo não é 

argumento para que a violência policial se justifique. Há a denúncia de questões de ordem 

social silenciadas na formação discursiva dominante. De acordo com o título da reportagem 

da Caros Amigos, a “Guerra é aos pobres”, nessa filiação de sentidos. É de outra guerra que, 

nela, se fala. É a guerra dos excluídos sociais e dos apagados no discurso dominante. Nesta 

formação discursiva (FD2), há espaço para dizeres antagônicos aos dominantes e que 

circulam, comumente, no espaço social e discursivo. 
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 Nessa perspectiva, os sentidos postos para guerra nas revistas Caros Amigos e Veja 

são diferentes, pois estão inscritos em outros lugares no dizer, em distintas formações 

discursivas que materializam memórias discursivas em contraposição ideológicas. A revista 

Caros Amigos vai construído para si um imaginário de resistência e oposição às formações 

dominantes, ao discurso legitimado, aos dizeres já estabilizados. É o discurso do Mal sujeito, 

da forma-sujeito em contra-identificação com a formação discursiva dominante. Ao passo 

que, na Veja, temos o discurso do Bom sujeito na forma de uma identificação plena com 

sentidos e dizeres dominantes e que circulam na grande imprensa. 

 Prosseguindo, vimos na análise das reportagens da Veja, no capítulo anterior, que há o 

silenciamento dos dizeres dos sujeitos moradores das favelas pacificadas, em destaque 

aqueles cujos discursos são contrários à política da pacificação e aos excessos praticados pela 

polícia. Todavia, na análise da Caros Amigos, conforme já lemos, comparecem os dizeres do  

moradores das favelas, ainda que em oposição às UPPs e aos atos do Estado. 

 Então, podemos perceber que os dizeres contidos na Caros Amigos são dissonantes 

daqueles intrínsecos à formação discursiva dominante, em que está inscrita a revista Veja. Há 

uma contra-identificação com os sentidos postos e dominantes, e os dizeres contidos na Caros 

Amigos manifestam sentidos de resistência aos sentidos legitimados e que circulam, em nossa 

realidade político-social, como naturais, e da ordem da normalidade, apontando-nos a uma 

nova formação discursiva.  

  A construção imaginária do inimigo da paz e os efeitos do discurso do medo, presente 

na Veja, produz pavor e insegurança nos sujeitos moradores do asfalto, o que conduz, ainda 

mais, a segregação socioespacial dos sujeitos moradores das favelas. Nesta FD Bélica, este 

medo é discursivizado de forma a legitimar os excessos e a violência policiais nas operações 

de tomadas das favelas cariocas. As reportagens sobre a ocupação policial são apresentadas 

juntamente com imagens de homens com rostos pintados de preto, com carros de guerra 

blindados da marinha e do Exército, contribuindo para o imaginário de terror presente na 

revista.  

 Eis aí outro aspecto em que há o afastamento entre Caros Amigos e Veja. Em Caros 

Amigos, a ótica do medo e a contrução discursiva da insegurança urbana são questionados e 

problematizados. Na perspectiva desta revista, “o medo foi outra ferramenta eficiente para 

legitimar abusos” (Caros Amigos, Dezembro de 2010); a violência, nessa inscrição do dizer, 

não tem sua origem nas favelas e o tráfico de drogas e armas, tão pouco, está restrito às 
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comunidades que são alvo da pacificação policial. Desconstrói-se, na revista, o discurso do 

medo e reflete-se sobre questões de ordem político-social.  

 Na apresentação deste trabalho, indaguei-me sobre o uso do adjetivo pacificadora à 

polícia, e sobre os sentidos que nele estão postos. A partir das análises anteriores, entendemos 

que a adjetivação pacificadora, que recai sobre a polícia, silencia os dizeres negativos que 

historicamente recaem sobre a nossa polícia. No discurso da pacificação presente na Veja, 

vemos o atravessamento de questões de ordem territorial que legitimam a violência da polícia 

no espaço favela. Ao passo que, em Caros Amigos, denuncia-se a problemática territorial e 

afirma-se que a pacificação policial, para além de ser um projeto de segurança, é um projeto 

de cidade, de forma a garantir o controle do espaço favela e a segurança nos investimentos 

para os futuros jogos olímpicos e da copa.  

 Assim, com base nas reflexões acima apresentadas, ouso, aqui, a responder a pergunta 

retomada no início deste capítulo, em que indagamos se a Caros Amigos estaria inscrita na 

mesma formação discursiva da revista Veja. A resposta, em conformidade com as análises 

anteriores, é não. De fato, a revista Caros Amigos, discursivizada como uma das principais 

revistas da imprensa alternativa, faz circular sentidos dissonantes daqueles cristalizados e 

presentes na Veja, identificada no discurso como a grande representante da grande mídia, 

rompendo com a formação discursiva dominante e mergulhando em uma nova formação 

discursiva, em que os sentidos são outros e apontam para uma outra memória do dizer. Essas 

duas formações discursivas estão filiadas, no entanto, a uma mesma formação ideológica, 

imersa em nossa sociedade capitalista ocidental, que, como vimos, comporta formações 

discursivas em oposição.  

 Enfim, em nosso percurso teórico-analítico, observamos que a Veja, ao contribuir com 

a repetição do discurso dominante, ancora-se em sentidos legitimados que silenciam a 

heterogeneidade no dizer. Entretanto, de acordo com os pressupostos da Análise de Discurso, 

a língua é passível de furos e falhas; de rupturas e deslizamentos, que podem emergir em 

outro lugar, como vimos na Caros Amigos, produzindo efeitos de resistência no discurso 

midiático. 
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7. ANEXOS 
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