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Acho melhor você ir deixando esse flagrante 

comigo 

No início eram três, depois vieram mais quatro 

Agora eram sete samurais da extorsão 

Vasculhando meu carro 

Metendo a mão no meu bolso 

Cheirando a minha mão. 

 

(...) Mas tapa na cara pra me desmoralizar. 

 

Tapa na cara pra mostrar quem é que manda 

Pois os cavalos corredores ainda estão na banca 

(...) 

 

De geração em geração 

Todos no bairro já conhecem essa lição (2x). 

 

O cano do fuzil, refletiu o lado ruim do Brasil 

Nos olhos de quem quer 

E me viu o único civil rodeado de soldados 

Como seu eu fosse o culpado 

No fundo querendo estar 

A margem do seu pesadelo 

Estar acima do biótipo suspeito (...) 

 

(...) Era só mais uma dura 
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De quem se sente autoridade 

Nesse tribunal de rua”. 

 

(Tribunal de Rua – Lado B Lado A, O Rappa, 

Marcelo Yuka) 
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RESUMO 

 

O narcotráfico sendo um crime de ordem transnacional, com maior destaque na América do 

Sul, passou a despontar no Brasil, em específico no Rio de Janeiro, no decorrer da década de 

1970. Contudo, o seu crescimento e consolidação ocorrem nas décadas posteriores. Esta 

inserção representou uma deterioração no quadro da segurança pública do RJ. O aumento da 

criminalidade e da violência alcançou números superiores em comparação ao Estado, refletindo 

a crise da segurança pública. A partir disto, os traficantes se tornaram o inimigo interno a ser 

combatido. Tal fato passou a ser explorado pelos atores políticos e os meios de comunicação. 

A intensificação dos conflitos entre as forças de segurança e as facções entram no cotidiano do 

carioca. A percepção que o poder público e a mídia transmitem, a população, era do estado se 

encontrar em um ambiente condizente a uma guerra. Este problema se agrava devido aos 

narcotraficantes buscarem refúgios nas favelas, por serem localidades de difícil acesso e fáceis 

de defender. As favelas foram ratificadas e retratadas como locus da violência e sob domínio 

dos grupos narcotraficantes, porém nesta ocasião agregou-se o discurso de guerra e reativou 

preconceitos de raça e classe contra o negro, pobre e favelado. A retórica de guerra passa a ser 

difundida pelas mídias e a integrar os pronunciamentos do poder público. O envolvimento de 

forças federais e a militarização da segurança pública se tornou cada vez mais constante com o 

objetivo de contrapor o narcotráfico. Os megaeventos que o Brasil e o RJ iriam sediar promoveu 

em 2008 um nova política de segurança para lidar com o narcotráfico. As Unidades de Polícia 

Pacificadora, como projeto, investiu em uma nova abordagem que envolviam uma polícia de 

proximidade, baseada nos direitos humanos e equiparada as pacificações de Rondon. O projeto 

inicialmente foi bem sucedido, entretanto a perda territorial e financeira das fações do 

narcotráfico provocou uma reação divergente destes atores. No final de novembro de 2010, 

ataques em série passam a ocorrer no Rio em represália as UPPs. O poder público respondeu, 

a estas agressões, com operações de ocupação nos Complexos da Penha e do Alemão que 

acabaram por recorrer aos discursos e práticas ostensivas e na defesa da gestão militarizada das 

favelas. O jornal O Globo por meio de seu Caderno Especial – A Guerra do Rio – noticiou as 

operações e replicou o discurso de guerra do poder público. Visando compreender a 

representação do discurso de guerra, a presente dissertação tem como objetivo geral analisar o 

caderno especial do jornal O Globo na cobertura na ocupação dos Complexos e o papel deste 

discurso na segurança pública. Parte-se do pressuposto que o discurso empregado no “A Guerra 

do Rio” investiu na retórica militarista tratando da presença das forças federais e estaduais 

procurando construir uma verdade sobre a “pacificação” das favelas que justificaria a execução 

de práticas extraordinárias como violência e militarização. Para o desenvolvimento do tema e 

alcançar os objetivos pretendidos neste trabalho utilizaremos a Teoria da Securitização e a 

Análise do Discurso como arcabouço teórico-metodológico. 

 

Palavras-chave: Discurso, Guerra, Militarização, Narcotráfico e Pacificação. 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ABSTRACT 

 

Drug trafficking, as a crime of a transnational nature, with greater prominence in South 

America, started to emerge in Brazil, specifically in Rio de Janeiro, during the 1970s. However, 

its growth and consolidation took place in subsequent decades. This insertion represented a 

deterioration in the context of public security in RJ. The increase in crime and violence reached 

higher numbers compared to the State, reflecting the public security crisis. From then on, drug 

dealers became the internal enemy to be fought. This fact began to be explored by political 

actors and the media. The intensification of conflicts between security forces and factions is 

part of the daily life of Rio de Janeiro. The perception that the public power and the media 

transmit, to the population, was that the state found itself in an environment suitable for a war. 

This problem is aggravated by the fact that drug traffickers seek refuge in favelas, as they are 

hard to reach and easy to defend. The favelas were ratified and portrayed as the locus of violence 

and under the control of drug trafficking groups, but on this occasion the war discourse was 

added and race and class prejudices against blacks, the poor and the favelados were reactivated. 

The war rhetoric starts to be diffused by the media and to integrate the pronouncements of the 

public power. The involvement of federal forces and the militarization of public security has 

become increasingly constant in order to counter drug trafficking. The mega-events that Brazil 

and RJ would host in 2008 promoted a new security policy to deal with drug trafficking. The 

Pacifying Police Units, as a project, invested in a new approach that involved a proximity 

police, based on human rights and equated with Rondon's pacifications. The project was 

initially successful; however, the territorial and financial loss of drug trafficking factions 

provoked a divergent reaction from these actors. At the end of November 2010, serial attacks 

began to take place in Rio in retaliation for the UPPs. The public authorities responded to these 

aggressions with occupation operations in the Penha and Alemão complexes that ended up 

resorting to ostensible discourses and practices and in defense of the militarized management 

of the favelas. The newspaper O Globo, through its Special Section – A Guerra do Rio – 

reported on the operations and replicated the government's war speech. Aiming to understand 

the representation of the war discourse, this dissertation aims to analyze the special section of 

the newspaper O Globo covering the occupation of the Complexos and the role of this discourse 

in public safety. It is assumed that the discourse used in "A Guerra do Rio" invested in 

militaristic rhetoric dealing with the presence of federal and state forces seeking to build a truth 

about the "pacification" of the favelas that would justify the execution of extraordinary practices 

such as violence and militarization. In order to develop the theme and reach the intended 

objectives of this work, we will use the Securitization Theory and Discourse Analysis as a 

theoretical-methodological framework. 

 

Keywords: Discourse, War, Militarization, Drug Trafficking and Pacification. 
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INTRODUÇÃO 

 

A conclusão da Guerra Fria suscitou diversas alterações na ordem internacional nas 

últimas duas décadas do século XX. Dentre as transformações ocorridas no sistema 

internacional podemos destacar as seguintes: o estabelecimento do processo de globalização; a 

intensificação da integração transnacional; a fragmentação nacional, principalmente dos 

Estados aliados a União Soviética; as lutas por independência no continente africano; a 

expansão do sistema democrático e liberal e o surgimento de novas modalidades de conflito, as 

chamadas “novas ameaças”. 

O mundo se encontrava diante de um intenso processo de reconfiguração que abrangia 

os níveis político, econômico, social e da defesa e segurança. Transformações que demandavam 

novas abordagens e discussões ajustadas às novas realidades. A pauta da defesa e da segurança, 

nosso interesse e foco de estudo, foi uma destas reorientações haja visto a amplitude dos novos 

conceitos para as ameaças que se apresentavam por diferentes níveis de análise. 

O entendimento da segurança e da defesa no pós-Guerra Fria foi ampliado e redefinido 

nos âmbitos acadêmico e militar a fim de corresponder a um novo horizonte de ameaças. São 

questões que passariam a ter maior abrangência nas discussões políticas, problemas como o 

terrorismo justificado por questões de identidade e/ou religiosas; o crescimento populacional 

desregrado e a desigualdade de renda acarretando crises humanitárias; a questão ambiental e o 

seu impacto no mundo; os conflitos regionais que apresentariam maior recorrência que as 

guerras convencionais no século XXI e os crimes transnacionais. 

Todas estas novas preocupações se desatrelam da exclusividade da retórica militarista e 

foram incorporadas a novas abordagens do sistema internacional, complementando a visão 

tradicional centrada no tema da segurança e da defesa dos Estados. Assuntos que antes não 

eram integrados à pasta de segurança e defesa do Estado foram incorporados, em seus 

respectivos campos, na passagem para o século XXI, de acordo com o seu desenvolvimento. 

Dentre os crimes de ordem transnacional destacamos o narcotráfico como sendo o que 

mais repercute na América Latina, sub-região do continente americano. No sistema 

internacional, a perspectiva de conflitos interestatais estava em declínio, enquanto as guerras 

de natureza regional ganhavam destaque na seara internacional. Esta visão não se aplicava à 

nossa região por apresentar aqui uma baixa probabilidade de ocorrência. Sendo assim, o tráfico 

internacional de psicoativos passou a representar uma das maiores preocupações dos estadistas 

sul-americanos. 
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Os processos de internacionalização do modelo neoliberal, facilitaram a expansão desta 

modalidade de crime. Distinto das guerras interestatais, o narcotráfico não envolve, 

diretamente, a figura dos Estados, mobilizando forças de segurança estadual e federal na sua 

prevenção e combate. Não há motivações políticas de tipo tradicional para o tráfico – tomada 

do Estado, independência regional etc. –, prevalecendo os interesses financeiros. Integra-se a 

estes fatores o seu caráter transterritorial, não respeitando os limites entre o nacional e o 

internacional, o que compromete a resolução deste problema (RODRIGUES, 2017; CASTRO, 

2018).  

Para os Estados Unidos, a questão das drogas psicoativas ilegais passou a ser um tema 

de destaque na agenda da segurança e da defesa em princípios dos anos 1970. Antes disso, ao 

longo do século XX, sua política endógena e exógena de drogas foi pautada no seu controle e 

proibição do tráfico e do consumo de um grande número de drogas psicoativas. A compreensão 

dos governos estadunidenses era a de que o “problema das drogas” tinha sua origem nos países 

vizinhos/produtores e não em seu próprio território, o que possibilitou que essa questão fosse 

convertida em um problema de segurança nacional (RODRIGUES, 2017). É a partir deste 

rearranjo que a questão das drogas enquadra o tema da militarização.  

A “guerra às drogas” lançada pelo presidente Richard Nixon no início dos anos 1970, e 

continuada por seus sucessores, subordinou os Estados da América Latina a esta luta. O 

combate ao narcotráfico assumiu por todo o continente contornos de problema de segurança 

nacional e se tornou uma preocupação central para as nações latino-americanas que 

necessitavam de uma ação conjunta para repreender a sua prática. O narcotráfico foi 

identificado pelos EUA e seus aliados latino-americanos como um inimigo comum a todos, e 

os EUA se apresentavam como suporte e apoiador dessa “guerra”. O intervencionismo 

estadunidense, de fato, visava a conquistar uma maior presença geoestratégica nestes países. O 

Brasil, assim como demais nações, reconheciam e vivenciavam a ameaça representada por este 

crime organizado transnacional de modo que direcionava as suas atenções para este problema. 

No quadro estrutural do tráfico de drogas de origem vegetal, Bolívia, Colômbia e Peru 

são qualificados como países produtores de cocaína.  Enquanto o Brasil, nação vizinha aos 

demais, representa neste esquema, importante via de transporte de cocaína para o mercado 

estadunidense e europeu, entendidos como países consumidores (VILLELA, 2013, p.242; 

RODRIGUES, 2017). O Brasil, por conta das pressões internacionais e aspectos internos, adota 

um posicionamento mais assertivo quanto ao combate ao narcotráfico a partir dos anos 1990, 

esboçando iniciativas pontuais de militarização. Naquela época, o país passará a ser 
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reconhecido, também, como um consumidor de cocaína de nível médio (RODRIGUES; 

LABATE, 2017, p.104). 

Com o estabelecimento do novo regime democrático no Brasil, nos anos 1980, as 

solicitações pontuais das unidades federativas para reprimir o narcotráfico tem início com a 

Operação Rio em 1994 no estado do Rio de Janeiro. A criação do Sistema de Vigilância da 

Amazônia/Sistema de Proteção da Amazônia (SIVAM/SIPAM), iniciado nos anos 1990 e 

inaugurado em 2002, visavam a um mais eficiente controle das fronteiras. O sistema de 

monitoramento da região amazônica e das fronteiras brasileiras ficou sob controle e 

responsabilidade dos militares (MIYAMOTO, 2007, p.84). Pode-se apontar estas como as 

primeiras ações no campo operacional para o enfrentamento do narcotráfico com uma maior 

participação dos militares brasileiros. 

No âmbito latino-americano, a incumbência do combate ao narcotráfico pelas Forças 

Armadas foi a solução encontrada pelos militares para a crise de identidade e de missão no novo 

ordenamento internacional que se encontravam a maioria das instituições dos países do 

continente. De acordo com Martins Filho (2006), mesmo após o fim do regime militar no Brasil, 

ainda é incorporado na doutrina do Exército brasileiro que a ordem interna, deveriam continuar 

sendo parte de sua missão constitucional. Naquele contexto, a noção de “inimigo interno da 

ordem” se desvinculou da ameaça comunista, transferindo-se para outras figuras, como a do 

“traficante da favela”. Desta maneira, temos ao norte do Brasil a Amazônia com o trânsito de 

drogas ilegais representando uma ameaça, a nível federal, as nossas fronteiras, e no sudeste do 

país, a ameaça se reproduzia na segurança pública do estado do Rio de Janeiro com o tráfico de 

drogas. 

No Rio de Janeiro, a formação das favelas e a sua expansão, ao longo do século XX, 

ocasionaram a percepção de um território dividido. O morro e o asfalto foram representações 

criadas, de acordo com interesses econômicos e políticos, como forma de delimitar o local de 

pertencimento de cada estrato social. Assim, as classes média e alta teriam livre acesso à 

metrópole, enquanto que a classe baixa deveria se restringir às favelas e transitar pelas áreas 

centrais, apenas nos pontos comerciais e em seus ofícios. Tal associação se intensificou pela 

forma com que os meios de comunicação reproduziam este pensamento. A percepção e 

atribuição das favelas como espaço da impunidade, da desordem, da vadiagem, de doenças, e 

da ilegalidade, por conta da criminalidade, estigmatizava seus moradores e exacerbava esta 

noção “áreas perigosas” encravadas na cidade. 

A introdução do tráfico de drogas a partir dos anos 1980 intensificou a criminalidade e 

a violência. O comércio ilegal de maconha e cocaína, impulsionando o fortalecimento de 
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facções criminosas nascidas no sistema penitenciário, colocou a segurança pública carioca 

diante de um dualismo opondo forças legais e as extralegais. Em uma extremidade, os agentes 

do poder público com sua política de enfrentamento para reestabelecer o ordenamento social e, 

na outra extremidade, os traficantes buscando se estabelecer territorialmente por meio do poder 

de fogo e do controle das populações residentes nas suas áreas de atuação. Esta espiral composta 

por apaziguamento e conflito se transformou na tônica da cidade maravilhosa. Os veículos de 

comunicação de massa, como produtores de discurso, foram vetores importantes para a 

naturalização dessa concepção sociedade “partida”, em permanente confronto entre “lei” e 

“crime”. 

Ao lado da mídia, atores políticos também agiram para naturalizar a situação de conflito 

entre ordem e crime na cidade, ao categorizarem a situação da segurança pública carioca em 

moldes semelhantes à guerra. Ao construírem esta realidade, apontaram o narcotráfico como o 

“inimigo” a ser combatido. Com isso, o já tradicional temor do “favelado”, do “pobre” e do 

“negro” foi reforçado pela categoria de “traficante” que revestiu e deu novo sentido de perigo 

à ameaça representada pelas classes baixas e descendentes de escravos na cidade do Rio de 

Janeiro.   

Já no século XXI, em virtude do Brasil e o Rio de Janeiro serem escolhidos para sediar 

eventos internacionais de vulto, o governo do estado desenvolveu, a partir do ano de 2008, uma 

nova política de segurança pública chamada Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). As 

unidades pacificadoras resgataram o termo “pacificação” do léxico da segurança interna 

brasileira com o propósito de reconectar o morro (“cidade informal”) com o centro urbano 

(“cidade formal”) com o mesmo espírito com que o termo foi usado desde o século XIX, ou 

seja, como iniciativa para “civilizar” populações e regiões tidas como “perigosas” e 

“incivilizadas”.  

O projeto foi bem-sucedido nos seus anos iniciais, com certo impacto na reformulação 

da imagem e do estereótipo do morador de favela como agente do crime e do perigo, assim 

como a comunidade de território da ilegalidade. A segurança pública do estado, aparentemente, 

se renovou. Todavia, facções criminosas, com destaque para a maior delas – o Comando 

Vermelho – passaram a reagir diante do avanço das UPP em territórios estratégicos para suas 

operações. Assim, em novembro de 2010, em função da perda financeira e territorial e diante 

do anúncio de que regiões ao longo das principais vias de acesso ao Rio de Janeiro, o CV reagiu 

com uma onda de ataques a veículos e contra policiais num esforço por intimidar o poder 

público a prosseguir com as UPP. A resposta da administração carioca veio com operações de 
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ocupação de dois dos maiores redutos do CV, tidos até então como invioláveis, nos Complexos 

de favela da Penha e do Alemão. 

As incursões contaram com uma ampla cobertura dos meios de comunicação. Emissoras 

de televisão e radiodifusão, periódicos e redes sociais voltaram suas atenções para os 

acontecimentos do Rio de Janeiro. As operações de ocupação envolveram forças de segurança 

federal e estaduais em uma investida conjunta contra o narcotráfico. As operações em si 

transcorreram sem grandes fatalidades, ponto positivo explorado pelos dirigentes políticos, e 

sem resistência das facções criminosas. Um dinamismo poucas vezes experimentado e que, em 

tese, confirmava a eficiência da política de segurança carioca.  

Contudo, ao nos depararmos com o encadeamento de acontecimentos que se sucederam, 

os estigmas e modos de lidar com o “espaço da favela” e com seus habitantes foi renovado nos 

discursos midiáticos e governamentais. Esse processo ficou evidente na cobertura especial feita 

pelo principal jornal diário do Rio de Janeiro, O Globo, que publicou um caderno especial 

dedicado à cobertura da ocupação das favelas. Diante dessa conjuntura, segue o questionamento 

que orientou os estudos deste trabalho: Como podemos avaliar o discurso empregado pelo 

caderno especial “A Guerra do Rio” com relação às operações de ocupação nos Complexos da 

Penha e do Alemão entre novembro e dezembro de 2010? Disposto o problema central 

evidenciamos o caderno “A Guerra do Rio” do jornal O Globo como nosso objeto de 

investigação. 

A hipótese deste trabalho é a de que o discurso empregado pelo caderno especial “A 

Guerra do Rio” investiu em uma retórica militarista, tratando da presença das forças federais 

(Exército brasileiro, Marinha do Brasil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal) e das 

forças estaduais (Polícia Civil e Polícia Militar) como forças de ocupação voltadas ao controle 

de territórios e populações descritas com atributos de “perigo” e “selvageria”, procurando 

construir uma verdade sobre a “pacificação” das favelas a partir da lógica do “amigo-inimigo” 

que justificou medidas excepcionais de violência e militarização e, por sua vez, se conectou 

com uma tradição proveniente do século XIX que identifica a pacificação como ideia-chave do 

controle de populações tidas como perigosas ao projeto hegemônico de sociedade orientado por 

valores das elites políticas, econômicas e sociais do Brasil. 

No atual contexto, o “perigo” das favelas está associado não às revoltas regionais ou 

contra o Estado (como no século XIX), ou das insurgências de escravos ou negros forros 

(também no Rio de Janeiro do século XIX), mas contra o “traficante” de droga, categoria 

colocada como figura e imagem do “perigo” à ordem pública. O tráfico e o uso de psicoativos 

ilegais é tema complexo que abrange diversas áreas da gestão pública – como a “saúde coletiva” 
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e a “assistência social” – porém, pela ótica de nossos dirigentes, a abordagem recai, 

constantemente, no aspecto da segurança e da ordem pública. A conjunção do discurso 

militarista, nosso tema de análise, com a posição do narcotráfico como “principal inimigo da 

ordem pública”, propiciou o crescente engajamento das Forças Armadas em ações de combate 

ao tráfico de drogas.  A sua integração ao rol de agências do Estado dedicadas ao combate ao 

narcotráfico tem sido possível, em parte, pelo efeito de como o tráfico é apresentado e 

propagado pelos veículos de comunicação.  

O envolvimento das Forças Armadas, por reiteradas vezes, é resultado de uma retórica 

construída e disseminada tanto por atores inseridos no âmbito político quanto na sociedade 

civil, com destaque para a grande imprensa: a lógica da guerra. A sociedade fragilizada e 

ameaçada pela escalada da violência do Rio de Janeiro absorve e compreende a reprodução de 

elementos próprios do campo semântico militar (“guerra”, “inimigo”, “combate”, “conquista”) 

como elementos próprios da sua realidade cotidiana. Isto a leva a interpretar que ações 

militarizadas sejam necessárias diante do “perigo” representado pelas facções criminosas. 

Contudo, mesmo com o amparo legal para o seu emprego em território nacional, por meio das 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem, há um debate em curso sobre o desvirtuamento das 

funções precípuas das FFAA quando voltadas para missões em território nacional, atuando 

sobre população civil brasileira.  

Zaverucha (2008) aponta que Estados que não possuem uma democracia consolidada 

inclinam-se a não ter uma definição clara da divisão das funções entre a segurança nacional e a 

segurança pública/interna. As funções de defesa nacional e segurança pública não são 

estabelecidas de forma evidente em seus regulamentos, com uma clara atribuição de funções e 

limites para os órgãos de segurança e de justiça do Estado.  

A reação militarizada, de acordo com Saint-Pierre (2013), em alguns casos não se trata 

de reação a ameaças que coloquem em risco a soberania e/ou legitimidade do uso da violência 

do Estado. Para o autor, o que se interpreta como “ameaça” são, na verdade, desafios e 

preocupações que atingem outras esferas da nação, como a corrupção das forças de segurança, 

a ausência de direitos sociais, a existência de instituições débeis e a má distribuição de renda, 

que acabam por afetar o país que muitas vezes não possui uma democracia fortalecida e uma 

soberania incompleta (SAINT-PIERRE, 2013). 

No caso brasileiro, a retórica militarista converge para que as respostas apresentadas 

contra o narcotráfico sejam naturalizadas diante dos discursos do poder público e das mídias de 

massa. As ações governamentais que deveriam buscar as mais amplas possibilidades de 

resolução acabam por utilizar a mesma receita, o emprego dos militares em problemas que não 
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estão conectados diretamente com sua esfera de atuação. O que se observa é a existência de 

problemas importantes para populações imediatamente atingidas pelo confronto entre polícia e 

organizações do narcotráfico ou do choque violento entre facções do tráfico em disputa por 

território.  

Assim, o apelo existente na sociedade civil do Rio de Janeiro ao envolvimento das tropas 

federais no caso da ocupação dos complexos da Penha e do Alemão é resultado de uma 

construção intersubjetiva dos atores ordenados no plano da prevenção do narcotráfico. A mídia 

impressa, ao elencar termos do universo semântico militar, reforça o campo de aceitação social 

para medidas de exceção, propiciando a existência de uma audiência predisposta a naturalizar 

a presença militar e as atitudes dos seus efetivos quando em ação “contra o narcotráfico”. 

A sociedade identifica o traficante como um inimigo interno e da ordem, de modo 

semelhante ao que um soldado entende o seu inimigo em uma guerra. Tal vinculação torna 

aceitável a conclusão de que é “natural” que o inimigo seja eliminado ou militarmente 

submetido. A exacerbação do problema se faz ao associar as classes pobres e residentes dos 

morros como traficantes.  

Diante do exposto acima tem-se a percepção que o tema que guia este trabalho, o 

discurso militarista, requer um tratamento que consiga captar os elementos de naturalização da 

militarização colocados em marcha durante a ocupação inicial dos complexos da Penha e do 

Alemão. Assimilar os efeitos políticos e sociais na ampliação do discurso de guerra na questão 

da segurança pública carioca é imprescindível para compreender como foi possível o 

envolvimento das Forças Armadas em ações de longa duração no espaço urbano do Rio de 

Janeiro.  

No intuito de responder nosso questionamento, o objetivo geral desta dissertação é 

analisar o caderno especial “A Guerra do Rio” encartado no jornal O Globo no mês de 

novembro de 2010 para a cobertura da invasão e ocupação dos Complexos da Penha e do 

Alemão no Rio de Janeiro. Analisamos como o discurso de guerra e militarista foi difundido 

pelo caderno especial, articulando discursos de autoridades políticas, policiais e militares, além 

da manifestação de leitores, cidadãos entrevistados e especialistas em segurança pública. A 

lógica militarizada, evidenciada nos discursos e práticas no projeto das UPPs, foi reforçada 

pelos discursos veiculados pelo caderno especial d’O Globo, conforme é do nosso propósito 

mostrar e analisar. 

Para prover suporte ao objetivo geral deste trabalho pode-se relacionar os seguintes 

objetivos específicos: a) descrever as práticas de pacificação na historiografia do Brasil e a 

presença da figura do inimigo interno a se “combater” e as sujeições que lhes foram impostas; 
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b) analisar a entrada e expansão do narcotráfico no Brasil, com destaque para o Rio de Janeiro, 

que acarretou no aumento da criminalidade e da violência e; c) apresentar aspectos iniciais de 

uma correlação entre o aumento de poderio bélico das organizações criminosas e a militarização 

das forças de segurança pública que levam a uma escalada de insegurança no RJ. 

O arcabouço teórico-metodológico utilizado para o desenvolvimento do tema será a 

Teoria da Securitização (TS) desenvolvida por Barry Buzan, Ole Wæver e Jaap de Wilde (1998) 

e a Análise do Discurso (AD) desenvolvida por Eni Orlandi (2003) com base nos trabalhos de 

Michel Pêcheux dos anos de 1960. Destaca-se que o desenvolvimento deste trabalho se pautou 

em uma pesquisa bibliográfica e documental, com foco na análise do caderno especial “A 

Guerra no Rio” publicado pelo Jornal O Globo nos dias 26, 28 e 29 de novembro de 2010.   

Do ponto de vista teórico, o narcotráfico será analisado a fim de compreender como 

decorre deste tema adotar medidas extraordinárias de segurança para o Rio de Janeiro. O 

esforço pretendido é do entender a continuidade da perspectiva militarizada no combate ao 

narcotráfico, que remonta aos anos finais do século XX, e os seus efeitos enquanto política de 

segurança pública no Rio de Janeiro, no contexto da implantação das UPP e para a preparação 

dos megaeventos.  

Para tanto é necessário identificar as unidades distintas, no Caderno Especial, que 

auxiliam no entendimento da securitização do narcotráfico no Rio de Janeiro, assim como 

identificar o objeto referencial – a suposta “entidade ameaçada” – no Rio de Janeiro que teria 

justificado a solicitação por parte do governo estadual de apoio federal para reforçar a segurança 

pública. Se tratando de um processo intersubjetivo e socialmente construído a TS, como teoria, 

fornece uma nova visão para os perigos enfrentados na nova ordem internacional e que, apesar 

de não ameaçarem necessariamente a “existência do Estado”, são definidas como ameaçadoras 

de sua existência por um ou mais “atores securitizadores” encontrando acolhida numa audiência 

que concorda e corrobora com a avaliação de que tal “perigo” é, de fato, real. Com isso, ainda 

que a “ameaça” não tenha a dimensão nem os efeitos destruidores a ela atribuídos, a crença 

disseminada de que tal capacidade destrutiva exista, serve para justificar a elaboração e a 

aplicação de políticas de segurança baseadas em medidas excepcionais no uso da força, como 

a mobilização de Forças Armadas para a atuação em cenários urbanos onde os “inimigos” são 

cidadãos do mesmo país e não têm organização ou capacidade de fogo similares a uma força 

militar. 

Em termos metodológicos, a Análise do Discurso terá sua atenção orientada para o 

Caderno especial A Guerra do Rio, de modo que complemente a análise baseada na TS. A AD 

ao explorar linguagem, discurso e ideologia procura evidenciar o sentido da relação destes três 
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elementos que não podem ser compreendidos de modo isolado. A AD se interessa pela 

construção de sentido para si, o sujeito, e para os outros. Em outros termos, com o uso desta 

ferramenta temos a noção de que o material produzido não possui imparcialidade e que nem 

tudo se encontra presente no texto mais explícito. O discurso se encontra impregnado de 

ideologia que orienta a elaboração do texto escrito, das imagens escolhidas, da forma como elas 

são dispostas na página entre outros elementos. A paráfrase, a polissemia e os esquecimentos 

são componentes levados em conta pelo analista, pois auxiliam no entendimento e na forma 

como o discurso é moldado.  

A partir deste entendimento, esta dissertação procura analisar os discursos do Caderno 

especial – A Guerra do Rio – de forma a identificar os elementos explícitos e implícitos no 

periódico que permitam endossar o processo de securitização do combate ao narcotráfico por 

meio das ocupações dos complexos da Penha e do Alemão. A elaboração de discursos 

utilizando elementos do campo semântico militar – quando transferida para o contexto da 

segurança pública – promovem, portanto, base para a justificação da política de pacificação no 

Rio de Janeiro. Paralelamente, a produção do discurso de guerra recicla antigos preconceitos 

que se encontram no discurso em defesa das pacificações. A retórica militarizada dá 

prosseguimento a políticas de repressão e violência contra as populações negras e pobres com 

uma nova “roupagem” para uma maior aceitação.  

Autores como Adriana Barreto de Souza (2017) e João Pacheco de Oliveira (2016) 

foram relevantes no intuito de fornecerem a base histórica das pacificações ocorridas no Brasil. 

Por meio de suas contribuições foi possível entender as particularidades das pacificações de 

cada período histórico que contaram com o envolvimento de forças militares, a construção do 

inimigo interno e a retórica da produção da paz por meio da repressão interna. O aporte de Boris 

Fausto (2006) propiciou dados complementares da historiografia do Brasil que são requisitados 

ao longo dos capítulos 2 e 3. 

A respeito da questão do narcotráfico, a sua introdução e desenvolvimento no Brasil e 

no Rio de Janeiro, nos baseamos na contribuição de autores como Carlos Amorim (2004) e 

Thiago Rodrigues (2017), em especial no que diz respeito à história da maior facção criminosa 

do Brasil – o Comando Vermelho –, sua expansão e sua relação com o quadro de conflito no 

espaço da cidade do Rio de Janeiro. A origem das favelas, o estabelecimento dos preconceitos 

de ordem moral e social contra as classes desassistidas e a percepção de guerra, repressão e 

violência no RJ contou com a colaboração de diversos artigos que versam a respeito do tema e 

dos autores citados anteriormente. 
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Para o desenvolvimento do tema, além da fonte primária do Caderno Especial do jornal 

O Globo e de nosso arcabouço teórico-metodológico, consideramos a obra de Cecília Coimbra 

(2001). Seu trabalho transmite informações a respeito do papel das mídias de massa e a 

produção dos discursos de “ordem”. Um dos pontos discutidos são as formas de sentir, pensar, 

perceber e agir que são orientadas por aqueles que possuem o domínio dos meios de 

comunicação. A defesa da mídia no envolvimento dos militares na segurança pública é debatido 

pela autora. Estes aspectos são importantes para o objetivo desta dissertação. A banalização da 

tortura e a forma de interação com as pessoas pobres ao identificá-las como “classes perigosas” 

são pontos abordados e relevantes na construção de nossa discussão. 

No que concerne à contribuição desta dissertação, entende-se que o tema do discurso de 

guerra possui poucos trabalhos na área dos Estudos Estratégicos que procurem focar sua 

atenção em atores não-estatais, tampouco, nas temáticas de segurança e de conflito que 

acontecem dentro do espaço nacional e/ou conectando problemas no plano nacional e 

internacional. Ressalta-se que esta dissertação procura contribuir com o trabalho de Coimbra 

(2001) sobre a representatividade dos meios de comunicação no que concerne à segurança 

pública e a defesa do emprego das forças militares que ocorreu no contexto da década de 1990, 

levando esse trabalho de pesquisa para o âmbito das operações de pacificação dos complexos 

da Penha e do Alemão.  

O trabalho de Coimbra é dedicado aos primeiros movimentos no campo do emprego das 

Forças Armadas em questões de segurança pública no Rio de Janeiro, na década de 1990, 

enquanto o nosso foca em acontecimentos do final da primeira década dos anos 2000, no 

contexto da ampliação da política das UPP. No entanto, tanto em um caso como em outro, a 

ênfase na repressão e na violência contra as pessoas mais humildes foram continuadas e 

renovadas de modo a se adaptarem as políticas de segurança do Rio de Janeiro. 

A participação das Forças Federais no interior do Estado na prevenção do narcotráfico 

tornou- se rotineira e ativa no século XXI. A utilização dos militares passou a ser instrumento 

político das unidades federativas no ambiente de descontrole que se apresenta a segurança 

pública. Compreender as justificativas para o uso dos militares é uma das propostas deste 

trabalho, tendo a sua atenção voltada para o Rio de Janeiro e a conjuntura do ano de 2010. 

Salienta-se que não existe a pretensão de apresentar soluções para as suas atribuições 

subsidiárias, mas sim denotar a transformação da sua atuação no Brasil.  

A dissertação se encontra estruturada em quatro capítulos, além desta introdução e das 

considerações finais. O primeiro capítulo dedica-se à apresentação e à compreensão do 

arcabouço teórico-metodológico escolhido para esta dissertação. A Teoria de Securitização 
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elaborada por Buzan et al. será utilizada para o tratamento da securitização do narcotráfico e a 

produção de sentido para justificar as UPP. Em seguida, apresentamos o método da Análise do 

Discurso empreendido por Orlandi, que nos oferece ferramentas para interpretar o discurso 

apresentado no Caderno Especial do jornal O Globo.  

O segundo capítulo apresenta a história da pacificação no Brasil. Pretende-se com o 

histórico das pacificações destacar elementos importantes e constantes que auxiliam no 

entendimento de como a pacificação foi praticada na política de segurança do Rio de Janeiro 

com as UPP, já em pleno século XXI. Entendemos que para compreender o efeito discursivo 

do Caderno Especial, como reforçador da justificativa de militarização e de pacificação de 

favelas, é preciso entender que a ideia de pacificação, assim como práticas históricas realizadas 

com esse intuito, deixou o ambiente semântico, ideológico e político preparados para que o 

Caderno Especial pudesse se comunicar com uma ampla audiência no Rio de Janeiro.  

No terceiro capítulo temos nossa atenção orientada para o surgimento das favelas e o 

seu processo de expansão durante o século XX. Os processos de industrialização e 

desenvolvimento do Brasil inauguram grandes centros urbanos (metrópoles) no Brasil da 

mesma forma que criaram espaços de segregação. As classes baixas foram empurradas para os 

morros e bairros distantes do centro. Estas classes baixas, composta, em sua maioria, por negros 

e pobres são caracterizadas pelas elites e classes médias como “perigosas” e “inimigos da 

ordem”. O papel como trabalhadores pouco qualificados lhe foi imposto como uma continuação 

das relações de trabalho o da escravidão, assim como a imagem de “perigo” e “ameaça”.  

Na segunda parte do Capítulo 3 exploramos a formação do narcotráfico no Rio de 

Janeiro a partir dos anos de 1980. As suas disputas e confrontos com as forças de segurança 

tornam esta modalidade de crime uma grande ameaça para o Rio. A mídia é um personagem 

significativo ao focar na questão da criminalidade e a enfatizar a situação em que se encontrava 

a capital fluminense, um cenário de “caos” e “desordem”. Na última parte deste capítulo 

apresenta-se o projeto das Unidades de Polícia Pacificadora que ganha forma em 2008 na 

tentativa de reverter o quadro da segurança pública do estado e se preparar para os megaeventos 

internacionais. 

Finalmente, com os cenários históricos e teórico-metodológicos apresentados, o quarto 

e último capítulo se ocupa na análise do nosso objeto de trabalho. A primeira seção narra os 

eventos que acarretaram as operações de ocupação dos Complexos da Penha e do Alemão em 

novembro de 2010. Na segunda seção aplicaremos a metodologia definida junto ao material 

dos capítulos anteriores para analisar a forma como o discurso do campo semântico militar foi 

construído para a defesa da implantação das UPP e da militarização do combate ao narcotráfico. 
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As consequências que recaem sobre parte da população fluminense desassistida por conta desta 

política também serão exploradas. Por fim, apresentamos considerações gerais a respeito do 

discurso de guerra aplicado no contexto da segurança pública que conduzem à militarização do 

narcotráfico e à adoção de práticas de tutela e de repressão contra as favelas e sua população 

que nos remetem a práticas históricas de pacificação sobre populações revoltosas e/ou 

indígenas, ambas, de uma forma ou de outra, consideradas “incivilizadas”, “perigosas” e 

“ameaçadoras”. Com isso, procuramos mostrar como esses valores e percepções das classes 

trabalhadoras seguem vigentes no Rio de Janeiro, espelhando a continuidade de preconceitos 

de raça, de cor e de classe.    
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CAPÍTULO 1 

PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS: A TEORIA DA 

SECURITIZAÇÃO E A ANÁLISE DO DISCURSO 

 

1.1 Introdução 

 

O tratamento que está dissertação procura suscitar a respeito das reportagens do caderno 

especial do jornal O Globo “A Guerra do Rio”, entre os meses de novembro e dezembro de 

2010 que envolveu as operações de ocupação dos Complexos da Penha e do Alemão, aponta a 

Teoria da Securitização e a Análise de Discurso como escolhas apropriadas para um estudo que 

incorpore formas de analisar o discurso diretamente associadas à produção de políticas de 

segurança. 

A Teoria da Securitização (TS) é convocada a esse trabalho a partir dos escritos 

fundadores dessa perspectiva, em especial, o livro Security, a new framework for analysis, de 

1998, de autoria de Barry Buzan, Ole Wæver e Jaap de Wilde. Essa teoria, produzida no diálogo 

entre Construtivismo e Realismo, buscou atualizar os estudos de segurança no Pós-Guerra Fria, 

incorporando novos atores no espectro das questões securitárias utilizando, como recurso 

teórico-metodológico, teorias do campo da linguística e da teoria da comunicação interessadas 

na produção de sentido e na relação dessa produção com o estabelecimento de práticas/políticas 

específicas no campo da segurança.  

Como essa dissertação tem o objetivo de mostrar como a perspectiva militarizada 

manteve-se como a base a orientar a política de segurança pública no Rio de Janeiro nos anos 

iniciais do Programa das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), o arcabouço teórico oferecido 

pela TS nos permite analisar documentação primária entendida não como apenas informativa 

de acontecimentos, mas como produtora de sentido que, no nosso caso específico, esteve 

relacionado à justificativa de ações das Forças Armadas para apoiar as implantações de UPPs 

nos Complexos da Penha e do Alemão.  

Sendo nossa fonte primária o mencionado Caderno Especial do jornal O Globo, 

buscaremos ver como o uso da linguagem investiu na construção de cenários bélicos, 

apresentando as forças de segurança pública (FSP), as Forças Armadas (FFAA), os 

narcotraficantes do Comando Vermelho (CV) que comandavam os complexos, e o próprio 

terreno e população locais em termos próprios ao jargão militar. Com o apoio de recursos 

oferecidos pela Análise do Discurso (AD), procuraremos mostrar como a escolha de tal 
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linguagem militarizada não foi coincidência, mas efeito da história da segurança pública no Rio 

de Janeiro e de sua adaptação às questões do início do século XXI e ao preparo da cidade para 

megaeventos esportivos e culturais.  

Assim, a AD será empregada na leitura e análise do material contido no Caderno 

Especial de modo a explorar, a partir de dados explícitos no texto, os elementos implícitos que 

conectam as operações militares nos Complexos tanto com o processo histórico de repressão e 

violência contra a população negra, pobre e favelada do Rio de Janeiro, como com as novas 

formas pelas quais se procurou preparar a cidade para uma fase de investimentos e de 

internacionalização inéditos.  

 

1.2 Elementos da Teoria da Securitização 

 

Da primeira fase da Guerra Fria até os limites dos anos de 1980, as questões de 

segurança focavam no aspecto militar do poder político, na corrida nuclear e os avanços 

tecnológicos que esta disputa proporcionava entre as grandes potências. Nos anos 1990, no 

entanto, a centralidade do debate das questões militares-políticas passou a ser questionada 

diante das novas realidades políticas e estratégicas que ficaram mais evidentes na sequência da 

dissolução da União Soviética (BUZAN, 1997, p.5-6).  

A guerra como fenômeno militar de grandes proporções travado entre Estados Nacionais 

parecia em decadência desde o final da Segunda Guerra Mundial (GROS, 2008). O fim da 

Guerra Fria, no entanto, tornou ainda mais explícita a necessidade de novos referenciais teórico-

metodológicos para estudar e para compreender as formas de conflitos que não seguiam o 

modelo da guerra entre Estados. Surgiram, então, os Estudos Críticos de Segurança, com várias 

influências de perspectivas teóricas distintas das Realista e da Geopolítica clássica (BUZAN; 

HANSEN, 2007). Dentre as novas propostas de estudo da segurança internacional, despontou 

a chamada Escola de Copenhagen.  

A Copenhagen Peace Research Institute (COPRI), também conhecida como a Escola 

de Copenhague, foi uma iniciativa de acadêmicos europeus, criada em 1985, com o intuito de 

repensar a segurança internacional a partir das modificações nos conflitos mundiais. Os seus 

estudos se voltaram para os estudos da paz e procuram reinserir o continente europeu na 

discussão sobre segurança internacional. Uma das suas principais contribuições é a teoria de 

securitização desenvolvida, inicialmente, pelos acadêmicos como Barry Buzan, Ole Wæver e 

Jaap de Wilde tendo no referido livro de 1998 um de seus marcos iniciais (TANNO, 2003, p.48; 

PEREIRA; SILVA, 2019, p.3). A repercussão e importância desse livro na confirmação e na 
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difusão da TS fez com que a escolhêssemos como base do arcabouço teórico-metodológico 

sobre securitização no presente trabalho (TANNO, 2003; BUZAN; HANSEN, 2007). 

O termo “segurança” possui um amplo entendimento nos mais diversos campos do saber 

e do convívio social. Nas relações internacionais a segurança internacional é, tradicionalmente, 

compreendida no campo das tradições da ciência política ocidental, que remonta às obras de 

inauguradores dessa ciência como Nicolau Maquiavel e os filósofos contratualistas como 

Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau (RODRIGUES, 2010). Segurança é 

entendida nessa tradição como sinônimo para a proteção contra ameaças exógenas, os interesses 

vitais e os valores básicos do Estado (BUZAN et al., 1998, p.21; RUDZIT, 2005, p.298-299). 

Rudzit (2005, p.299-301) aponta que anterior aos anos 1980 procurou-se desenvolver 

um conceito comum para a segurança. Entretanto, os interesses políticos e a ênfase militar do 

contexto da época “encobriram” as tentativas de aplicação mais amplas para esse conceito. 

Após a Primeira Grande Guerra (1914-1918), por exemplo, surgiu o discurso da segurança 

coletiva que não resistiu aos fracassos da Liga das Nações; na década de 1950 Hertz apresentava 

a sua ideia do “dilema de segurança”; no final dos anos de 1970 Robert Jervis expunha suas 

pesquisas para elementos de “não-intenção” e interdependência das relações de segurança. O 

ambiente da Guerra Fria, somado ao entendimento de segurança em termos de poder militar, 

dificultou, na prática, a inclusão de novas perspectivas para o estudo da segurança.  

A literatura e o campo de estudo de segurança mais em voga durante a Guerra Fria era 

o Realismo. A ênfase da perspectiva tradicionalista/realista era voltada para os aspectos 

estratégicos, militares, o uso da força e a consolidação do Estado como única unidade de análise. 

Logo a política era a de manutenção da ordem vigente. Os centros de estudo dos Estados Unidos 

da América (EUA) focavam em estratégias mais nacionais, em detrimento às internacionais. 

Entanto, a academia europeia seguiu caminho oposto obtendo um novo impulso com as últimas 

etapas do conflito ideológico em 1980 (BUZAN et al., 1998; TANNO, 2003, p.49). 

Novas vertentes teóricas foram apresentadas para a argumentação da segurança 

internacional. As abordagens críticas entraram no debate com os pontos de vista tradicionais. 

Nesse contexto, a emergente TS propôs que o tratamento aplicado à segurança a decompusesse 

em cinco setores: militar, político, econômico, ambiental e societal (BUZAN, 1997, p.13; 

BUZAN et al., 1998, p.22-23).  

Os Estudos Críticos de Segurança possuem uma atitude mais questionadora para o 

quadro geral em que a segurança está conceituada e estruturada. As suas pesquisas visam a 

emancipação humana.  Os seus temas priorizam a igualdade e a liberdade somada à segurança. 

Outros problemas de segurança que não são militarizados, como a pobreza e o desemprego, 



30 

 

ficam de fora das abordagens tradicionais. Já a abordagem crítica enxerga o sistema em termos 

construtivistas, entendendo que “segurança” é um conceito e um valor construídos socialmente 

(BUZAN, 1997, p.19-21) e, portanto, não teriam um sentido único e universal.  

Os tradicionalistas ainda se mostravam irredutíveis quanto a qualquer tratamento que 

não fosse vinculado a área militar ou nuclear. Os estudos da segurança deveriam ser voltados 

para o fenômeno da guerra interestatal, o estudo da sua ameaça, e o controle das forças militares. 

Buzan (1998, p.2-4) aponta que autores como Stephen Walt permitem a inclusão da economia 

em seus quadros de estudos desde que se relacionem com as questões militares e não como 

segurança econômica por si só. 

A defesa do ponto de vista abrangente quanto as críticas dos tradicionalistas se 

sustentam no sentido de que ao adotar-se um maior número de objetos de referência, além do 

próprio Estado e de suas respostas militarizadas a “ameaças” ao próprio Estado como entidade 

autônoma da vida social. Assim, a TS buscou fornecer uma nova visão para as ameaças 

enfrentadas na nova ordem internacional para além das “ameaças tradicionais” que são 

basicamente os Estados e suas forças militares (BUZAN, 1998, p.5).  

De acordo com Buzan et al., “‘Segurança’ é o movimento que leva a política para além 

das regras estabelecidas do jogo e enquadra a questão como um tipo especial de política ou 

acima da política. (...) A securitização pode, portanto, ser vista como uma versão mais extrema 

de politização1” (BUZAN et al. 1998, p.23). Diante do exposto, entende-se que qualquer 

questão pode ser deslocada da esfera de não politizada para politizada e, segundo a TS, poderá, 

também, passar de politizada à condição de securitizada.   

Um tema público não politizado exprime que o Estado, ou outra unidade política, não o 

inclui no debate público e decisório como um assunto digno de ser abordado pelas instituições 

que cuidam da “coisa pública”. Uma questão quando politizada esta é inserida na política 

pública e demanda ações governamentais e disposição de recursos de forma enfrentá-la 

devidamente. Quanto à questão securitizada temos a interpretação, de um ou mais atores, de 

que ela enseje uma ameaça à sobrevivência de um determinado objeto de referência, em 

primeiro lugar, do próprio Estado, mas não só dele como veremos. Com isso, abre-se espaço 

para a mobilização de recursos extraordinários para contornar este problema, acompanhados 

pela adoção de medidas igualmente extraordinárias que ultrapassam – ou suspendem – as 

normas do Estado de Direito. A justificativa para a utilização de medidas fora do escopo do 

                                                 
1
 “Security” is the move that takes politics beyond the established rules of the game and frames the issue either as 

a special kind of politics or as above politics. (…) Securitization can thus be seen as a more extreme version of 

politicization”. Todas as traduções do inglês nessa dissertação são do Autor.  
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Estado de Direito se deposita na eminência e relevância do risco à própria sobrevivência do 

objeto de referência. Processo de dessecuritização, por sua vez, acontece quando um tema 

retorna à agenda do debate público e das instituições políticas, voltando a ser, portanto, 

politizado. (BUZAN et al, 1998, p.23-25; 28; PEREIRA; SILVA, 2019, p.4). 

O entendimento das questões públicas em que nível cada tema se encontra varia de 

Estado para Estado. Fatores de ordem endógena são grandes influenciadores neste processo 

decisório. A religião e a cultura são exemplos de assuntos que podem impulsionar a politização 

de um problema ou questão ou, até mesmo, no sentido da sua securitização. No caso específico 

dessa pesquisa, assumimos como premissa que, a partir dos anos 1980, o tráfico de drogas na 

cidade do Rio de Janeiro foi securitizado, pois entendido como o principal ator no campo das 

atividades ilegais violentas no município (RODRIGUES, 2016; RODRIGUES, 2017; 

RODRIGUES; KALIL; BRANCOLI, 2018). A partir daquele momento, o narcotráfico foi 

encarado pelos discursos governamentais do estado e do município como elemento provocador 

de violência, corrupção de agentes públicos e de indutor de problemas de saúde pública por 

conta das drogas psicoativas que oferecia aos cidadãos cariocas. 

 No Capítulo 3 procuramos mostrar como essa securitização do narcotráfico se deu a 

partir de práticas e valores sociais – além de discursos já antigos e consolidados – que entendiam 

a população negra, pobre e favelada como fonte de "perigo" ou de “ameaça” à ordem e à saúde 

pública. As favelas, por sua parte, eram encaradas, desde seu surgimento no início do século 

XX, como espaços “degradados” nos quais a desordem, a promiscuidade e o crime nasciam e 

cresciam (RODRIGUES, 2016). Assim, nos interessa entender a partir de qual momento e como 

os moradores das favelas e o narcotráfico passaram a ser vistos pela lente desse processo de 

securitização.  

Nesse processo, segundo a TS, agem elementos objetivos e subjetivos. Por isso, a 

representação de uma ameaça requer a articulação entre um discurso que apresente algum ator 

ou prática como “ameaças existenciais” – ou seja, ameaças à própria existência do ente ou 

objeto de referência que se procura proteger – e um público ampliado que aceita, entende e 

reproduz a ideia de que tal ator ou prática são, mesmo, ameaças existenciais. O produtor do 

discurso de ameaça existencial é chamado pela TS de “agente (ou ator) securitizador”, enquanto 

o público que o aceita e que apoia, por isso, medidas excepcionais de combate, é chamado de 

“audiência” (BUZAN et al, 1998, p.25). 

É indispensável que este ator securitizador demonstre à audiência o impacto e as reações 

conjuntas que se propagam ou propagarão por essa ameaça existencial. Quanto maior a 

capacidade do agente securitizador em acionar discursos que produzam o sentido desejado, 
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maior será o apoio vindo dos diversos atores que compõem a sociedade no sentido de legitimar 

a securitização da ameaça existencial (PEREIRA; SILVA, 2019, p.4). 

Argumentação, debate e consentimento devem ocorrer para a aceitação da securitização 

de determinada ameaça pela audiência. O discurso que expõem a ameaça e o seu grau de risco 

para um referido objeto não pode ser compreendido explicitamente como um discurso dotado 

de sentido (ou com uma meta estratégica). É preciso que haja um sentido de verdade no 

processo, pois a aceitação da audiência é imprescindível para a próxima etapa deste movimento, 

as medidas emergenciais, sejam aplicadas (BUZAN et al, 1998, p.29-31). 

A crença no tamanho e na periculosidade da ameaça é o que legitima e faz a sua 

demanda por quebra dos procedimentos políticos ser crível. O agente securitizador é formulador 

e/ou portador da mensagem, aquele que expõe a ameaça para um público estabelecido. Este 

geralmente ignora as regras ordinárias do jogo político e securitizador, acreditando de forma 

vaga, baseada em valores morais e no senso comum, que a ameaça não pode ser tratada nos 

limites da politização. A base da sua afirmação e motivação para a violação das regras é a 

urgência e o risco de não sobreviver, muitas vezes fazendo analogia com a guerra (Ibid., 1998, 

p.26).   

Os sentidos de urgência e perigo são fundamentais do chamado “ato performativo”, ou 

seja, a formulação e difusão da “notícia securitizadora” (BUZAN et al, 1998): caso o problema 

não fosse imediatamente respondido, de forma coletiva, não existiria possibilidade de salvação. 

Uma estrutura retórica específica voltada à construção de imagens de perigo e ameaça 

possibilitam o processo de securitização. A “notícia securitizadora”, o “ato performativo”, 

segundo a TS “é o que na teoria da linguagem é chamado de ato de fala (speech act)”. (BUZAN 

et al., 1998, loc. cit.). 

Um ato de fala de segurança não se define, simplesmente, pelo emprego da palavra 

segurança. Conforme abordado acima é um conjunto de elementos discursivos e não 

discursivos, institucionais, morais e das práticas sociais – ou seja, da história e do contexto 

político-social de uma determinada sociedade – que fornecem sentido ao ato de fala. Desta 

maneira, a palavra segurança pode se fazer presente ou não. O analista precisa interpretar como 

num determinado momento histórico, os valores e sentidos dessa sociedade nomeiam e 

identificam uma ameaça existencial. Para Buzan et al: 

 

(...) segurança é um termo genérico que tem um significado distinto, mas que varia na 

sua forma. Segurança significa sobrevivência diante de ameaças existenciais, mas o 
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que constitui uma ameaça existencial não é o mesmo através de diferentes setores2 

(1998, p.27). 

 

Portanto, a análise de segurança da TS dispõe de três unidades distintas que auxiliam no 

entendimento da securitização. As unidades são: o objeto(s) referência(is); o ator(es) 

securitizador(es); e ator(es) funcional(is). As distinções entre o objeto de referência e o ator 

securitizador são mais contextuais do que específicas (ou inerentes) às unidades (BUZAN et al, 

1998). 

O objeto de referência pelo ponto de vista tradicional/Realista é o Estado (soberania) e 

a Nação (identidade/homogeneidade cultural). Todavia, a TS nos apresenta uma gama de outros 

elementos que podem se enquadrar como objetos. Dois critérios são imprescindíveis para que 

qualquer coisa seja interpretada como um objeto de referência e ações de segurança sejam 

postas em prática: a ameaça à sua existência e uma legítima reivindicação para sobreviver. 

Tamanho, escala e coletividade são variáveis que facilitam a constituir um objeto de referência 

(BUZAN, 1997, p.13-14; BUZAN et al, 1998, p.36). 

Agente/ator securitizador pode ser um indivíduo ou grupo que expõe a uma determinada 

audiência uma questão que tem a sua sobrevivência ameaçada. A partir deste personagem, com 

o seu ato de fala, que se organiza o movimento securitizador podendo vir a ser securitizado, 

desde que aceito por sua audiência. Lideranças políticas, burocratas, governos, lobistas e grupos 

de pressão são os agentes mais comuns. Um ator securitizador, no entanto, não pode ser 

confundido com um objeto referencial (BUZAN, 1997, p.13; BUZAN et al, 1998, p.33-35; 40). 

A distinção entre o ator securitizador e objeto de referência, segundo Buzan e seus 

colaboradores (1998, p.36), poderá ser alcançada pelo analista com o seu foco direcionado para 

a lógica organizacional do ato de fala. Dessa maneira, é possível identificar quem ou o que é o 

ator securitizador. No tocante ao ator funcional este pode ser um indivíduo ou um grupo que 

dá suporte para o agente securitizador e o seu ato de fala perante uma audiência. Este ator não 

se enquadra como um agente securitizador que articula pela securitização e tão menos é um 

objeto referencial em questão. Voltaremos à questão do ator funcional porque, como 

apresentaremos no último capítulo da dissertação, é possível indicar que o jornal O Globo, por 

meio do Caderno Especial “A Guerra do Rio,” atuou como um ator funcional do ato de fala que 

o antecede voltado à securitização do narcotráfico no Rio de Janeiro.  

                                                 
2
 “(…) words, security is a generic term that has a distinct meaning but varies in form. Security means survival in 

the face of existential threats, but what constitutes an existential I In eat is not the same across different sectors. 
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Em suma, um processo de securitização nada mais é do que a complementação de um 

ciclo que é ativado por um ato de fala que apresenta determinado problema, questão, prática ou 

agente como uma “ameaça existencial” à sociedade, ao Estado ou a outro bem considerado 

fundamental. Esse ato de fala, se emitido por um ator que, ante uma audiência tem o status e a 

legitimidade necessárias para ser entendido como o emissor de uma verdade, tem a chance de 

ser aceito como verdade por essa audiência que, em reação a ele, autoriza a tomada de medidas 

excepcionais no campo da segurança por parte do Estado (primordialmente) ou de demais 

agentes capazes de agenciar práticas e dispositivos de segurança. Assim, o objeto de referência 

securitizado poderá ser tratado por dispositivos de segurança que operam fora dos marcos do 

Estado de Direito e/ou dos limites institucionais e constitucionais (BUZAN, 1997; Id., 1998, 

p.40-41; RUDTIZ, 2005, p.308).  

No esforço por ampliar o escopo no qual processos de securitização aconteceriam – para 

além das questões estritamente militares e interestatais – Buzan et al. (1998) identificara cinco 

setores nos quais processos assim poderiam ocorrer. 

O primeiro é o setor militar que integra a vertente teórica tradicional dos estudos de 

segurança, predominante durante a Guerra Fria. O tratamento das questões militares e não-

militares se concentravam nesta visão político-militar. Todavia, com a expansão das abordagens 

no pós-Guerra Fria, temos a possibilidade de um melhor tratamento e respostas para as questões 

militares e não-militares. As ameaças de caráter militar, seus atores, as relações de poder e 

instituições se inserem neste setor (BUZAN et al., 1998, p.49). 

No setor militar, a agenda da segurança militar é centrada no Estado. A sua orientação 

é voltada para a defesa contra as ameaças exógenas, porém isto não impede do uso interno das 

forças militares. Sendo um dos setores mais institucionalizados no processo de securitização as 

suas atenções se voltam para ameaças tangíveis/objetivas (BUZAN, 1997, p.16; Id., 1998, p.50-

51).  

No que se refere ao objeto referencial deste setor, o Estado é o principal e mais 

importante. De acordo com a teoria tradicional dos estudos de segurança e das relações 

internacionais, o Estado é o único e legítimo objeto referente da segurança militar por se aquele 

que possui o monopólio dos meios de coerção e o centro da soberania (BUZAN et al., 1998, 

p.52; 55; TANNO, 2003, p.63). Os atores securitizadores no setor militar são os representantes 

do governo, uma vez que o país é o seu objeto de referência. Os representantes falam em nome 

do interesse estatal de forma a efetivar o processo de securitização. Estes atores se fazem valer 

de princípios abstratos, como balança de poder, e coletivos, como patriotismo, para conquistar 

a audiência. 
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A gama de atores funcionais que procuram influenciar a dinâmica neste setor é 

diversificada.  Dentre estes podemos citar: as agências de força (mercenários); burocratas com 

conexões no setor de defesa; e as indústrias de armamentos e o seu lobby. A capacidade de 

remodelar a política militar ou externa de um ente estatal ou pelo simples fato da sua capacidade 

de atuação autônoma é o que lhes motiva (BUZAN et al., 1998, p.56). 

As ameaças e vulnerabilidades do setor militar são de ordem objetiva, diferentemente 

do processo de securitização que é intersubjetivo e socialmente construído. Partindo deste 

raciocínio, as ameaças que são dispostas para o setor militar são mais intencionais e diretas do 

que nos demais setores, como, por exemplo: o avanço de uma força militar estrangeira dentro 

do seu território, sem o prévio consentimento; movimentos internos e separatista que se utilizam 

da força para se romper com as normas políticas em voga; e ameaças ao bem-estar 

socioeconômico (Ibid., 1998, p.57; 60). 

Um segundo setor é o setor ambiental. A agenda de segurança ambiental foi 

“despertada” a partir da década de 1970, com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente, a Conferência de Estocolmo, em 1972. Vinte anos após esta conferência tivemos a 

ECO-92 que mostra a relevância do tratamento deste tema. Atualmente o tema conquista cada 

vez mais espaços nos debates internacionais (BUZAN et al., 1998, p.71). 

Para Buzan et al. (1998), estabelecer uma agenda de segurança do setor ambiental 

encontra dificuldades pela coexistência de duas agendas, a científica e a política. A agenda 

científica é construída fora do centro das discussões políticas e aborda os movimentos de 

securitização e dessecuritização das ameaças. Seu intuito é apresentar os problemas ambientais 

que poderão, em futuro próximo, obstaculizar a sobrevivência da espécie humana. Já a agenda 

política se volta para a discussão, a conscientização e decisão de políticas públicas sobre o modo 

como lidar com os problemas ambientais. Segundo os autores, estas agendas se sobrepõem e 

uma molda a outra. Existe um intenso debate quanto ao alto nível de politização e baixo nível 

de securitização da agenda de segurança ambiental (BUZAN et al., 1998, p.72-74; TANNO, 

2003, p.68). 

O objeto de referência do setor ambiental é o próprio meio ambiente, na sua totalidade 

ou parte estratégica; e a civilização humana e o seu processo de evolução junto à biosfera. Ou 

seja, a segurança ambiental trata da relação do ser humano com o meio ambiente: “em suma, a 

segurança ambiental diz respeito à manutenção do local e da biosfera planetária como o sistema 

de suporte essencial no qual toda a humanidade depende” (BUZAN, 1997, p.19-20 apud 

BUZAN et al., 1998, p.76). 
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Interesses distintos de securitização e de politizações compõem o quadro de atores 

funcionais do setor ambiental. Temos o grupo de atores econômicos (Corporações 

transnacionais, firmas estatais e indústrias) que objetivam o lucro financeiro pela exploração da 

biosfera. O grupo regulador – Estados e Organizações Internacionais (OI) – é composto por 

agentes que procuram controlar as atividades e limitar as ações dos atores econômicos (Ibid., 

1998, p.77-79). Apesar da diversidade de agentes funcionais, Buzan et al. (1998) ainda 

percebem no Estado (nos Estados) os únicos agentes potencialmente securitizadores no setor 

ambiental. 

Por fim, as ameaças da agenda de segurança ambiental possuem três categorias. A 

primeira são as ameaças naturais para a civilização humana, sem a sua participação. Nesta 

categoria temos os terremotos, furacões, tsunamis, desgelo das calotas etc. Na segunda temos a 

atividade humana operando na biosfera e lhe prejudicando, na sua totalidade ou em partes. A 

destruição da camada de ozônio, e o agravamento do efeito estufa são alguns dos exemplos. Por 

último, temos as ameaças em que a atividade humana modifica as estruturas naturais e não 

parecem representar uma ameaça existencial a civilização. A eliminação de recursos minerais 

nos afluentes dos rios se enquadra neste tipo (BUZAN et al., 1998, p.79-81; TANNO, 2003, 

p.69). 

O terceiro setor é o setor econômico. Sua agenda de segurança sofre da influência de 

três posições ideológicas – a posição mercantilista ou neomercantilista; a posição liberal; e a 

posição socialista – que tornam o debate deste setor bastante complexo. Cada uma destas 

perspectivas, a partir da sua análise e discursos, busca influenciar quais atores são prioritários 

e disputam a primazia nas reivindicações de segurança. De acordo com Buzan e seus colegas a 

argumentação a respeito da segurança econômica é controversa e politizada (BUZAN et al., 

1998, p.95-96; TANNO, 2003, p.66). 

O relacionamento do comércio, da produção e das finanças, no setor econômico, sofre 

interferência destas visões e direcionamentos distintos que provocam o debate sobre qual seria 

o objeto de referência no setor econômico: o indivíduo, o mercado, o Estado ou a economia 

internacional? Na agenda de segurança econômica há uma alternância entre estes objetos a 

depender do discurso apresentado. Entretanto, para que seja interpretado como um objeto de 

referência neste setor, permanece como base a questão da sobrevivência física do Estado. Dessa 

maneira, indivíduos, por meio das classes, firmas e o abstrato sistema financeiro do mercado 

global devem estar conectados ao país para serem considerados objetos (BUZAN et al., 1998, 

p.97-99; TANNO, 2003, p.66-67). 
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No momento em que as ameaças a um sistema econômico, devido a uma instabilidade, 

prejudicarem a capacidade do ente estatal de reunir recursos para uma mobilização militar ou 

para a satisfação dos elementos fundamentais para a sobrevivência de sua população, haveria 

condições para que o setor econômico fosse securitizado. A insegurança econômica afeta a 

produção de recursos para o esforço de guerra. As firmas entram na categoria de objeto de 

referência e na lógica da securitização quando um mau desempenho afeta o bem-estar 

socioeconômico da sociedade. A alteração da dinâmica da realidade doméstica faz com que o 

Estado atue para conter um cenário de crise. De modo sucinto, podemos entender que há 

chances de securitização no campo da economia quando é identificada uma ameaça aos setores 

político, militar e societal derivados dessa crise (BUZAN, 1997, p.16-17; Id et al., 1998, p.103-

105; PEREIRA; SILVA, 2019, p.5).  

O ator securitizador continua sendo o Estado, com a influência direta de agentes 

funcionais variados como o capital nacional, o capital internacional, os grupos de pressão 

política, os sindicatos, os partidos políticos, os movimentos da sociedade civil organizada 

nacionais e os de expressão transnacional, ONGs e organizações internacionais (BUZAN et. 

al., 1998, p.100). 

O quarto setor é o setor societal. Nessa categoria, encontram-se os fenômenos ligados 

ao relacionamento das identidades coletivas em uma sociedade determinada. A segurança 

societal trata destas identidades que se organizam em grupos que podem ser considerados 

nacionais, religiosos ou raciais. Mary Kaldor (2012, p.79) em seu livro – New and Old Wars -  

utiliza o termo “Identity politics”3 (Identidades políticas) para o tratamento destas coletividades. 

O entendimento destes grupos e suas identidades variam tanto no tempo quanto no espaço. A 

construção de sua agenda gira em torno da questão da identidade, o seu conceito organizador, 

e a sua coletividade, a sua defesa. As inseguranças se demonstram quando uma comunidade, 

tem a sua existência simbólica e de valores – e não apenas física – ameaçada (BUZAN et al, 

1998, p.119-120). 

A construção de uma ameaça para determinada identidade se inicia a partir da definição 

de “nós” como um grupo social constituído que acaba por se reforçar no confronto com a 

alteridade de outro/outros grupo/s identitário/s. Os conflitos no campo da segurança societal 

podem ocorrer devido ao surgimento de outro grupo identitário no seio de uma sociedade ou 

em exterioridade a ele, em processos interpretados como o choque absoluto – sem a 

                                                 
3
 “(...) o termo "política de identidade" para significar movimentos que se mobilizam em torno da identidade étnica, 

racial ou religiosa com o propósito de reivindicar o poder do Estado” (KALDOR, 2012, p.79 tradução nossa). 
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possibilidade de convívio – entre “eu” e “eles”. Dentre as questões que podem ser consideradas 

como ameaças mais comuns no setor societal é possível citar as seguintes: a imigração, a 

competição horizontal e a competição vertical (BUZAN et al., 1998, p.120). 

A imigração é um dos problemas mais recorrentes do século XXI que afetam a maioria 

dos Estados no sistema internacional. O fluxo populacional é reflexo das New Wars4 (Novas 

Guerras) cada vez mais presentes no cenário mundial. Este movimento de pessoas adentrando 

em outro território, para escapar dos conflitos, altera a composição dos residentes que recebem 

os refugiados. A questão do “nós” e “eles” aflora quanto mais distintas forem a formação das 

identidades coletivas em convívio tenso (Ibid., 1998, p.121; KALDOR, 2012, p.2). 

Decorrente da questão anterior surge outra ameaça que é a competição horizontal. A 

inserção de uma nova identidade em um território suscita medo e apreensões de ambas as partes. 

A influência linguística e cultural, e outras características visíveis (hábitos de vestimenta, 

práticas religiosas etc.), são mobilizadores imediatos de tensões e potenciais conflitos violentos.  

A competição vertical, por sua vez, ocorre a partir de um projeto integrador ou 

separatista no território em que residem duas ou mais coletividades. A percepção de identidade 

pode se tornar mais estreita ou mais larga, de acordo com o projeto implementado. O 

desdobramento desta competição pode ser a competição tensa – e potencialmente violenta – 

entre projetos de união pela imposição cultural ou na secessão, em busca de emancipação 

societal. As três ameaças podem ser combinadas em apenas um grande processo conflituoso, 

como, por exemplo, nos Bálcãs durante o esfacelamento da Iugoslávia ao longo dos anos 1990 

(BUZAN et al., 1998, p.121; KALDOR, 2012). 

As reações/respostas das sociedades a estas ameaças pode ser do tipo estatal ou não 

estatal. As ações quando partem das próprias comunidades, minoritárias na maioria dos casos, 

procura investir na sua afirmação e direito de existência. A questão sendo inserida na seara 

política tende a convergir também para a questão militar ao ser entendida como parte da agenda 

do Estado. As respostas empregadas podem alterar a dinâmica local e regional. Neste caso, os 

setores político e societal se aproximam nas discussões da agenda de segurança para 

determinarem o(s) objeto(s) de referência(s). 

Assim, o objeto de referência do setor societal poder ser entendido como qualquer grupo 

possuidor de características únicas e que criam argumentos sociais de que “nós” estamos 

                                                 
4
 “As novas guerras são descritas como guerras civis ou internas ou como ‘conflito de baixa intensidade’. Embora 

a maioria destas guerras sejam localizadas, elas envolvem uma miríade conexões transnacionais de forma que a 

distinção entre interno e externo, entre agressão (ataques do exterior) e repressão (ataques de dentro do país), ou 

até mesmo entre local e global, são difíceis de sustentar” (KALDOR, 2012, p.2 tradução nossa). 
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ameaçados. A ameaça de um outro agente passa a definir o próprio grupo identitário. Desta 

maneira, os objetos de referência no setor societal podem ser tribos, clãs, nações (unidades 

étnicas, outras minorias), civilizações, religiões ou raça (BUZAN et al., 1998, p.123). 

Os estadistas fazem uso de referenciais como Estado, soberania, nação e identidade 

quando argumentam para a sua audiência a fim de conquistar a sua aprovação. Segundo os 

autores, “(...) a lógica da segurança estatal vai tender a privilegiar os detentores de poder como 

os intérpretes naturais do que precisa ser feito para fornecer segurança ao Estado”5 (Ibid., 1998, 

loc. cit.). 

O aparelho midiático pode ser interpretado como um ator funcional dentro do setor. A 

relevância do seu papel auxilia o esclarecimento e entendimento dos ocorridos e a sua definição. 

A mídia expõe os lados do conflito – em termos de “nós” e “eles” – fazendo, ao mesmo tempo, 

um exercício de reforço de preconceitos já existentes numa determinada população e 

estimulando renovadas formas de medo e preconceito especificamente relacionados a um 

“problema” atual (BUZAN et al., 1998, p.124). Entre os setores que compõem o quadro lógico 

da teoria de securitização destacamos nessa dissertação o papel e a importância do setor societal 

por ser aquele que mais se aproxima/adapta a discussão que este trabalho procura apresentar a 

respeito das Operações de ocupação dos Complexos da Penha e do Alemão no ano de 2010. 

Como veremos no Capítulo 4, preconceitos e práticas estabelecidos há muitos séculos – 

contra negros e pobres – foram atualizados, a partir dos anos 1980, no Rio de Janeiro, pela 

categoria de “narcotraficante”. O “narcotraficante” foi, assim, tanto uma nova categoria a 

representar uma “ameaça à sociedade” – à segurança pessoal, à segurança patrimonial, à ordem 

pública, à saúde individual e coletiva (por conta da venda de drogas psicoativas) – e uma versão 

atual para nomear o tradicional “inimigo interno” na cidade do Rio de Janeiro, precisamente, 

negros, pobres, pouco escolarizados, jovens e moradores de favelas e/ou zonas pauperizadas. 

Nosso objeto de análise – o Caderno Especial “A Guerra do Rio” – é, exatamente, um agente 

funcional de um processo mais amplo de securitização do narcotráfico para reforçar um 

processo de securitização de raça e classe de longa duração.  

O último dos setores é o setor político. A agenda da segurança política é direcionada à 

estabilidade organizacional do Estado. O território estatal é o principal objeto de referência do 

setor político, seguida das instituições que compõem o próprio aparato de Estado. Nesse caso, 

o conceito de “política” é o utilizado pela tradição da filosofia política moderna europeia, 

                                                 
5
 “(…) the logic of state security will tend to privilege the power holders as the natural interpreters of what should 

be done to secure the state.” (p.123). 
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confundindo “política” com “Estado”. Não se trata, portanto, de conceitos mais 

contemporâneos de “política” na teoria política atual que entendem “o político” como o 

conjunto de relações de poder que acontecem tanto no Estado e nas suas instituições, quanto 

em todos os níveis da sociabilidade humana, dentro e fora das fronteiras nacionais 

(RODRIGUES, 2016). Eis um limite da TS – e uma marca de suas origens ligadas ao Realismo 

– em sua formulação original nos anos 1990 que, desde então, foi criticada e revisada por seus 

formuladores (PEREIRA; SILVA, 2019). Para os propósitos dessa dissertação, no entanto, essa 

discussão não se faz necessária. 

No setor político, o principal agente securitizador coincide com o objeto de referência: 

ambos são o Estado. A sobrevivência do Estado no sistema internacional é o seu objetivo maior. 

No quadro de ameaças e vulnerabilidades que envolvem este setor podem se originar tanto no 

ambiente exógeno quanto endógeno. Estas ameaças podem ser estruturais e/ou intencionais. As 

ameaças se voltam para os três componentes do Estado que são as ideias, a base física e as 

instituições (BUZAN et al., 1998, p.145; TANNO, 2003, p.64).  

As tentativas separatistas – e a guerra civil –, ao questionarem a integridade territorial 

do Estado, colocam em xeque sua identidade e existência como ente jurídico-político 

independente. Por isso, ameaças às elites governantes e a sua ideologia não representam 

ameaças ao Estado, mas sim a forma de governo estatal. A subversão da legitimidade ou 

negação de reconhecimento compete, na sua grande maioria, a atores externos, outros Estados 

e organizações internacionais. A intervenção – interferência de outra unidade política ou 

instituição supranacional – viola a soberania do Estado, sendo justificada pela sociedade 

internacional como em defesa de princípios orientadores gerais que teriam sido infringidos por 

um Estado (Ibid., 1998, p.150-154; Ibid., 2003, loc. cit.). 

Sintetizando o que foi explorado acima sobre a TS, entende-se que a leitura dos Estudos 

de Segurança a partir da perspectiva da securitização e dos setores de segurança facilita a 

compreensão, a segmentação e a identificação de ameaças existenciais que não são entendidas 

como elementos naturalmente ameaçadores, mas “perigos existenciais” construídos 

socialmente a partir da ação de atores/agentes securitizadores, sendo o Estado o principal deles, 

mas não o único ativando e performando atos de fala, o agente securitizador indica qual assunto, 

tema, ator ou prática deveria ser enfrentado por medidas extremadas no campo da segurança – 

que, eventualmente, estejam fora dos limites do Estado de Direito – em nome da própria 

sobrevivência de um determinado objeto de referência. Os agentes funcionais são os atores que 

facilitam a aceitação da identificação de uma ameaça como existencial por parte de uma 
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audiência, entendida como o público a ser supostamente afetado pela cadeia de problemas 

ativada pela ameaça existencial. 

Nessa dissertação, entendemos que o agente securitizador Estado (brasileiro, fluminense 

e carioca) identifica o narcotráfico como uma ameaça existencial para o setor societal do Rio 

de Janeiro, fato que justificaria a tomada de medidas extraordinárias como a militarização da 

segurança pública no estado. No nosso estudo, as medidas de securitização significam a 

convocação de forças federais para atuar na invasão e ocupação dos Complexos da Penha e do 

Alemão, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, em novembro e dezembro de 2010. A 

ligação entre a identificação da ameaça existencial ao setor societal e a audiência – formada 

pela sociedade civil carioca – foi operada, dentre outros meios, pelo jornal O Globo, em especial 

pelo seu Caderno Especial “A Guerra do Rio”. Esse Caderno Especial foi, então, o agente 

funcional que, utilizando uma retórica militarista, estimulou valores e preconceitos já presentes 

na audiência de modo a colaborar com a produção de um clima societal favorável à operação 

das forças de segurança pública nos complexos.  

 

1.3 A Análise do Discurso como recurso para o estudo do Caderno Especial 

 

A teoria da Análise de Discurso (AD) foi desenvolvida pelo francês Michel Pêcheux no 

final dos anos 1960 como proposta original para o estudo da linguagem. A AD pecheutiana 

representa uma das mais de cerca de 50 vertentes dos estudos do discurso. Diante dessa nova 

abordagem inúmeros trabalhos foram desenvolvidos buscando construir um novo tratamento 

para a teoria discursiva (ORLANDI, 2003, p.15). Orlandi com base na obra de Pêcheux, 

desenvolve uma tipologia do discurso a fim de apresentar e contribuir para a discussão sobre as 

relações entre linguagem, língua e sujeito (RODRIGUES; KALIL FILHO, 2018, p.28).  

O discurso é apresentado como o objeto de estudo da AD. A AD estimula a reflexão 

crítica sobre como os discursos são social e historicamente produzidos e com quais finalidades. 

A temática da AD é, portanto, a problematização das maneiras de se produzir sentido sobre as 

relações políticas, sociais e econômicas. Inicialmente é preciso compreender que a 

imparcialidade da linguagem não se faz presente em suas análises e muito menos a consciência 

de que tudo se encontra no discurso. A descrição do mundo e a posição do interlocutor são 

fatores que fazem a AD repudiar a ideia de que os discursos são neutros ou produzidos por 

agentes neutros (ORLANDI, 2003, p.16-18; RODRIGUES; KALIL FILHO, 2018, p.29). Para 

a AD, toda linguagem, todos os conceitos, são expressões de perspectivas políticas e éticas, que 
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refletem valores, posições político-ideológicas, interesses econômicos e identidades de classe, 

raça, gênero ou outras.  

A AD propõe-se a estudar a linguagem além da mera formalidade das suas regras 

internas ao discurso. De acordo com Brasil (2003, p.172), “a análise de discurso surge, então, 

com a discussão de questões que advogam contra o formalismo hermético da linguagem, 

questionando a negação da exterioridade”. Ou seja, para a AD é precisamente na exterioridade 

do discurso onde os indivíduos agem e interagem, construindo sentido para si e para os outros. 

(ORLANDI, 2003, p.30). 

Por conseguinte, o trabalho da Análise de Discurso, gira em torno do seu objeto em 

questão, a linguagem, a língua, a ideologia e o sujeito. Este estudo se efetiva por meio de um 

processo de análise das relações e produção de sentido, e não o exame de cada aspecto 

isoladamente. A língua na AD não é trabalhada no campo abstrato, mas sim com os seus 

significados no mundo real. A língua, mais do que mero instrumento de comunicação, é uma 

produtora de sentidos, deste modo o analista precisa relacionar a linguagem à sua exterioridade: 

a política, os valores morais e ideologias. A língua faz sentido apenas na articulação da 

ideologia, do discurso e do sujeito (ORLANDI, 2003). Para Orlandi, 

 

Partindo da ideia de que a materialidade específica da ideologia é o discurso e a 

materialidade específica do discurso é a língua, trabalha a relação língua-discurso-

ideologia. Essa relação se complementa com o fato de que, como diz M. Pêcheux 

(1975), não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia e é assim que a 

língua faz sentido (ORLANDI, 2003, p.17). 

 

A AD surge da confluência de três disciplinas e os questionamentos que se 

apresentavam das suas relações na década de 1960. Estas disciplinas são: 1) a Linguística, tendo 

como objeto a língua, a sua própria ordem, e a relação, não linear, da linguagem, do pensamento 

e do mundo; 2) o Marxismo, o questionamento da ideologia e das relações político-econômicas 

na produção de sentido na História; e 3) a Psicanálise, como a História afeta os processos de 

subjetivação dos indivíduos (ORLANDI, 2003, p.19-20).   

A AD não considera a mensagem como um objeto à parte do indivíduo que a emite, mas 

sim como elemento de um campo de discursos produzido pelos indivíduos e que, por sua vez, 

intervém na produção de cada subjetividade individual. Não há, portanto, uma transmissão de 

informação direta (linearidade) e de entendimento simultâneo. Há, ao contrário, um processo 

de coconstituição entre o receptor e o emissor no processo de significação. Existem processos 

de construção de sujeitos e a produção de sentidos que são afetados pela língua e que se realizam 

concretamente em situações concretas. Do ponto de vista de Pêcheux, o sentido não se apresenta 
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de forma direta nos discursos. Ele não é claro e evidente. Por isso, seria preciso levar em 

consideração sua opacidade significativa, a multiplicidade de significados, e a posição que o 

sujeito ocupa no discurso (ORLANDI, 2003, p.20-22; BRASIL, 2011, p.173; RODRIGUES; 

KALIL FILHO, 2018, p.29). 

A AD busca a compreensão de como os objetos simbólicos produzem sentido. AD 

trabalha nos limites da interpretação para entender os processos de significação. Para ela, não 

existe uma chave de interpretação, mas sim um método e um dispositivo teórico para encontrar 

o sentido. “Não há uma verdade oculta atrás do texto.” Os textos possuem gestos de 

interpretação que o analista através de seu dispositivo deverá desvendar e compreender 

(ORLANDI, 2003, p.25-26). 

Para um desenvolvimento adequado da AD, após a escolha do seu dispositivo teórico, é 

necessário distinguir a inteligibilidade, a interpretação e a compreensão. A inteligibilidade é a 

possibilidade de entender a língua, e a sua norma culta em uma frase. Todavia não é 

interpretável quando não conseguimos fazer conexões com o restante do conteúdo. A 

interpretação ocorre quando captamos as outras sentenças do texto e o contexto imediato. A 

compreensão vai além da interpretação ao entender como um objeto simbólico (enunciado, 

pintura, música e etc.) faz sentido e significância para e por sujeitos (Ibid., 2003, p.26-27).  

A compreensão do(s) sentido(s) na análise de discurso não se prende apenas ao seu 

conteúdo textual. A disposição do texto, a relação com o sujeito abrem caminho para novas 

leituras. Os sentidos vão além das palavras. Precisamos compreender o externo (contexto) em 

que o texto se relaciona, o que acarretou a sua produção, as suas condições, a memória e não 

apenas as intenções do sujeito. O sentido inclina-se a variar de acordo com a formação 

discursiva em que se encontra, o sentido desliza (ORLANDI, 2003, p.30-31; BRASIL, 2011, 

p.174). 

Por isso, ao tratarmos da noção de “segurança” na TS, afirmamos que não existe um 

sentido único para “segurança” e que, tampouco, seria necessário que a palavra “segurança” 

fosse escrita ou pronunciada para que houvesse um processo de securitização. O contexto – o 

ambiente político, valorativo e ideológico – é o mais fundamental para a AD. Interessa, nessa 

dissertação, entender como termos do léxico militar e pertencentes ao ambiente de valores 

militar – “conquista”, “guerra”, “combate”, “ocupação”, “intervenção”, “soldados” entre outros 

que serão apresentados no Capítulo 4 – formam um campo semântico, um espaço de sentido, 

no qual se inseriu os discursos veiculados no Caderno Especial “Guerra no Rio”. A AD nos 

parece um instrumento metodológico e analítico importante justamente porque permite 

entender o uso de expressões que vinculam um campo semântico – o da “guerra” – a outro 
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campo semântico – o da “segurança pública” – fazendo com que o primeiro seja usado para 

descrever o segundo.  

Não seria possível haver essa transferência de sentidos de um campo a outro se não 

houvesse uma base ideológica prévia já funcionando e muito arraigada na mentalidade da 

audiência a que se destinou o Caderno Especial. Essa base ideológica é formada pelo 

preconceito de raça e classe direcionado a negros e pobres. Tal base é parte da própria estrutura 

moral, política e social do Brasil, em geral, e da sociedade carioca, em particular, como veremos 

nos Capítulos 2 e 3. Tendo a AD como perspectiva de estudo podemos isolar vocábulos 

específicos e perguntar-nos sobre seu sentido naquele contexto específico, ou seja, num 

Caderno que visa a narrar a ocupação de dois complexos de favelas no Rio de Janeiro por forças 

militares num momento de crença na necessidade de levar adiante o “programa de pacificação” 

na capital fluminense.  

Passaremos pela história da ideia de “pacificação” e de suas conexões com o racismo 

estrutural da sociedade brasileira (e carioca) para entender como eles são partes fundamentais 

de uma ideologia das classes altas e médias centradas em valores de superioridade racial branca 

e de repulsa ao negro, ao pobre e às drogas. Essa ideologia nos molda a percepção do mundo, 

afetando, inconscientemente, a produção do discurso. Ao construirmos uma fala não tomamos 

noção da carga ideológica, a sua representação, no que expressamos. A partir do momento em 

que o discurso é proferido temos o entendimento, singular, de que ele nos pertence. Os sentidos 

utilizados, no entanto, já preexistem e não se fazem pela nossa vontade. Estes sentidos são 

anteriores ao nosso discurso: “quando nascemos os discursos já estão em processo e nós é que 

entramos nesse processo. Eles não se originam em nós” (ORLANDI, 2003, p.35-36; 

RODRIGUES; KALIL FILHO, 2018, p.30).    

A paráfrase e a polissemia são componentes necessários na elaboração do discurso e 

produção de sentido. A paráfrase, é a forma como retomamos o que já foi expresso, porém com 

um novo conjunto de palavras, a produtividade da língua. Reside uma memória nesta nova 

construção, contudo permanece no mesmo espaço de dizer. O sujeito recupera um dizer e 

reformula mantendo-se fiel a seu significado. A polissemia rompe com o processo de 

significação, haja visto que uma mesma palavra pode possuir significados distintos. Ou seja, 

ela representa a criatividade discursiva, abertura para o deslizamento de sentido. O discurso se 

constrói na tensão entre o mesmo, que já foi dito, e o diferente, o que será falado (ORLANDI, 

2003, p.36-38; BRASIL, 2011, p.179-180; RODRIGUES; KALIL FILHO, 2018, p.30). 

O uso de recursos como a paráfrase e a polissemia seguem táticas político-ideológicas, 

lembrando que os discursos não são neutros, mas sim, instrumentos políticos em relações de 
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poder. Em outras palavras, os discursos (com os elementos que os compõem) trabalham para 

moldar o modo pelo qual os indivíduos veem o mundo e seus acontecimentos. Assim, numa 

sociedade racista e classista, a identificação do negro e pobre como “perigoso” é facilitada, 

senão estimulada. Articulando isso aos elementos da TS, entendemos que é o campo semântico 

moldado por perspectivas ideológicas permite que uma audiência aceite, apoie e legitime um 

processo de securitização.  

A proibição das drogas psicoativas ou a declaração de “guerra contra o narcotráfico” 

não seriam possíveis se já não estivesse em operação um campo semântico no qual as “drogas” 

são entendidas como "venenos mortais” vendidas por “pessoas degeneradas moral e 

racialmente”. A ideologia do racismo, somada à dos classismo e ao moralismo permitem que a 

audiência aceite, ou mesmo estimule, tanto a elaboração de leis que proíbem certas drogas 

psicoativas, como outras que coloquem em movimento táticas de combate a determinados 

atores sociais (RODRIGUES; LABATE, 2019). 

As formações ideológicas fornecem a produção de sentidos para as palavras. O sentido 

em si não se encontra nas palavras, mas sim na posição do sujeito e a forma como são 

empregadas por ele. Alterações no sentido das palavras são extraídas das formações ideológicas 

em que as posições residem. A ideologia – sendo tudo aquilo que perpassa o inconsciente e que 

carrega significados do sujeito – são materializadas nas formações discursivas (ORLANDI, 

2003, p.39-41).  

A formação discursiva evidencia aquilo que o sujeito pode e deve dizer ou aquilo que 

não pode ou não deve dizer. A partir da formação discursiva o analista consegue entender a 

produção de sentidos, a relação com a ideologia e organizar as regularidades no funcionamento 

do discurso. Segundo Brasil (2011, p.173-174), Michael Pêcheux utiliza o conceito de formação 

discursiva elaborado por Foucault – no livro A Arqueologia do Saber – fornecendo-lhe um novo 

significado para a Análise de Discurso. As formações discursivas variam de acordo com o 

ambiente profissional de modo que teremos uma visão de mundo limitada (ORLANDI, 2003, 

p.42-44). 

A relação do sujeito e a ideologia na Análise de Discurso é central para que o analista 

consiga extrair resultados do seu objeto. A ideologia é o cerne da AD, sendo através dela que o 

sujeito e os sentidos se constituem. De acordo com Orlandi, a ideologia atua entre a linguagem 

e o mundo. É um movimento de reflexão e refração em que o efeito imaginário recai um sobre 

o outro: “toda fala possui um fundo ideológico e, por conseguinte, o discurso é o lugar onde se 

encontram a ideologia e a língua” (ORLANDI, 20003, p.45-48; RODRIGUES; KALIL FILHO, 

2018, p.29). 
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 Assim, a AD nos interessa, principalmente, por duas razões. Primeiro, nos serve como 

um modo de qualificar, pela relação entre ideologia e discurso, um elemento que não fica claro 

na TS, ou seja, o sentido ideológico na produção dos discursos, seu sentido tático que existe a 

fim de permitir que a securitização seja proposta e efetivada. Em segundo lugar, como método 

para a leitura dos textos que compõem o Caderno Especial “A Guerra do Rio”. Mais 

precisamente, o método que nos permite analisar o texto a partir do seu contexto. Assim, vamos 

propor a análise de como um léxico oriundo do campo semântico militar-bélico é transposto 

para tratar de um campo semântico que, supostamente, não seria o da “guerra”, mas o da 

segurança pública.  

 Nesse sentido, a AD é utilizada para “temperar” a perspectiva da TS permitindo que o 

estudo proposto nessa dissertação possa indicar os elementos político-ideológicos presentes na 

produção do discurso veiculado pelo Caderno Especial. Esse caderno, por sua vez, pertence a 

um campo semântico mais amplo e historicamente anterior que estrutura a sociedade brasileira: 

o racismo estrutural e os preconceitos de classe. Desse modo, procuraremos mostrar como o 

Caderno é um veículo privilegiado para perceber como o narcotráfico e a “guerra” contra o 

crime organizado no Rio de Janeiro são formas pelas quais se atualizam aqueles preconceitos, 

dando continuidade a formas de violência e de estigmatização que remontam à época colonial 

e à escravidão de milhões de negros e negras nos três séculos iniciais da ocupação das terras 

que viriam a ser o Brasil. 
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CAPÍTULO 2 

A “PACIFICAÇÃO” NA HISTÓRIA DO BRASIL 

 

O termo pacificação e a sua conexão com as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), 

inauguradas em 2008, por mais recente do que aparente ser, está presente na história brasileira 

desde tempos coloniais, passando pelo Primeiro Reinado, pela regência e pelo Segundo Reinado 

chegando à Primeira República. Assim, a pacificação fez e faz parte da construção do Brasil.  

A prática recorrente da pacificação que se encontra inscrita em nossa história obedece a 

certos padrões que necessitam ser destacados para que se possa compreender seus elementos 

estruturais e sua recorrência já no século XXI. Dentre tais elementos, destacam-se: 1) a 

construção de “inimigos internos”, 2) o princípio da tutelagem, 3) práticas de segregação e 

remoção forçada de populações em determinados territórios e 4) a perseguição e sujeição de 

determinados segmentos da sociedade. Destaca-se como duas constantes a presença de forças 

militares e a sempre presente retórica da produção de paz. 

A fim de entender a sua recorrência, incorporação e a carga semântica que carrega o 

índice da “pacificação”, propõe-se apresentar suas manifestações históricas até o advento das 

UPPs e da Força de Pacificação instalada para a ocupação dos Complexos da Penha e do 

Alemão, em 2010. O objetivo desse panorama histórico é o de apresentar e de coletar indícios 

da realização dos quatro elementos mencionados acima, com o propósito de entender como, nas 

formas de representação da ocupação dos Complexos da Penha e do Alemão pelo Caderno 

Especial “A Guerra do Rio”, a questão da pacificação apareceu como conceito central a 

justificar a ação das forças de segurança federais em tal operação, com destaque para o Exército 

Brasileiro.  

 

2.1 A pacificação na formação do Brasil colonial 

 

O descobrimento do Brasil, em 22 de abril de 1500, foi uma oportunidade para Portugal 

expandir o seu domínio nas Américas. Para que o estabelecimento de uma nova colônia 

colocasse em andamento o seu projeto era necessário estabelecer contato e relações com os 

povos autóctones. O relacionamento da população indígena com os europeus foi baseado, 

inicialmente, nos regimes de feitoria. A economia de escambo foi o primeiro contato e troca 

estabelecido entre as partes que iniciaria a apropriação deste novo território (PACHECO DE 

OLIVEIRA, 2016, p.50). 
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A troca comercial foi uma das primeiras relações a ser estabelecida entre estes povos 

distintos. Os portugueses tinham como projeto para a sua nova colônia o batismo e a 

catequização do povo nativo para incorporá-los à metrópole e o seu aproveitamento como mão 

de obra. O desenvolvimento econômico era, portanto, o próximo passo e os índios seriam 

importantes para este processo. A criação de uma atividade econômica permanente viria para 

atender ao comércio exterior da metrópole. Conjuntamente, a disputa territorial fazia parte desta 

relação comercial (PACHECO DE OLIVEIRA, 2014, p.130; 2016, p.51).   

A interação entre os portugueses e os índios não foi apenas caracterizada por uma 

aliança comercial. Existiram povos indígenas que se encontravam filiados aos franceses e que 

disputavam se estabelecer no território. No Rio de Janeiro, por exemplo, a aliança dos 

temiminós (tribo tupi) com os portugueses contra os franceses e os tamoios representou a 

conquista da Guanabara e o princípio do domínio de Portugal na nova colônia. O tratamento 

dado a estes pelos portugueses foi a perseguição e a morte com o intuito de conquistar mais 

áreas e liberar o recém-descoberto Brasil da presença francesa. A meta dos governantes 

portugueses era a submissão do povo autóctone, aplicando uma “guerra justa” aos que se 

mostravam contrários a presença dos portugueses (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016, p.50-53; 

ALMEIDA, 2017, p.22). 

O Regimento de 1548, documento que transmitia as ordens do Rei de Portugal para cada 

governador-geral, continham as diretrizes quanto à forma que a colonização portuguesa na 

América fosse empreendida, a sua missão evangelizadora. A reivindicação territorial – objetivo 

militar – contra as populações autóctones e a sua sujeição eram os pontos centrais. Estes povos 

deveriam se submeter aos comandos e às vontades do Rei e as suas terras passariam a ser parte 

do território português. Para alcançar estes objetivos, a guerra (conquista militar) e a catequese 

(conquista espiritual) foram os métodos empregados. (PACHECO DE OLIVEIRA, 2014, 

p.129; 2017, p.54; MOREIRA, 2017, p.127-128). 

A submissão dos povos indígenas resistentes (“índios bravios") e a apropriação de suas 

terras possibilitariam o desenvolvimento da economia e a inibição de possíveis assentamentos 

estrangeiros. A tutela portuguesa sob os índios intercalava entre aspectos de proteção e 

repressão, outra marca do padrão de pacificação (PACHECO DE OLIVEIRA, 2017, p.55). 

Os missionários, responsáveis pela catequização dos nativos, defendiam que os 

indígenas não fossem escravizados. Todavia, os índios, assentados em núcleos de povoamento 

que se encontravam sob orientação dos missionários, eram cedidos para trabalhos com os 

colonos em troca de uma baixa remuneração e, em muitas ocasiões, eram tomados como 

escravos pelos fazendeiros portugueses e não retornavam aos seus povoamentos. O aspecto 
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protetivo da tutelagem aparentava ser mais no sentido figurativo do que uma real proteção 

contra os abusos cometidos pelos portugueses (Ibid., 2017, p.56-57; MOREIRA, 2017, p.135-

138). 

Os povos indígenas opositores eram considerados traidores e duras penas lhes foram 

impostas. A destruição das aldeias e povoações, a subjugação dos nativos e a matança eram as 

principais formas de punição. De acordo com Pacheco de Oliveira (2016), aquela foi a aplicação 

da “guerra justa”. A gestão portuguesa dos territórios e populações do Brasil ficou marcado 

pelo genocídio dos índios (PACHECO DE OLIVEIRA, 2014, p.132). 

Pacheco de Oliveira salienta, ainda, que os colonos pretendiam promover uma 

transformação sociocultural e econômica nas populações autóctones de forma a inseri-los no 

ordenamento e padrão europeu. Porém, os indígenas apresentavam resistência quanto a estas 

investidas e sempre que não mantinham contato com os colonos regressavam para os seus 

costumes. Entende-se, o que acabamos de abordar, como mais um traço do processo de 

pacificação, ou seja, a transformação dos seus hábitos (PACHECO DE OLIVEIRA, 2017). 

Segundo o autor, 

 

No período colonial a “pacificação” designava uma transformação profunda sofrida 

por uma população etnicamente distinta, cujos componentes “pagãos, morais e 

anárquicos” deveriam ser substituídos por uma condição supostamente nova e mais 

elevada, propicia a sua participação na sociedade colonizadora. Os aspectos militares 

e repressivos eram remetidos ao esquecimento, o que se celebrava era o surgimento 

de um novo índio, cristão e súdito fiel ao Rei de Portugal (PACHECO DE OLIVEIRA, 

2017, p.68). 

 

Para o modelo de gestão que os portugueses almejavam na colônia brasileira a tutela 

dos povos autóctones era primordial. A troca comercial ajustada entre as partes não era a real 

intenção de Portugal. O controle social, político e as suas práticas ordinárias tinham de ser 

estipuladas pelos portugueses para que, desse modo, além do controle espaço-geográfico, 

possuíssem um vínculo de vassalagem com os índios. Portanto, no decorrer do período colonial 

ocorreu a transformação e entendimento da figura representativa do indígena no contexto social, 

a sua redução para a condição de escravo. Ou seja, o descimento dos nativos era imperativo 

para os projetos da Coroa (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016, p.54; POMPA, 2017, p.81). 

Posto assim, a pacificação, “o estabelecimento da paz”, se resumia a: conquista de novos 

territórios através da expropriação das terras dos índios; a realocação, sob os cuidados dos 

missionários, para núcleos de povoamento; e a utilização da mão de obra indígena para uso dos 

colonos e do governo a baixo custo (PACHECO DE OLIVEIRA, 2014; 2016; 2017, passim).  



50 

 

 A modificação de juízo do papel dos indígenas para os portugueses que acarretou em 

medidas pacificadoras não era aplicada a todos os nativos. Existia a distinção entre os índios 

aliados e os rebeldes. Para os primeiros, eram reconhecidos direitos (à liberdade e à terra), 

enquanto para os últimos a aplicação da guerra justa era legítima. O que temos de evidenciar 

na história de formação do Brasil, e para a compreensão da construção do “índio rebelde” ou 

“bravio” como um “Outro ameaçador”, é de que a inter-relação entre portugueses e nativos não 

se baseou apenas em conflitos e extermínios. Tratou-se, também, de uma articulação e 

adaptação dos índios com os colonos para preservar a sua existência sem entrar em contendas. 

Todavia, aqueles que se voltaram contra os colonizadores e/ou se aliaram a outros povos 

europeus foram alvo das políticas pacificadoras. Estes indígenas passaram a serem percebidos 

como o Outro e vistos como o inimigo que deveria se sujeitar a ordem do Eu (POMPA, 2017, 

passim; MOREIRA, 2017, p.134). 

 As justificativas da Coroa portuguesa para implementarem a pacificação necessitaram, 

antes de tudo, desse processo de construção do inimigo. Um antagonista à ordem do Rei. Os 

índios, tidos como bárbaros e selvagens, representavam uma ameaça à ordem civilizatória que 

os colonos queriam oficialmente promover na América Portuguesa. Dessa maneira, a guerra 

contra os índios ganhava contornos de justa e imperativa à medida que a paz precisava ser 

estabelecida. “Paz, portanto, é a ‘redução’ do outro à ordem do eu, em oposição à des-ordem, 

conceptualizada como ‘guerra’” (POMPA, 2017, p.82).  

Quando aceitavam – pela força ou não – a autoridade dos colonos, os índios eram 

retirados das suas terras e distribuídos em assentamentos sob as ordens da Coroa. O controle 

passava a ser total da Coroa portuguesa, seja daquele espaço que foi liberado ou a aldeia 

missionária em que o índio foi realocado. A colonização conquistava terras, enquanto os nativos 

as abandonavam e perdiam o seu direito de pleno exercício. O sustento e o manuseio da terra 

somente eram permitidos para aqueles que se convertessem ao cristianismo, além da 

participação nos empreendimentos militares dos colonos (Ibid., 2017, p.83 et seq.). 

O regime de aldeamentos se incorporou à “guerra justa” que os colonos promoviam nos 

territórios que tencionavam a controlar. Ao empreender contendas aos povos indígenas, os 

portugueses “empurravam-nos” para locais controlados pelos jesuítas. A única opção que lhes 

restava era solicitar abrigo e permissão aos religiosos para se estabelecerem nas suas missões. 

Ou seja, as duas formas de tutelagem dos indígenas se articulavam para que a população 

autóctone fosse “pacificada” (ALMEIDA, 2017, p.21; 26). 

Cabe recordar que existia uma negociação dos missionários com as lideranças indígenas 

para conseguirem implementar a política de aldeamento, além da própria guerra de conquista, 
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como previsto no Regimento. A liberdade para a catequização, dentro das tribos, e 

posteriormente o estabelecimento e ocupação do território dependia da dinâmica com os índios. 

Este território “pacificado” era um consentimento temporário do domínio português pela força 

militar, dado aos nativos que não abandonavam os seus costumes. Percebe-se uma relação de 

interesses entre as partes envolvidas que destaca certo protagonismo indígena e uma 

metamorfose entre as duas partes (Ibid., 2017, p.21; 25; PACHECO DE OLIVEIRA, 2014, 

p.131). 

Segundo Pompa (2017, p.81), a “redução” e “descimento” – expressão usada para os 

indígenas reacomodados às condições de vida impostas pelos portugueses – eram meios 

aplicados pelos portugueses que predizia o controle dos nativos nos aspectos político, jurídico 

e econômico. Os deslocamentos e o estabelecimento das aldeias missionárias atendiam o 

processo de territorialização dos colonos e dos indígenas. Logo, a prática de ocupação no Brasil 

colonial passava, necessariamente, pelas ações de “pacificação” dos povos indígenas, onde o 

extermínio e a tutela atuavam de forma articulada e complementar. 

No decorrer do processo de pacificação indígena, houve, a partir de meados do século 

XVI, a introdução dos escravos africanos como força de trabalho no Brasil. A alteração da mão 

de obra da indígena para a de cativos africanos se ocasionou por diversos fatores, dentre eles o 

fato de que o comércio de escravos africanos ser mais lucrativo para Coroa; a política 

missionária não apresentava resultados satisfatórios com a socialização dos nativos e a forte 

oposição da Igreja Católica, contrária à escravização indígena, mas não à africana. Sendo assim, 

a partir do século XVII, a principal fonte de trabalhadores para a colônia brasileira passaria a 

ser os escravos negros oriundos do continente africano (MARQUESE, 2006, p.111; PACHECO 

DE OLIVEIRA, 2017, p.58). 

Voltaremos à questão da exploração do povo africano, no capítulo seguinte. A presença 

de uma maioria escravizada e que, a partir do final do século XIX, se torna juridicamente livre, 

mas na prática sujeitada em termos políticos, econômicos e sociais, está diretamente relacionada 

à versão ainda vigente do contingente de pessoas consideradas “perigosas” à ordem 

socioeconômica e política. Nesta consideração se enquadram os negros, mestiços, pobres e 

habitantes de áreas de ocupação informal nas grandes cidades (MARQUESE, 2006, p.116; 

PACHECO DE OLIVEIRA, 2017, p.58-59). 

Ao longo de quase de três séculos o tratamento destinado para os povos indígenas foi 

alternado entre a sua sujeição e a incorporação forçada às vilas e missões por meios das “ações 

pacificadoras”, combinando trabalho forçado e catequização. Mesmo que bem tardiamente, 
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quando da chegada de D. João e da Coroa portuguesa em 1808, as práticas com relação às 

populações indígenas permaneceriam severas (MOREIRA, 2017, passim). 

A Carta Régia de 13 de maio de 1808 atualizou a política sistemática da pacificação, 

adotando medidas mais violentas com o intuito de supostamente de “socializar” indígenas 

considerados ainda “selvagens”. Foi retomada a pena de cativeiro aos derrotados até que os 

índios “alevantados” se rendessem aos colonos. Os Botocudos do rio Doce foram os primeiros 

alvos da “guerra ofensiva” que o príncipe Regente D. João reimplantou. A política indigenista 

de D. João tipificou os indígenas em três categorias: os inimigos; os índios de paz e os aliados, 

cada uma com um respectivo tratamento (Ibid., 2017, p.139-1142). A forma coercitiva e 

impositiva de sedentarização e aculturação de povos indígenas continuaria nos mesmos termos 

até, como adiante, a elaboração de um novo indigenismo sob a liderança de Cândido Rondon, 

já em começos do século XX.  

A pacificação durante o período colonial foi envolta de guerras, extermínios e tutelagem 

da população indígena. A conquista da paz, manifestamos que, era apenas para um lado desta 

interação e sendo vital para o desenvolvimento do projeto colonial. A construção do Outro 

contrário a ordem social do Eu foi a justificativa para empreender a guerra contra um grupo 

social “bárbaro” e “selvagem”. Ao longo deste ciclo os índios foram, inicialmente, o principal 

alvo das perseguições e aniquilações, mas não se limitou a eles.  Examinaremos como a 

pacificação procedeu no Brasil durante o conturbado período da regência e do segundo reinado 

até a primeira república para compreender quais atores se vincularam às ações pacificadoras no 

Brasil. 

 

2.2 A Pacificação em dois tempos: o Duque de Caxias e o Marechal Rondon 

 

2.2.2.1 Duque de Caxias (1803-1880) e as ações pacificadoras no contexto 

regencial e do II reinado. 

 

Discorrer a respeito de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nos remete de 

imediato às suas vitórias militares e à sua significação para o exército e para o nosso país seja 

no campo da defesa militar quanto na sua atuação política. O patrono do Exército brasileiro; o 

Pacificador e Nume tutelar da nacionalidade são algumas das formas pelas quais ele é 

mencionado pela história oficial do Exército brasileiro.  

A tradição militar e política da família Lima e Silva colocou Caxias nos mesmos passos 

dos seus familiares. Os Lima e Silva buscavam conquistar a ascensão social. Para isso, vieram 
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ao Brasil ainda no século XVIII. Ao trilhar caminho similar de seu pai, irmãos e tios, Caxias 

foi aquele que conquistou maior prestígio na esfera política e militar (BENTO, 2003, p.86-89; 

SOUZA, 2008, passim). 

Nascido no Rio de Janeiro, em 25 de agosto de 1803, Luís Alves de Lima e Silva, desde 

jovem passou a integrar o ambiente castrense. Aos 5 anos de idade recebeu seu primeiro título, 

Cadete de 1ª classe, no 1º Regimento de Infantaria do RJ, antigo Regime de Bragança. Esta foi 

uma nomeação honorífica apenas. Sua formação acadêmica e militar se sucedeu entre os anos 

de 1808 e 1821. No ano de 1818, Luiz Alves, então com 15 anos de idade, passou a frequentar 

a Real Academia Militar que foi implantada no Brasil a partir da chegada da corte portuguesa 

em 1808 (SOUZA, 2008, p.107;109;112). 

Aos 18 anos iniciou a sua ocupação militar vindo a atuar nos acontecimentos da 

independência. Após a declaração de independência do Brasil, em 1822, Luís Alves integrou o 

Batalhão do Imperador. O batismo de fogo de Luiz Alves ocorreu no ano de 1823 quando 

participou do conflito na Bahia sob o comando de seu tio, coronel José Joaquim de Lima (Ibid., 

2008, p.125). 

O Batalhão do Imperador foi criado em 18 de janeiro de 1823 e tinha como objetivo 

dissipar as tropas portuguesas e os seus atos de repressão contra D. Pedro; assegurar a unidade 

nacional e defender os sentimentos patrióticos nas províncias do Império. O batalhão atuou 

assegurando que a autoridade do monarca não fosse questionada e que as províncias não 

estivessem dispostas a alterar a estrutura social, o sistema de hierarquias e a obediência à Corte 

no Rio de Janeiro. 

A família Lima e Silva auxiliaram o Imperador a consolidar a sua monarquia. 

Inicialmente nas províncias da Bahia e Pernambuco para conquistar apoio e afirmar a 

autoridade do imperador. Boris Fausto (2006, p.143), menciona que as tropas portuguesas que 

não juravam fidelidade a D. Pedro eram consideradas inimigas, assim como qualquer uma que 

aportasse vinda de Portugal.  Naquele contexto, comandantes europeus, como Pedro Labatut e 

Lorde Cochrane, mobilizaram os contingentes fiéis para a consolidação da independência 

(SOUZA, 2008, p.127). 

Os movimentos revolucionários que ocorrem na Província da Cisplatina e na Bahia se 

deram pela ausência de representação do poder central e a presença de tropas portuguesas 

ligadas à metrópole. Estas articulações autonomistas divergiam quanto aos seus objetivos. 

Algumas eram a favor do retorno do status de colônia (maioria portuguesa); outras defendiam 

a repartição do território (ideal separatista); e ainda aqueles que desejavam a instauração de 

uma república. A contenção das revoltas contra D. Pedro I não significou, no entanto, o final 
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dos desafios para a manutenção da integridade territorial do Brasil. As duas décadas seguintes 

registraram revoltas que representaram riscos concretos à fragmentação do território (FAUSTO, 

2006, p.144; 146-147; SOUZA, 2008, p.125-126). 

 

Fato pouco explorado por alguns dos estudiosos da carreira militar de Caxias é o seu 

período à frente do comando da Guarda de Municipais Permanentes. Criada no ano de 1831, a 

guarda atuou na capital da província para conter possíveis levantes e para “manter a ordem” na 

capital. Luís Alves, inicialmente, exerceu a função de subcomandante da Guarda. Porém, em 

1832, assumiu a função de comando. De acordo com Souza (2008, p.212; 223-234) e Bento 

(2003, p.36; 90), foi durante os sete anos de serviço à frente como Comandante do Corpo de 

Guardas de Municipais Permanente que Alves desenvolveu as suas aptidões de mediação e 

conciliação que seriam valorizadas quando da sua atuação no combate a revoltas regenciais. 

O ano de 1831, as disputas entre portugueses e brasileiros se acirraram por conta das 

movimentações políticas e as intenções D. Pedro I para com o Estado brasileiro. O fechamento 

do parlamento e da imprensa e a suspensão de direitos civis promoveram desconfiança no seio 

da população. A agitação popular ganhou as ruas da Capital, fazendo com que os militares, sob 

as ordens do Imperador, ocupassem a cidade. Ciente da real situação, um possível embate entre 

os militares e cidadãos, e do fervor em que se encontrava a província do Rio de Janeiro, D. 

Pedro I assinou sua abdicação do trono em favor do filho Pedro (FAUSTO, 2006, p.154-156; 

SOUZA, 2008, p.177-180). 

Do decreto de abdicação do imperador à nomeação para a Regência Trina Provisória, 

os Lima e Silva atuariam para conter os ânimos exaltados a fim de conduzir uma transição 

pacífica. Todavia, mesmo com a abdicação de D. Pedro I, a capital do país ainda enfrentaria 

levantes até os anos de 1833 com contornos sociais que logo repercutiriam pelo país. 

A regência, procurando conter as revoltas, criou uma força policial de caráter 

profissional, militar e permanente. Esta nova guarda foi instituída por Diogo Antônio Feijó 

substituindo a guarda municipal civil e não possuía qualquer relação com a Guarda Real de 

Polícia que foi extinta após se revoltar contra a Regência (BENTO, 2003, p.48-49; SOUZA, 

2008, p.216; PESSOA, 2015, on line6). 

A chamada Guarda de Municipais Permanentes foi composta por voluntários e não pela 

conscrição como no exército tradicional. A remuneração e a proibição dos castigos corporais 

                                                 
6
 Disponível em: http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/307-corpo-de-guardas-municipais-

permanentes-da-corte>. Acessado em: 23 de mai. de 2021. 
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foram seus principais atrativos. A guarda procurava atrair homens livres e dotados de status de 

cidadania plena. Um processo de decantação social, segundo Souza (2008), buscou, 

oficialmente, “alistamento de melhores homens”. Homens de boa conduta, moral e política. A 

disciplina e a obediência formaram a base dos Permanentes e estes deveriam transmitir e ensinar 

para os cidadãos da província carioca estes preceitos. No ano seguinte, 1832, o então major 

Luís Alves de Lima assumia o comando geral da Guarda Permanente. Anteriormente, o major 

atuou para conter mais uma crise nas ruas do Rio de Janeiro conhecido como “Abrilada”, por 

ter acontecido no mês de abril de 1832 (SOUZA, 2008, p.216-219; PESSOA, 2015, on-line). 

O método de pacificação do futuro Duque de Caxias teve seu início, precisamente, 

quando esteve à frente do comando da Guarda de Municipais Permanentes (1832-1839). A 

mobilização da guarda foi a resposta dos liberais a uma política repressiva aos atos de 

sublevação de cidadãos e militares contra o governo.   

De acordo com Souza, (2008, p.223;228-229), os anos de comando do então Tenente-

Coronel Luís Alves de Lima com os Permanentes o fizeram conhecer as camadas da sociedade 

do Rio de Janeiro, testemunhando as desigualdades que estavam enraizada na sociedade. 

Observando da base ao topo da sociedade, Luiz Alves construiu táticas para controlar os ânimos 

e os anseios dos exaltados na capital imperial. A guarda repreendia os pequenos conflitos e a 

generalização da brutalidade. Este palco foi uma “escola” para o modo como Caxias lidou com 

as revoltas durante a Regência e o Segundo Reinado (SOUZA, 2009, p.9-11). 

Um paralelo que podemos perceber da antiga Guarda Municipal de Permanentes com a 

sua contraparte atualizada, a Polícia Militar, era o excesso de repressão e a presença ostensiva 

na cidade, tendo como alvo as classes mais baixas. As patrulhas em localidades comerciais, 

com maior concentração de pessoas, eram enviadas para atuar contra qualquer indivíduo 

suspeito. 

 

O chefe da polícia da corte, apreensivo com a concentração de vadios e criminosos 

que atuavam na área portuária do Saco do Alferes durante o dia, ocultando-se à noite 

no Morro do Nheco, escreveu (...) solicitando uma patrulha especial de permanentes 

(...). (...) os guardas passaram a atuar por algum tempo na localidade. Tinham ordens 

expressas de prender qualquer indivíduo suspeito no morro (...). Já em 1835, as ordens 

foram mais claras: as patrulhas deveriam parar todas as pessoas que, por seu estado, 

pela hora ou lugar, fossem suspeitas, revistando-as escrupulosamente (SOUZA, 2008, 

p.230). 

 

Esta é uma prática recorrente na atualidade das forças policiais que remontam dos 

tempos do período regencial. A violência da tropa era um tema central nas críticas que sofria 

na imprensa e em demonstrações de descontentamento público. Outra questão que estava entre 
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as atribuições dos permanentes era o controle dos escravos negros. A população de escravos 

desde os tempos coloniais só crescia no Brasil. No período regencial, os escravos, negros 

libertos e brancos pobres perfaziam uma grande parcela das cidades, chegando na década de 

1830 a estimados 80% da população do Rio de Janeiro (SOUZA, 2008, p.231-232; SOUZA, 

2009, p.13). 

Desde a existência da Guarda Real de Polícia, se transferindo para a Guarda de 

Municipais Permanentes, havia a incumbência de monitorar as atividades dos escravos e dos 

negros libertos. Proteger a nobreza e frustrar tentativas de revoltas eram duas de suas funções. 

O escravo era vital para a manutenção da mão de obra do país, por isso para ter o seu controle 

se empregavam métodos de subjugação, violência e repressão. Além das disputas políticas, da 

disciplina da guarda e dos revoltosos, Luís Alves tinha de lidar com mais este problema social 

que se inseria nos anseios dos exaltados: “Desde a chegada dos portugueses ao Rio de Janeiro, 

os sistemas penais e policiais são utilizados como instrumentos para controlar as classes mais 

baixas” (SOUZA, 2008, p.237;248; 2009, p.9-13; ASHCROFT, 2014, on-line7). 

O tenente-coronel Luís Alves de Lima ficou responsável por tratar com repressão e 

controle a complexidade da segregação na corte imperial. Anterior a esta época os escravos já 

eram interpretados como uma ameaça e, no decorrer, da história do país, como escravos ou 

como homens livres, assumiram um lugar que ainda ocupam, o de perigo constante ou de 

“inimigo interno” (SOUZA, 2008, p. 229-232; 237). Nos próximos capítulos, voltaremos a 

apresentar elementos da história da construção desse “inimigo” associado às classes mais 

pobres e negras.  

Ao longo de sete anos em que atuou como comandante da Guarda Permanente, Luís 

Alves de Lima estabilizou as ruas da capital do Brasil. No entanto, outras regiões do Império 

passavam por conturbações políticas e sociais. Os eventos que estavam se sucedendo no 

Maranhão se apresentariam como um novo desafio para este militar. O império, em dezembro 

de 1839, estabeleceu a Divisão Pacificadora do Norte, tropa militar destinada a combater a 

revolta da Balaiada, nomeando Luiz Alves como seu comandante. 

Entre os anos de 1835 e 1836, o uso da palavra pacificação ganhou difusão na imprensa 

da Corte ao se noticiar as revoltas que se iniciavam no Pará (a Cabanagem) e no Rio Grande do 

Sul (a Farroupilha). “Pacificar” as províncias significava colocar um fim nas revoltas, 

articulando repressão militar e negociações com as elites locais para acomodar interesses e 

estabelecer a obediência com relação ao Rio de Janeiro. Como destaca Kraay (2017, p.152-

                                                 
7
 Disponível em: <https://rioonwatch.org.br/?p=10231>. Acessado em: 13 de jun. de 2020. 
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154), o termo deixou de ser usado em primeiro plano para se referir à conquista, controle e 

integração de populações indígenas, passando a definir a vitória sobre as revoltas regionais.  

Em 1839, o tenente-coronel Luiz Alves de Lima foi destituído do comando dos 

Permanentes para ser enviado à província do Maranhão, como seu presidente e comandante da 

força militar para combater os revoltosos. A referida província se encontrava em conflito desde 

o ano anterior, situação que já afetava a economia e não era mais benéfica para nenhum dos 

grupos políticos da Corte, os liberais (bem-te-vis) e os conservadores (cabanos) (SOUZA, 2008, 

p.262; 285). 

Motivações de cunho partidário e social explicam a rebelião conhecida como Balaiada. 

As disputas partidárias entre os bem-te-vis e os cabanos para o controle da província se 

acirraram quando os liberais perderam as eleições influenciadas pelos conservadores. Com os 

cabanos no poder alterações na estrutura de poder colocaram os bem-te-vis reduzidos no jogo 

de poder político. A recorrência a violência era habitual elevando ainda mais as tensões. Esta 

conjuntura provocou contestações e conflitos intra-elite (BENTO, 2003, p.259; FAUSTO, 

2006, p.185; SOUZA, 2008, loc. cit.). 

A violência e repressão constantes contra os negros e mestiços (caboclos e quilombolas) 

eram a razão para as insatisfações sociais nas províncias. Muitos fugiam, buscando proteção 

nas matas e subsistindo dos saques a propriedades rurais. Aqueles grupos eram peças de 

manobra das elites para comporem os contingentes dos conflitos políticos que ocasionalmente 

eclodiam em violência. A utilização destas pessoas se transformou em uma ameaça quando as 

elites não as conseguiram mais controlar (Ibid., 2003, p.259-260; Ibid., 2008, p.286). 

De acordo com Souza (2008, p.286-287), a amálgama destas duas motivações fez 

eclodir a Balaiada. A injustiça que recaiu sobre o mestiço Raimundo Gomes, ao tentar provar a 

inocência do seu irmão e ter seu pedido negado, foi o que lhe instigou a pegar em armas. A sua 

ação de liberação do seu irmão foi exitosa e logo lhe rendeu fama e seguidores. Este ato se 

transformou em um movimento armado que abalaria a província do Maranhão por quatro anos. 

Outra liderança do levante era Francisco dos Anjos Ferreira, vulgo Balaio. Este se 

tornaria um dos líderes da Revolução no Maranhão ao ter sua filha violentada e este crime ter 

saído impune. A partir deste acontecimento, Balaio começou uma jornada de vingança contra 

cidades do interior da província. A violência e perseguição contra os bem-te-vis, assim como 

as pilhagens nas cidades, foram o conteúdo da Balaiada que não possuía exatamente um líder 

que comandasse todos os revoltosos. Assim, Cosme, escravo fugido, esteve à frente dos 

escravos também fugidos que se juntaram as fileiras da balaiada. Diversificados interesses 
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pessoais dificultaram uma maior coesão deste grupo (BENTO, 2003, p.261; SOUZA, 2008, 

p.313). 

O Maranhão nesta altura já era considerado uma província insegura onde o medo e a 

desordem predominavam, ameaçando chegar à capital, São Luís. Os revoltosos eram vistos 

como bandidos incultos e sem motivações políticas. Foi neste quadro de acontecimentos que o 

poder regencial enviou o Cel. Luiz Alves de Lima e Silva com a missão de pacificar a citada 

província. Ao se estabelecer, no princípio do ano de 1840, em território maranhense Luiz Alves 

de Lima procurou de imediato trazer para si a população do Maranhão, por meio de um discurso 

conciliador que foi lido por toda a província. Ele passou a organizar, ao mesmo tempo, as forças 

militares de modo que viessem a melhor combater o inimigo. Deste novo rearranjo se formou 

a Divisão Pacificadora do Norte. Com estas atitudes iniciais conquistou apoio nas esferas civil 

e militar da província (Ibid., 2003, p.262-263; Ibid., 2008, p.290-296). 

Correspondente ao que foi relatado acima, os cabanos e bem-te-vi procuraram auxiliar 

Luiz Alves a dissipar os revoltosos. O “estado de desesperação” da província, nas palavras de 

Souza (2008, p. 290), foi bem aproveitado pelo militar no esforço de fazer com que os partidos 

opositores colaborassem na meta de pacificar o Maranhão. O futuro Duque de Caxias exercitou, 

então, a técnica de negociar e conciliar com as elites enquanto reprimia violentamente os 

revoltosos das classes populares. 

A sua proclamação8 aos cidadãos do Maranhão expressou um projeto conservador e 

centralizador de interesse da monarquia brasileira. O coronel buscou, também, transmitir uma 

política de neutralidade entre as elites, alinhada às diretrizes do governo central. Para isso, 

mantinha constante comunicação com ambos os grupos da elite, informando sobre suas 

condutas/ações para saber se deveria manter sua estratégia ou modificá-la. A concessão de 

anistia aos revoltosos foi combinada com o uso – ou a promessa do uso – de violência extrema 

para combater os bandos rebeldes. Os seus subordinados militares, no entanto, só poderiam 

utilizar este recurso com autorização expressa de Luiz Alves (BENTO, 2003, p.259-261; 

SOUZA, 2008, p.291-295; 298; 328-329; 2009, p.17; 20). 

Uma das técnicas de modus operandi de Caxias, se podemos colocar desta maneira, era 

o restabelecimento da civilidade – termo como a “ordem pública” era chamada (SOUZA, 2018) 

– nos territórios conflituosos. A sua experiência à frente da Guarda dos Permanentes lhe serviu 

para esse propósito. O contato com as camadas sociais lhe davam um entendimento da forma 

como poderia reconstruir as fronteiras sociais. Outra forma de ação pacificadora era a promoção 

                                                 
8
 Ver página 291 de Duque de Caxias – o homem por trás do monumento (SOUZA, 2008). 
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da intriga/cizânia entre os rebelados. Luiz Alves contratava homens para que despertassem 

rivalidades entre os cidadão rebelados livres e os negros. Com isso, procurava desarticular os 

contingentes dos revoltados (SOUZA, 2008, p.300-310; 315;317-318). 

Acontecimento de fundamental importância para a maioria das revoltas foi a maioridade 

de D. Pedro II em 23 de agosto de 1840, colocando com isso fim à Regência e iniciando o 

Segundo Reinado no Brasil. Este evento foi utilizado estrategicamente pelo coronel Luiz Alves 

Lima e Silva para congregar os cidadãos do Maranhão em defesa da Monarquia e da unidade 

do Estado brasileiro. De acordo com Bento (2003, p.263), o Coronel Lima e Silva apontava D. 

Pedro II como símbolo da paz, de união e de justiça para o Brasil (Ibid., 2008, p.321-326). 

A condução da pacificação passou adquirir um caráter mais diplomático por parte do 

militar a partir do ato do novo Imperador que concedia a anistia aos revoltosos que se 

entregassem. Contudo, o aspecto militar de sua missão pacificadora não foi totalmente posto de 

lado, pois houve revoltosos que mantiveram a luta. Durante os próximos cinco meses, a Divisão 

Pacificadora seguiu ativa, até que em 19 de janeiro de 1841 foi anunciada a vitória completa 

sobre os revoltosos. A Província do Maranhão obteve, enfim, uma pacificação completa. 

Nas campanhas de pacificação, entre as décadas de 1830 e 1840, o tratamento distinto 

aplicado aos rebeldes sempre dependeu de suas origens sociais. Os levantes que sucederam 

neste espaço de tempo foram compostos por todos os estratos da população brasileira daquele 

tempo. No entanto, Lima e Silva, em nome do imperador, sempre buscou, para as elites, a 

reconciliação ao invés das punições. Pobres livres ou libertos eram punidos com castigos 

físicos, prisões ou execuções. Já escravos não tinham nenhuma possibilidade conciliação, 

restando apenas punição, que incluía a morte. A maioria era retornada aos seus antigos senhores 

após o regresso da ordem. Até mesmo os indígenas poderiam ser inseridos na nação, mesmo 

em uma posição subjugada. A aplicação da anistia na Balaiada é um exemplo notório deste 

tratamento diferenciado. Balaio e Raimundo, que eram homens libertos pobres, foram punidos 

com prisão, enquanto Cosme, líder negro e escravo fugido, foi sentenciado à morte (SOUZA, 

2008, p.332-333; PACHECO DE OLIVEIRA, 2017, passim; KRAAY, 2017, p.157). 

Após a consolidação da pacificação do Maranhão, o Coronel Luiz Alves foi promovido 

a Brigadeiro e conquistou o seu primeiro título nobiliárquico. O militar adotou o nome de 

Caxias, nome de cidade no Maranhão por ele “pacificada”, passando a ser reconhecido como 

Barão de Caxias. O período conturbado fez o recém nomeado Barão ingressar em uma nova 

missão, pacificar os movimentos liberais de 1842. 

Mesmo com a maioridade anunciada, o reinado de D. Pedro II ainda sofreria com 

revoltas internas. Algumas de menor intensidade e outras de grandes proporções, como a 
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Revolução Farroupilha, que já vinham desde o antigo período regencial. Movimentos rebeldes 

marcaram os seus primeiros anos de governo de Pedro II, além de contendas com os países 

vizinhos. Dentre as revoltas de menor intensidade podemos citar as seguintes: a Revolta dos 

Lisos, em Alagoas, em 1844; o “Motim da carne sem osso, da farinha sem caroço e do toucinho 

do grosso”, em Salvador, Bahia, em 1858; as Arruaças do Quebra-Quilos entre, começadas na 

Paraíba e que se repetiram pelo país entre 1874 e 75 e o Motim do Vintém de 1880, na cidade 

do Rio de Janeiro. Além de atuar na repressão a esses episódios, o Barão de Caxias atuou 

também nas revoltas liberais das províncias de São Paulo e Minas Gerais (BENTO, 2003, 

p.267-269). 

O cenário político da maioridade e a “votação do cacete” foram o pano de fundo para as 

revoltas liberais de São Paulo e Minas Gerais. O estopim da revolução paulista, que ocorreu em 

17 de maio de 1842, foi a remoção de Rafael Tobias de Aguiar da presidência da província, a 

manutenção do Comandante-das-armas e o adiamento da abertura das câmaras legislativas. 

Contrários às ações políticas conservadoras, Tobias de Aguiar e o Padre Diogo Antônio Feijó 

realizam um ataque à capital, São Paulo. Os dois revolucionários conseguem sair vitoriosos e 

assumiram as funções de presidente e vice-presidente interinos (Ibid., 2003, p.270-271; 

SOUZA, 2008, p.353-355).  

No momento em que as forças liberais davam posse ao governo interino de São Paulo, 

o Império deu carta branca para Caxias atuar. Os embates foram travados com rapidez e o Barão 

conquistou mais uma vitória. Em pouco mais de dois meses, graças à sua rede conexões 

políticas, estratégias de campo e à sua polícia secreta militar o barão conseguiu desarticular o 

movimento. Caxias aplicou métodos já praticados por ele antes, como o estímulo à intriga entre 

as forças inimigas e a negociações de vantagens e anistias com as elites locais (BENTO, 2003, 

loc. cit.; SOUZA, 2008, p.356-360). 

Concluída a participação em São Paulo, o próprio Caxias se voluntariou para comandar 

as forças que seriam despachadas para Minas Gerais para reprimir mais uma revolta local. Os 

fundamentos para os mineiros pegarem em armas foram os mesmos que os paulistas. A perda 

de representatividade pela lei das reformas dos códigos, orquestrada pelos conservadores, a 

criação do corpo da guarda dos permanentes e a substituição dos funcionários públicos – 

dispersão da Câmara dos Deputados – insuflaram os revoltosos. Os princípios defendidos pelos 

mineiros foram, também, similares aos paulistas: proteger a Constituição do Império e lealdade 

ao trono - Pedro II, que de acordo com os sublevados sofria de coação moral por parte de seu 

ministério. Em 10 de junho de 1842, teve início a revolução liberal da província mineira. O 
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movimento se desenvolveu rapidamente e ocupou várias cidades (BENTO, 2003, p.272-273; 

SOUZA, 2008, p.374;377; MARINHO, 2015, p.112-118).  

Com o prestígio pela pacificação de duas províncias o barão de Caxias recebeu carta 

branca para agir na província de Minas Gerais. De tal forma que antes do fim dos eventos em 

São Paulo o brigadeiro deslocou tropas em direção ao novo levante. O desenrolar dos combates 

entre as tropas legalistas e revoltosas foi mais intenso do que os ocorridos em São Paulo, mas 

com resultados semelhantes (SOUZA, 2008, p.377). 

 Diante do sucesso de Caxias em São Paulo e dos avanços militares em Minas Gerais, 

os líderes da revolta se dividiram entre os favoráveis a depor as armas e os que desejavam dar 

prosseguimento à luta. Caxias preferia a negociação com líderes revoltos quando o embate 

violento era iminente. Essa tática levou a muitas rendições sem luta. Mesmo assim, em certos 

momentos, a batalha foi inevitável para impor o poder da Coroa e a sua política de modo a 

debelar qualquer futura tentativa de insurreição. Caxias, já tendo pacificado duas províncias, 

entendia como se desenvolviam estes movimentos. Sendo assim, mesmo objetivando minimizar 

as perdas de “irmãos brasileiros” em combate entendia que em certas ocasiões era preciso impor 

pela força as ordens do Imperador D. Pedro II. A mediação e consolidação, assim como o seu 

entendimento e aproximação com todas as camadas classe sociais eram diferenciais que 

moldavam o modo de pacificar de Caxias e o seu Exército pacificador (BENTO, 2003, p.273-

274; SOUZA, 2008, p.380-385). 

Ao analisarmos o modo como Caxias tratava os adversários do império, os nacionais 

brasileiros, percebe-se uma nítida diferenciação. Para as elites locais e os homens livres que se 

decidissem pela rendição, eram oferecidos vantagens e perdões. Aos escravos e negros forros, 

além de homens livres rebeldes, Caxias não negociava e impunha pela força a sua ordem. A 

“pacificação” de Caxias, portanto, tratava uma categoria de pessoas como conterrâneos 

cidadãos brasileiros e outra como pessoas sem direitos, como se fossem estrangeiros vivendo 

em território nacional, ou seja, como se fossem “inimigos externos”, só que habitantes do Brasil. 

Foi logo depois, no Rio Grande do Sul, em conflito de maiores proporções, que Caxias 

se consolidou como grande líder militar do início do Segundo Reinado. A chamada “Revolução 

Farroupilha”, foi expressiva pela duração, pela mobilização e pelo objetivo separatista. O longo 

processo de combates e negociações que perdurou por mais de 10 anos, indicando que apenas 

o fator militar seria ineficaz para debelar o levante. Assim, em 1842, diante de consecutivas 

derrotas (militares e políticas), o governo imperial escolhe o brigadeiro barão de Caxias para 

liderar as forças centrais contra a república do Rio Grande. Pesaram para a escolha o seu 

retrospecto vitorioso e suas habilidades políticas/diplomáticas para lidar com conflitos civis. A 
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importância da região requisitava seu mais hábil comandante militar para a manutenção da 

integridade territorial (BENTO, 2003, p.274; SOUZA, 2008, p.401-409). 

A Revolução Farroupilha não fugiu a característica das demais revoltas. Demandas 

dirigidas ao governo central por melhorias e prestígio na região foram pleiteadas. O Rio Grande 

do Sul já possuía ambições de emancipação antes mesmo do início dos levantes no país. A sua 

relevância em comparação com as demais regiões era por conta da sua posição geoestratégica, 

a sua forte economia e as relações sociais com seus vizinhos (FAUSTO, 2006, p.168; Ibid., 

2008, p.461-467; RODRIGUES, 2017, p.6-7). 

O relacionamento e contato com os uruguaios estreitavam os laços entre estes povos o 

que era interessante para o Estado brasileiro que possuía intenção de exercer maior influência 

na Região do Prata. O comércio de criação de gado e de charque desta região era importante 

pois era a base da alimentação dos mais pobres e dos escravos das porções Sul e Centro Sul do 

Brasil (FAUSTO, 2006, loc. cit.).  

Quando a revolta Farroupilha eclodiu, em 1835, o governo central do Brasil tomou 

medidas para assegurar o controle daquela região estratégica. Umas das reclamações centrais 

dos políticos e da elite gaúcha era a alta carga tributária cobrada da província e os impostos 

sobre a exportação do charque. Como nem todas as províncias conseguiam arcar com as suas 

despesas, o governo central acabava por fornecer assistência que vinham dos impostos 

recolhidos do Rio Grande do Sul ao invés de repassá-los a essa província. Logo, a província do 

Rio Grande do Sul era de grande importância para o governo central, pois de maneira indireta 

socorria financeiramente as demais províncias brasileiras (Ibid., 2006, p.169; RODRIGUES, 

2017, p.8). 

É neste cenário que a Revolução Farroupilha ganha proporção em 1835. A rebelião 

mobilizou a elite gaúcha, estancieiros das fronteiras e a classe média das cidades, sem lideranças 

de origem popular. Seus propósitos eram o fim ou a diminuição da taxação do gado e a 

autonomia ou separação do Brasil. Seu principal líder foi Bento Gonçalves da Silva, então 

comandante da Guarda Nacional do Rio Grande do Sul (BENTO, 2003, p.274-276; FAUSTO, 

2006, loc. cit.).   

Do começo do conflito em 20 de setembro de 1835 até a chegada de Caxias, em 9 de 

novembro de 1842, Gonçalves exerceu a presidência da República Rio-grandense em Porto 

Alegre. Os revoltosos e as forças legalistas se “revezavam” nos triunfos no campo de batalha. 

Na seara política, os liberais não conseguiam convencer os revolucionários gaúchos a cessar 

seu projeto emancipador. A oferta de anistia e concessões foram recusadas (BENTO, 2003, 

p.274-280). Conforme Kraay (2017, p.160), o ambiente e a percepção era de que “aos olhos do 
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homem político, não tinham as barbaridades do Pará um caráter tão assombrador como a 

sedição do Rio Grande, pois (...) ameaçava realmente a integridade do Império”.  

O Império, assim como nas demais revoltas, concedeu a Caxias amplos poderes para 

lidar no campo militar e negociar com os revoltosos. Caxias deveria se expressar como um 

agente de aparência neutra entre os legalistas e os levantados, de modo similar como agiu em 

eventos passados. O militar era o representante da Coroa, porém, não poderia evidenciar suas 

filiações. No que se refere a negociação política, o Império, mais uma vez, autorizou o trato 

diferenciado para as lideranças e para os que compunham as tropas rebeladas. Para a elite, 

existia a possibilidade da anistia, desde que respeitada as obrigações do governo, além de 

compensação pecuniária para aqueles que se entendessem como lesados. No que concerne aos 

escravos não haveria negociação. A abolição da escravidão que lhes foi prometida não seria 

reconhecida pelo Império e só seriam poupados aqueles que retornassem ao cativeiro (SOUZA, 

2008, p.408-411; 416). 

Outro ponto delicado era o Estado Oriental (Uruguai) que deveria ser tratado com 

cautela e sempre aplicando uma postura neutra. A relação do país com a região do Prata, naquele 

período, era bastante delicada, pois havia três forças, além do Brasil, buscando a exercer a 

primazia da região. Rosas do lado argentino; Uribe e Fructuoso Rivera, no Estado Oriental 

disputavam com o Brasil a influência e controle da região. A Revolução Farroupilha freou as 

pretensões expansionistas brasileiras sobre a região platina e abriam a possibilidade para uma 

incursão externa (FAUSTO, 2006; Ibid., 2008, p.467-471). 

Dentre os motivos para o sucesso das pacificações em que Caxias esteve à frente foi sua 

rede de contatos que foi construída ao decorrer da sua carreira militar e política e sua capacidade 

administrativa. Caxias, nos primeiros dias após sua chegada à província, procurou reorganizar 

o governo da região e o seu exército, unindo-o com as forças legalistas da província do Rio 

Grande do Sul. Para isso procurou melhorar a cavalhada e diminuir as despesas militares. A 

rede de relações de Caxias que crescia conforme os seus sucessos no campo militar e político. 

Isto acabou por facilitar também essa “campanha pacificadora” (BENTO, 2003; SOUZA, 

2008). 

De acordo com Souza (2008, p.422-433), Caxias possui uma capacidade estratégica que 

lhe proporcionava pensar a guerra politicamente. O barão sabia como manejar pessoas e 

interesses ao considerar a utilidades dos rebeldes para usá-los em momento oportuno, fosse a 

favor da causa em que se encontrava ou nos conflitos entre forças estatais. A reintegração e 

associação do Barão Caxias com o General Bento Manuel explicitava que o militar reconhecia 
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seus pontos fracos e a necessidade das relações interpessoais, até mesmo com aqueles que eram 

inimigos, para que desta forma conseguisse completar as ordens do poder central. 

Em 11 de janeiro de 1843, tiveram início as operações militares comandadas por Caxias. 

Inicialmente, os legalistas foram vitoriosos, entretanto, passaram a enfrentar os reveses 

característicos dos conflitos. O desenvolvimento da Farroupilha se fez com vitórias e derrotas 

em batalhas para ambos os lados. A manobra dos farroupilhas de buscar refúgio no Estado 

Oriental (Uruguai) comprometeria a conclusão da guerra. A política externa de neutralidade 

adotada pelo governo brasileiro não era benéfica para as suas forças militares uma vez que não 

podiam perseguir os rebelados após as fronteiras brasileiras (BENTO, 2003, p.281-282; 

SOUZA, 2008, p.462).  

Diferentemente das duas últimas províncias pacificadas, Caxias enfrentou dificuldades 

para desenvolver seus planos. Desencontros entre as forças legalistas e atrasos (que culminaram 

na morte do irmão de Caxias); falta de comunicação e material, prolongaram ainda mais o 

conflito. Ainda assim, as negociações de paz entre os revolucionários e o governo central 

aconteceram simultaneamente aos embates entre os dois lados. As correspondências e contatos 

realizados entre as partes se direcionavam para chegarem a um denominador comum. Uma das 

questões delicadas a serem resolvidas foi o destino que recairia sobre os escravos que lutaram 

ao lado dos farroupilhas com o objetivo de conquistarem a liberdade no término do conflito. Os 

escravocratas requeriam o retorno dos escravos. O Barão, em nome do governo, prometeu 

ressarcir os antigos donos dos escravos que atuaram na Revolução Farroupilha. Estes negros, 

então, seriam integrados às forças do império, ganhando sua carta de alforria. A autonomia 

concedida a Caxias foi providencial para resolver mais este imbróglio (BENTO, 2003, p.282-

283; SOUZA, 2008, p.481-484; 487-489; 495-496; 503; 510; 523). 

No campo militar a vitória foi conquistada no Combate de Porongos em 14 de novembro 

de 1844. Esta última batalha civil é envolta em questionamentos, até os tempos atuais, pelo 

acontecimento que resultou o massacre dos Lanceiros Negros, divisão que se encontravam sob 

o comando de David Canabarro. Especulações a respeito de traição, uma solução para pleito 

dos escravos negros e entrega para Caxias de uma vitória militar são especuladas por 

pesquisadores da Revolução Farroupilha (SOUZA, 2008, p.512-513).  

 Na esfera política, as negociações foram concluídas no dia 1º de março de 1845 com a 

assinatura da Paz de Poncho Verde e o retorno do território ao Império do Brasil. Os atos finais 

desta revolta contaram mais com o Barão de Caxias diplomata do que com o militar. As 

articulações e debates com cada liderança destacaram o elemento da conciliação de elites 

presente na estratégia de pacificação de Lima e Silva. O acordo do Império com a província foi 
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a concessão de anistia geral para os revoltosos, menos para os escravos. Com relação aos 

militares que lutaram sob a bandeira farroupilha, houve promessa de reintegração, com as suas 

patentes mantidas, ao Exército brasileiro; e a dívida da República de Piratini seriam arcadas 

pela Coroa (BENTO, 2003, p.283-285; FAUSTO, 2006, p.170; SOUZA, 2008, p.512; 

RODRIGUES, 2017, p.26-27). 

Concluído este episódio o período monárquico passaria, ainda, por revoltas de 

proporções menores, com exceção da Revolução Praieira de Pernambuco (1848-1850), mas já 

sem a presença de Caxias. Muito prestigiado pela sua trajetória e pelo sucesso no Sul, Lima e 

Silva ainda teria uma destacada participação como comandante militar na Guerra do Paraguai 

(1864-1870). Antes disso, no entanto, foi Ministro da Guerra por duas vezes (1855-1875 e 

1861-1861) e, já membro do Partido Conservador, foi Presidente do Conselho de Ministros 

também por duas vezes, entre 1856-1857 e 1861-1862. Depois da Guerra do Paraguai ainda 

seria Presidente do Conselho mais uma vez, entre 1875 e 1878. Seu prestígio junto à elite 

política e militar persistiu ao fato de ter retornado ao Brasil vindo do Paraguai, em 1869, 

contrariando a vontade de Pedro II. Caxias considerava-se esgotado pelos anos quase 

ininterruptos de comando militar. Apesar do conflito com o Imperador, Pedro II lhe conferiu o 

maior título de nobreza possível, o de Duque, sendo Caxias o único “duque” nomeado durante 

o Segundo Reinado. Um dos nomes pelos quais ficou conhecido, além de simplesmente 

“Duque”, foi a de “Pacificador”, por conta de sua liderança nas campanhas militares no Brasil. 

Em 1953, o Exército Brasileiro criou sua mais alta medalha, a Medalha do Pacificador, para 

comemorar os feitos do Duque de Caxias. Depois, em 1962, o Duque foi indicado como Patrono 

do Exército Brasileiro (SOUZA, 2008, passim). 

Ainda que tenha sido comandante militar no maior conflito internacional da história do 

Brasil, a Guerra do Paraguai, a fama de Caxias foi construída por seus sucessos em conflitos 

internos, comandando tropas contra brasileiros. Esse fato é importante para tratarmos da atual 

versão da ideia de “pacificação” que veio com as “Unidades de Polícia Pacificadora” e as 

“Forças de Pacificação” do Exército organizadas para atuar em favelas do Rio de Janeiro já no 

século XXI. No entanto, antes de tratar desses episódios recentes, voltaremos nosso olhar para 

o início do período republicano no Brasil, para apresentar a figura histórica que complementa 

a de Caxias no papel de formulador do modo brasileiro de exercer a “pacificação”: o Marechal 

Rondon. 
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2.2.2 Marechal Rondon (1865-1958) e a idealização do nacional brasileiro no 

contexto republicano. 

 

O Brasil, ao contrário dos seus vizinhos, foi o último dos Estados da sua região a adotar 

a forma de governo republicana. O processo e sentimento de nação tiveram a sua construção 

iniciada ainda no Segundo Reinado. E foi nesse contexto, no início do século XX, que surgiu a 

figura do militar e indigenista Rondon defendendo diminuir o abismo de informações existente 

entre o litoral e o sertão brasileiro. Alinhado com o desenvolvimento do país e a integração dos 

povos nativos à sociedade brasileira Rondon, buscou desenvolver uma política ao mesmo tempo 

assistencialista e de integração das populações indígenas com pouco ou nenhum contato com a 

sociedade brasileira “moderna”. A situação política na fase de atuação de Rondon foi 

completamente distinta ao do Duque de Caxias, assim como seria sua prática pacificadora. 

Cândido Mariano da Silva Rondon nasceu em 5 de maio de 1865, em Mimoso, na 

província do Mato Grosso. Possuía descendência indígena Bororo por parte materna. Sua 

formação acadêmica foi realizada em Cuiabá, sob os cuidados do seu tio, de quem adotou o 

sobrenome Rondon em homenagem. Após exercer a profissão de professor se alista em 1881 

no 3º Regimento de Artilharia a Cavalo. No mesmo ano se transfere para o Rio de Janeiro para 

cursar a Escola Militar da Praia Vermelha. Em 1889, ingressa na Escola Superior de Guerra e 

conclui o curso de Engenharia e Estado Maior no ano de 1890. Foi durante sua formação militar 

que conheceu o positivismo (FREIRE, 2009, p.9; CPDOC9). 

A formação militar/acadêmica de Rondon foi transformada ao ser apresentado ao 

positivismo pelo seu professor Benjamin Constant (1836-1891), líder republicano e positivista. 

O professor foi influente na formação do militar, que adotou os preceitos do positivismo como 

guia para sua vida e carreira. É por conta desta aproximação com os militares republicanos e 

positivistas que Rondon participou do movimento que depôs a monarquia, em 1889 (CPDOC). 

A razão e a base científica são os pilares da doutrina positivista. A evolução social do 

ser humano seria conquistada ao direcionar a sociedade para o progresso social. O positivismo 

no Brasil combatia a escravidão e defendia o regime republicano como caminho para o 

progresso. Ao defenderem o progresso científico, a industrialização e a modernização do Brasil, 

defendiam o avanço da sociedade para uma etapa – ou época histórica – positiva. A influência 

do positivismo na formação do Brasil republicano é visível nos símbolos cívicos, como a 

bandeira nacional com o seu lema “Ordem e Progresso”, tirado de um mandamento positivista 

                                                 
9
 Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/candido-mariano-da-silva-

rondon>. Acesso em: 28 mar. 2021. 
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do seu criador, o filósofo francês Augusto Comte (FREIRE, 2009, p.10-11; 13; RODRIGUES, 

2017, p.125). 

Em 1890, Rondon participou da sua primeira missão ao integrar a Comissão Construtora 

de Linhas Telegráficas de Cuiabá ao Araguaia, a convite do major Antônio Ernesto Gomes 

Carneiro, na função de ajudante. A partir deste primeiro contato com os indígenas, as instruções 

de Gomes Carneiro e a realidade brasileira, Rondon passou a ter uma melhor percepção da 

situação em que se encontrava o país (FREIRE, 2009, p.16). 

Um retrato do Brasil da Primeira República daquela época apresentava grandes 

diferenças entre as suas porções territoriais. O litoral e o sertão (interior) se encontravam 

distantes e com grande grau de disparidade em diversos aspectos, principalmente no que dizia 

respeito ao desenvolvimento, integração e entendimento de pertencimento a nação brasileira. 

Ou seja, sua organização social e cultural apresentavam contrastes que colocavam obstáculos 

no projeto de “progresso” do Brasil tal como entendiam os positivistas (RODRIGUES, 2017, 

p.123). 

No ano de 1892, Rondon passou a chefiar a Comissão Construtora de Linhas 

Telegráficas, compreendendo a importância das populações autóctones no projeto de Estado 

brasileiro. A construção das linhas telegráficas para Rondon representava o progresso brasileiro 

(“sondas do progresso”), pois estabelecia um canal de comunicação do interior com a capital 

do Brasil, o Rio de Janeiro. A finalidade do governo brasileiro com a instalação das linhas era 

garantir uma defesa nas fronteiras com nossos vizinhos a partir da colonização do interior do 

país. Para esse empreendimento, retornou à pauta do Estado a questão da pacificação dos 

indígenas, principalmente daqueles que nunca tiveram contato com a sociedade ocidentalizada 

do litoral (FREIRE, 2009, p.19;22). 

A participação do povo autóctone foi primordial para a conclusão dos trabalhos de 

Rondon. Os recursos para as instalações das linhas eram poucos, as doenças da região 

assolavam os militares e os trabalhadores, acarretando deserções. Por esse motivo, a inserção 

do índio nas frentes de trabalho foi essencial para o seu término. No processo de convocação 

de indígenas para o trabalho, Rondon buscou aplicar os valores do republicanismo, do 

positivismo e do nacionalismo, com o objetivo de “integrar” os povos indígenas à sociedade 

ocidentalizada. Até a intervenção de Rondon, o tratamento recebido pelos povos indígenas do 

interior não era muito diferente daquele produzido desde tempos coloniais: guerra sistemática, 

extermínio e a escravidão como política de Estado (FREIRE, 2009, p.22; 31; LIMA, 2017, p.23-

25; FRANK, 2020, p.2). Comentando a convocação do povo Bororo para o trabalho nas redes 

de telégrafo, Freire afirma que:  
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A participação dos Bororo fez Rondon acreditar na viabilidade da incorporação dos 

índios à civilização. A iniciativa dos Bororo foi identificada como sendo de 

“espontânea brasilidade”. Segundo Rondon, buscar afeição e colaboração era o 

caminho para a civilização dos indígenas (FREIRE, 2009, p.31). 
 

Examinando a incumbência que lhe foi atribuída, mais a sua formação ideológica, 

Rondon se dedica a desenvolver uma forma de contato que definia como pacificação. No 

entanto, Rondon buscou dar ao conceito de pacificação um sentido diferente daquele usado em 

tempos coloniais contra os povos indígenas, ou daquele empregado no tempo de Caxias contra 

as revoltas regionais. O sentimento de fraternidade e os seus laços ancestrais com estes povos 

o impulsionaram nessa missão.  

Durante as suas missões Rondon foi atacado por diversas vezes pelos índios, contudo, 

o militar ordenava não revidar a suposta “agressão”. O entendimento do militar era que os 

ataques dos índios eram originados em virtude da defesa de suas terras e famílias. Sendo assim, 

não haveria razão para retaliar um possível ataque destes povos, pois não tinham intenções 

funestas e buscavam apenas proteger aquilo que lhe era estimado. O Marechal Rondon em suas 

expedições pelo Norte e o Centro-Oeste constatou disparidades sociais e econômicas e, a partir 

disto, procurou, seguindo o plano do Estado, estreitar as relações entre estes “polos distintos” a 

partir de um processo integrador que retirasse o interior do “atraso” colocando-o em contato 

com o desenvolvimento do litoral (FREIRE, 2009, p.48; RODRIGUES, 2017, p.125). 

Conforme Rondon realizava os seus trabalhos e contatos com os indígenas, conseguia 

executar o plano de conectar o sertão com litoral, tanto pela infraestrutura quanto pelo contato 

com povos indígenas. A pacificação de Rondon implicava atrair um povo autóctone para os 

núcleos de povoamento que estavam sendo construídos juntamente com as linhas telegráficas. 

O Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPI-LTN), sob 

a direção de Rondon, captava estes indígenas sem o recurso da violência para, além do 

povoamento, fazerem parte do mercado de trabalho rural, auxiliarem o plano de 

desenvolvimento do Brasil e inseri-los como nacionais brasileiros (LIMA, 2017, p.25-27).  

A Comissão alinhou em seus trabalhos a construção das linhas telegráficas e o 

desenvolvimento científico brasileiro. O trabalho de campo possibilitou o reconhecimento e a 

documentação dos recursos naturais, da fauna e flora, da geologia e as suas potencialidades. 

Rondon estabeleceu conexões entre o Brasil do litoral – tido por ele como “desenvolvido” – e 

o Brasil do sertão – considerado por ele como “atrasado”. Além disso, a ocupação territorial 

garantiria a presença brasileira em regiões fronteiriças que eram vitais para o exercício da 

soberania brasileira (FREIRE, 2009, p.34; FRANK, 2020, p.2-3). Assim, para Freire (2009, 
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p.66), “a Comissão Rondon foi concebida de forma a valorizar a exploração científica junto 

com os trabalhos de instalação de linhas telegráficas e de ocupação do território nacional”. 

A pacificação dos indígenas, pelos procedimentos de Rondon e enquanto esteve na 

liderança da SPI, se distinguia a dos tempos coloniais. Todavia, os abusos, a exploração, 

perseguições, escravidão e extermínio ainda tinham de ser combatidos por conta do que 

praticavam fazendeiros e seringueiros (FREIRE, 2009, p.33). De acordo com Lima (2017, p.34-

-37), as frentes de expansão territorial, mesmo com as técnicas pacificadoras de Rondon 

(conciliação, diálogo, livre arbítrio e respeito), ainda representavam uma intervenção no 

território e nas populações indígenas. As expedições para reconhecimento do terreno alteravam 

o modo de vida dos nativos ao terem que se retirar de suas localidades. Estas terras serviriam 

mais ao governo do que aos próprios índios que eram deslocados para povoamentos menores 

passando a ter sua mão de obra controlada. O mecanismo da violência não se praticava 

explicitamente nas expedições, todavia o controle governamental existia “como prática de 

poder estratégica”. 

O século XX se iniciou enredado no debate acadêmico e político sobre a questão 

indígena, os abusos, explorações e a sua sobrevivência. Para uma parcela da sociedade, o povo 

autóctone era considerado um empecilho ao progresso econômico, “selvagens” isolados da 

“civilização”. No entendimento destes, a intervenção com os índios deveria ser viabilizada por 

meio da catequização para “civilizar” os indígenas; e a educação para incorporá-los à sociedade. 

Todavia, Rondon buscava a preservação dos hábitos, costumes e cultura dos índios. Os 

ensinamentos positivistas incluíam os nativos na transformação social. O culto à pátria e à 

bandeira nacional substituiriam a catequese de forma que não fosse necessário subjugar a 

organização social indígena e seus hábitos (FREIRE, 2009, p.70; RODRIGUES, 2017, p.126-

127; FRANK, 2020, p.3; 6-7).  

O governo federal brasileiro tomou a frente na proteção dos povos indígenas. Alinhado 

a esta política governamental de proteção e existia o programa de angariar mão de obra. Com 

isso, ao proteger os indígenas conquistava-se trabalhadores nacionais aptos para a ocupação 

territorial e desenvolvimento da agricultura do país. Para esta nova política, o antigo SPI-LTN 

foi renomeado em 1918 simplesmente como Serviço de Proteção aos Índios (SPI). Os “novos” 

métodos de pacificação incentivavam, também, a miscigenação entre indígenas de povos 

diferentes, pois, nos novos aldeamentos diferentes etnias foram obrigadas a se relacionar, 

resultando em uniões e, consequentemente, filhos. Esta estratégia tinha a intenção de tornar o 

convívio entre os trabalhadores e indígenas mais ordeiro, ainda que tenha gerado conflitos e 

confrontos (MATTOS, 2017, p.109; 115).  
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A tutela da população indígena estava a cargo do Estado brasileiro, porém com uma 

orientação renovada. Foram estabelecidos códigos legais para regular as ações indígenas, 

assistência, normas sobre atração e pacificação dos índios, decretos, tipificação dos índios, com 

o intuito de estabelecerem marcos orientadores para os índios que se inseriam na sociedade 

brasileira. Segundo Freire, “essa legislação, que estabeleceu a tutela dos índios pelo Estado 

brasileiro, encerrava a definição legal de índio, tipos de índios, direito à terra, assistência 

econômica e educacional etc. Assim, abrangia os regulamentos do SPI, o Código Civil de 

191610, o Decreto-Lei 5.48411, de 1928, e as Constituições Federais de 1934 e 1946” (FREIRE, 

2009, p.78). 

Durante a década de 1920, o Brasil foi marcado pela Revolta Tenentista que expunha 

profunda crise na instituição castrense. As rebeliões possuíam cunho político e militar fruto dos 

desentendimentos entre setores do Exército brasileiro e as oligarquias regionais que se 

encontravam no poder. Rondon se envolveu neste episódio entre os anos de 1924 e 1925. A 

figura deste pacificador foi demandada para que diminuísse o número de baixas entre as duas 

partes conflituosas. A imagem de Caxias foi incorporada para trazer unidade para a instituição. 

Assim como o Duque de Caxias, este militar participou no combate de revoltas internas e que 

representavam um risco a ordem vigente e ao governo federal. Rondon chegou a comandar 

tropas que combateram a Coluna Prestes-Miguel Costa composta por tenentes rebeldes que 

circularam pelo interior buscando sublevar várias regiões contra o governo oligárquico 

(FREIRE, 2009, p.80-83). 

Em janeiro de 1927, Rondon contribuiria, novamente, para o Brasil conhecer seus 

próprios territórios. A inspeção das fronteiras do Brasil durante o mandato do presidente 

Washington Luís objetivava reconhecer as condições populacionais que habitavam tais regiões 

e o nível de segurança em que se encontravam nossas fronteiras. Entre os anos de 1927 à 1929 

foram realizadas três campanhas percorrendo o Norte, Oeste e Sul do Brasil (Ibid., 2009, p.86; 

RODRIGUES, 2017, p.129). Segundo Rodrigues, 

 

No pensamento estratégico dos militares, até 1900, nossas fronteiras com o Paraguai 

e a Bolívia continuavam desguarnecidas e isoladas, por isso a intensificação dos 

trabalhos da Comissão de construção de linhas telegráficas no centro-oeste 

(RODRIGUES, 2017, p.126). 

 

                                                 
10

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm>.  
11

 Disponível em:<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-5484-27-junho-1928-

562434-publicacaooriginal-86456-pl.html>. 
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As contribuições e descobertas feitas por Rondon ao longo dos primeiros anos do século 

XX auxiliaram o plano de colonização empreendido pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, a 

Marcha para o Oeste. A ocupação de porções territoriais do interior objetivava a valorização do 

trabalhador nacional como aquele que impulsionaria o desenvolvimento das regiões Norte e 

Centro-oeste do Brasil. Segundo Freire, “Vargas lançou, em 1938, a Marcha para Oeste, projeto 

governamental de colonização que visava ampliar as fronteiras econômicas e consolidar o 

mercado interno brasileiro” (FREIRE, 2009, p.99). 

A construção das linhas telegráficas e o desbravamento de partes do Brasil nunca antes 

exploradas e civilizada foram essenciais para a execução do programa de ocupação do território 

brasileiro. Durante o governo Vargas, Rondon, por conta de sua idade avançada (73 anos), tinha 

um papel mais político que operativo. A defesa da população autóctone e das suas terras, no 

entanto, permaneciam na sua retórica. A Marcha para Oeste era defendida por Rondon ao 

afirmar que Vargas pretendia proteger os indígenas (Ibid. 2009, 100-101).  

Uma das colaborações de Vargas para a causa indígena foi a criação do Conselho 

Nacional de Proteção aos Índios (CNPI) e a reestruturação do SPI, em 1939. Eram competências 

do CNPI a formulação de políticas que promovessem a assistência e proteção dos 

comportamentos dos índios. Rondon foi indicado a presidência deste conselho. À frente do 

Conselho, “quatro princípios (foram) formulados por Rondon para a política indigenista 

brasileira”: 

 

1. Os brasileiros não devem revidar os ataques defensivos dos índios, mas buscar a 

paz: “Morrer se preciso for; matar, nunca!”; 2. Deve-se respeitar as tribos indígenas 

como povos independentes, permitindo sua evolução sem quaisquer pressões; 3. É 

necessário assegurar aos índios a posse de suas terras; 4. O Estado deve garantir a 

assistência aos índios (FREIRE, 2009, p.122). 

  

A pacificação incumbida por Rondon e sua equipe para os indígenas seguiu o caminho 

oposto das pacificações do período colonial quando os indígenas eram escravizados ou 

exterminados caso resistissem e lutassem contra a dominação portuguesa. A figura de Rondon 

nos trouxe um maior esclarecimento de uma população que era considerada “bárbara” somente 

por viver dentro dos seus costumes e afastada da civilização. O desbravamento e a integração 

do Brasil nas três primeiras décadas do século XX se devem a este militar que com a ideologia 

positivista e o projeto de desenvolvimento do governo brasileiro deixaram um Estado “mais 

conectado”.     
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2.3 Dois modelos de pacificação 

 

Duque de Caxias e o Marechal Rondon são as duas mais importantes personagens da 

história do Brasil independente relacionadas ao projeto de pacificação do país. Antes de 1822, 

o conceito de pacificação estava associado ao propósito de submeter os povos indígenas à 

autoridade da Coroa portuguesa por intermédio dos colonos e arrendatários vindos da Europa 

para explorar as terras portuguesas nas Américas (RODRIGUES, 2017, p.76-77). 

Complementarmente, a Igreja Católica, especialmente os jesuítas, também se instalaram na 

nova colônia portuguesa com licença para catequizar e explorar a mão-de-obra indígena. A 

principal diferença entre colonos e religiosos era o objetivo oficial de escravizar (colonos) ou 

de catequizar (jesuítas) os povos indígenas em contato com os europeus. “Pacificar”, no entanto, 

significava “reduzir” – ou reunir em aldeamentos – os indígenas, disciplinando ou eliminando 

os que se rebelavam (PACHECO DE OLIVEIRA, 2014, p.130; MOREIRA, 2017, p.135-138). 

Os dois militares foram destacados condutores de novos modelos de “pacificação”. 

Caxias se consagrou como líder militar e vencedor nas rebeliões regionais pela habilidade de 

combinar uso da força militar com negociação com os rebelados. Procurando atrair as elites 

locais inconformadas, Caxias combateu sem tolerância escravos rebeldes, homens pobres 

brancos e pardos livres. Para cada grupo social, valia uma forma de agir diferente. O resultado 

buscado era “pacificar” as regiões, algo entendido como confirmar a autoridade da Corte, 

debelando as rebeliões (SOUZA, 2008; RODRIGUES, 2017, loc. cit.). 

Décadas depois, Rondon liderou uma nova fase de contato entre o poder central e os 

povos indígenas de terras brasileiras. Dessa vez, no entanto, inspirado por valores positivistas 

e republicanos, Rondon procurou desenvolver esse contato com a justificativa de “integrar” e 

oferecer assistência aos indígenas e, não, de catequizá-los à força, escravizá-los ou matá-los. 

Conhecendo os modos violentos pelos quais os brancos estabeleceram relações de poder com 

os povos indígenas desde tempos coloniais, os objetivos de Rondon parecem ser mais 

“humanitários” (LIMA, 2017, p.23-34). No entanto, para essa pesquisa, interessa destacar que 

o objetivo de “pacificar” de Rondon podia ser menos fisicamente violento que o de Caxias, mas 

também incluía formas mais leves de violência, como a fixação em novas vilas, longe de suas 

aldeias e das regiões de origem, e a obrigação de serem educados nos valores ocidentais (falar 

o português, vestir roupas ocidentais, deixar certos costumes, mudar formas de trabalhar etc.). 

Argumentamos aqui que os modelos de pacificação de Caixas e de Rondon são 

complementares e não opostos. Ambos tiveram o mesmo objetivo de consolidar a autoridade 

do poder central situado no Rio de Janeiro, quer fosse a monarquia ou a república. Nos dois 
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modelos, os grupos mais pobres – como os indígenas, camponeses, homens livres pobres, 

escravos – receberam a maior atenção, geralmente violenta. A pacificação, de forma mais 

violenta ou menos violenta, foi nos dois modelos formas de impor uma ordem, entendendo essa 

ordem como “paz”. Ou seja, foram campanhas lideradas por militares com o objetivo de 

controlar populações consideradas perigosas ou não-cidadãs brasileiras ou por serem 

“indígenas selvagens” ou “escravos” ou “separatistas”. Esse padrão é importante para analisar 

a forma como foi organizado o discurso sobre a Força de Pacificação nos Complexos da Penha 

e do Alemão, em 2010, como veremos no último capítulo dessa dissertação. 
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CAPÍTULO 3 

O “PROBLEMA” DAS FAVELAS, DOS GRUPOS 

NARCOTRAFICANTES NO RIO DE JANEIRO E O PROGRAMA DAS 

UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA (UPP) 

 

O presente capítulo se ocupa em expor ao leitor o surgimento dos territórios que 

passariam a serem conhecidos como favelas e a imagem que assumiram, ao longo do tempo, 

aos olhos da sociedade. Incorporamos neste debate a produção, no Brasil, da figura do “inimigo 

interno”, que remonta desde o período colonial, até o seu ressurgimento associado a outro 

também de longa presença histórica – pacificação – em pleno século XXI com as Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPPs), como um novo projeto de política de segurança pública. 

As origens históricas das favelas são inconclusivas para muitos historiadores. Dessa 

maneira, a primeira seção deste capítulo procura apresentar acontecimentos históricos que 

ocasionaram a ocupação das encostas dos morros na cidade do Rio de janeiro, a partir de inícios 

do século XX. Nesse momento, apresentaremos como a política higienista do então prefeito do 

Rio de Janeiro, Pereira Passos, é possível de ser analisada a partir do conceito de biopolítica 

(FOUCAULT, 1999). Associa-se a esta questão o papel atribuído ao negro, desde os tempos de 

escravidão, que se aprofundaram conforme conquistaram a sua liberdade, entendendo toda uma 

população e uma raça como inimigos da ordem de nosso país. No começo da República 

brasileira, as chamadas “classes perigosa” incluíam negros, pobres migrantes e imigrantes que 

são apontados como o centro dos problemas da criminalidade e da violência. As favelas são os 

redutos onde parte considerável dessa população foi empurrada, quase que literalmente, para 

sobreviver em meio ao conflito diário das forças de segurança contra os criminosos, e entre eles 

próprios. 

Na segunda seção, o capítulo se volta ao estudo da ascensão da criminalidade carioca 

associada ao narcotráfico, durante a década de 1980, buscando destacar como ela alterou a 

prática operacional das forças de segurança pública com a incorporação do tráfico de cocaína 

às práticas ilegais nos morros cariocas. Para tratarmos deste tema, incluiremos, paralelamente, 

uma breve descrição das transformações legislativas e operacionais da abordagem histórico-

política do narcotráfico, com atenção às normas produzidas no nível internacional e 

incorporadas, posteriormente, pelo Brasil. Faremos esse exercício de modo a entender como o 

“problema” do narcotráfico foi definido pelas autoridades políticas, forças de segurança pública 

e parte da sociedade civil como uma das grandes ameaças ao Brasil e, em especial, do estado 
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fluminense. A conjuntura do período do regime militar e a convivência dos presos políticos e 

comuns no Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, influenciaram esta transformação 

e o surgimento de facções criminosas. O papel da mídia, ao direcionar a sua audiência ao tema 

da criminalidade, suscitou e estimulou a elaboração de planos de segurança pública baseados 

no uso ampliado da força e da militarização das campanhas contra o narcotráfico. Por fim, a 

última seção do capítulo aborda o plano de segurança pública denominado Unidades de Polícia 

Pacificadora, lançado em 2008, pelo secretário de segurança José Mariano Beltrame. A sua 

criação, planejamento e desenvolvimento serão explorados até o ano de 2010, momento em que 

ocorrem as operações de ocupação dos Complexos da Penha e do Alemão, cujos momentos 

iniciais são o foco principal dessa dissertação.  

Pretende-se com este capítulo desenvolver questões primordiais para a análise do nosso 

objeto no quarto capítulo, ou seja: 1) como a existência de grupos do narcotráfico influencia a 

forma pela qual se decidiram as formas de atuação repressiva nesses territórios conflagrados; e 

2) como a forma pela qual os meios de comunicação veicularam a temática da segurança pública 

naquele contexto impulsionou o modo pelos quais o Estado respondeu à “crise” dos Complexos 

da Penha e do Alemão. Estes apontamentos são necessários pois tratam de dilemas que 

repercutem em nosso cotidiano e contribuem para a retórica militarista propagada pelos atores 

políticos e os meios de comunicação.  

  

3.1 Territórios excluídos e a mítica da classe inimiga 

 

A inserção dos escravos africanos no Brasil em meados do século XVI de forma a 

complementar e posteriormente substituir a mão de obra indígena não teve apenas a política 

missionária como razão desta modificação. Um conjunto de fatores foram determinantes para 

esta substituição de mão de obra (MARQUESE, 2006, p.111). A incompatibilidade cultural 

entre os nativos e europeus impossibilitava empreender o projeto colonial português. Os nativos 

produziam apenas o vital para subsistirem e não incorporavam o processo compulsório e 

intensivo do padrão europeu. O contato estabelecido entre os brancos e os índios acarretou na 

disseminação de epidemias – gripe, sarampo e varíola – que mataram milhares de nativos. As 

sujeições que foram praticadas durante o Brasil colônia não alcançaram os objetivos almejados 

pelos colonos e a coroa (FAUSTO, 2006, p.49-50).  

Conforme abordado no capítulo anterior, a escravização pura e simples e as missões 

religiosas, no intuito de criarem o “bom cristão”, eram inconciliáveis. Enquanto os colonos 

portugueses praticavam a “guerra justa”, os jesuítas procuraram “proteger” os indígenas – 
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entendendo-o por “cristianizar” e usar sua força de trabalho. Os dois modelos acabavam por se 

chocar. A resistência empreendida pelos indígenas era mais eficaz e arrojada do que a dos 

africanos que estavam deslocados e fora de suas regiões de origem. Porém, gradativamente os 

escravos africanos se rebelariam e se tornariam uma ameaça para o ordenamento colonial (Ibid., 

p.49-50; PACHECO DE OLIVEIRA, 2016, passim). 

O movimento do tráfico negreiro no Brasil tomou uma ascendente que só encontraria 

fim no século XIX. É a partir desta imigração forçada, que foi o tráfico de cativos pelo mundo, 

que a maioria dos conflitos no Brasil se deslocam da população indígena para os escravos 

africanos. Estes que se rebelavam contra seus senhores, de forma individual ou coletiva, na 

tentativa de conquistarem a sua liberdade. Passaram, assim, a serem vistos como um risco. 

Diferentemente dos indígenas, os povos africanos que desembarcavam no Brasil não contaram 

com a proteção da Igreja contra a sua escravidão, além do fato de serem considerados inferiores 

racialmente. A legislação que “beneficiava” e “protegia” os índios da escravidão não foi 

estendida aos negros africanos. Nenhum direito e proteção eram considerados para o cativo, 

“(...) mesmo porque era considerado juridicamente uma coisa e não uma pessoa” (FAUSTO, 

2006, p.49-54).  

A percepção do risco que representavam os escravos africanos para a Coroa Portuguesa 

passou a ser constante. Os problemas oriundos dos cativos eram manifestados, pelos 

governantes das capitanias, antes mesmo do evento da sua chegada as terras brasileiras. A 

manutenção ou a derrocada da colônia seria determinada pelo modo como seria lidada a 

“negraria” (homens negros e mulatos livres) que se demonstravam mais como um perigo do 

que segurança a América Portuguesa (MARQUESE, 2006, p.116;120). 

A diversificação da população brasileira no início do século XIX demonstra que a 

constituição da sociedade do Brasil era distinta ao Caribe inglês e francês. Nesta duas regiões 

o número de brancos com relação aos escravos era inferior, porém quando comparado aos 

negros e mulatos livres a proporção de pessoas brancas era relativamente maior (Ibid., 2006, 

p.117-118).  

A introdução da atividade cafeeira – além da manufatura de açúcar e algodão – no Brasil 

requisitaria e dependeria cada vez mais da mão de obra cativa. Sendo assim, o controle pela 

força era crucial, na visão dos colonos (FAUSTO, 2006, p.186-187; 192). De acordo com 

Fragoso (1990), além das produções cafeeiras nas três províncias do sudeste (Minas Gerais, Rio 

de Janeiro e São Paulo) a atividade econômica da venda de cativos movimentava a economia 

brasileira. Dado que atesta a sua afirmação, da dependência dos escravos africanos, é de que 

em 1874, 60% da população de escravos permanecia em municípios onde a produção cafeeira 
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não existia. O tráfico endógeno movimentava o comércio, as relações sociais e o desempenho 

econômico do Brasil.  

A partir de 1808, as reformas políticas e econômicas decorrentes da presença da família 

real portuguesa impulsionaram a expansão comercial dos centros urbanos. O aumento 

populacional nas cidades passou a ser maior do que o campo. No intuito de atender as demandas 

da corte e da população que regressava para as suas moradias urbanas era necessário mais 

escravos para lidarem com as tarefas pesadas da expansão comercial (FAUSTO, 2006, p.73-

74). O aumento da população escrava na capital do Brasil representou um problema, pois o 

controle dos cativos representava a segurança a nobreza de Portugal, além de impulsionar a 

vida econômica e social da nova capital do Império Português. A instituição de uma força 

policial mais organizada era primordial, em razão da guarda existente ser desarmada e sem 

treinamento ou estar sob os cuidados do capitão-do-mato (ASHCROFT, 2014, on-line12). 

Em 13 de maio de 1809, por decreto e rubrica do príncipe regente D. João VI, houve o 

estabelecimento da Divisão Militar da Guarda Real da Polícia no Rio de Janeiro. A Divisão 

tinha sua estrutura similar à do exército; atendendo ao Intendente Geral da Polícia; e tendo 

como uma de suas funções a garantia da ordem pública (BRETAS, 1998, p.222). Com objetivos 

de proteger o Rio de Janeiro contra uma revolta de escravos e para controlá-los; e a preservação 

das transações comerciais e dos negócios que expandiam. Os cativos africanos representavam 

mais da metade da população da capital brasileira e eram a base econômica, ou seja, existia ao 

mesmo tempo dependência da população negra e temor de possíveis sublevações. Pairava no ar 

o temor de uma repetição no Brasil da revolta escrava ocorrida no Haiti, a Revolta de São 

Domingos (1791-1804) que exterminou a população de origem europeia na ex-colônia francesa 

(MARQUESE, 2006, p.108; CABRAL, 2011, on-line13; ASHCROFT, 2014, on-line). 

Desta forma evidencia-se o ordenamento público contra uma possível revolução escrava 

e a sustentação da mão de obra para movimentar a economia como justificativas da criação de 

um corpo militar voltado para o controle da população.  Em outras palavras a “legalização” de 

mecanismos coercitivos (dominação e repressão) e a criação de um aparato militar (instrumento 

de controle) contra os cativos e os mais pobres que teria desdobramentos históricos chegando 

ao Brasil atual (BRETAS, 1998, p.220). 

No início da era imperial brasileira, a pressão inglesa contra a continuidade do tráfico 

negreiro se fez sentir. Um tratado nesse sentido foi assinado em 1827, mas sua aplicação foi 

                                                 
12

 Disponível em: <https://rioonwatch.org.br/?p=10231>. Acesso em: 13 de jun. de 2020. 
13

 Para maiores informações consultar: < http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/169-

divisao-militar-da-guarda-real-da-policia-1808-1821>. 
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débil, sem vontade política por parte do Imperador ou das elites dominantes em alterar 

efetivamente a base da economia nacional amparada na escravidão negra (CARVALHO ,2012, 

p.102). O aparato judicial criado com a instalação da Coroa Portuguesa no país foi direcionado 

para gerenciar as classes pobres e os escravos (BRETAS, 1998, p.220). Os sistemas penais e 

policiais passaram a evidenciar seu objetivo de controlar e de reprimir escravos, cidadãos 

negros libertos e os mulatos, com a aplicação de leis seletivas e que objetivavam a restrição dos 

costumes e da cultura negra. Os praticantes de capoeira eram perseguidos e tinham punições 

gradativas que iam de prisões, chicotadas (“ceias de camarão”), espancamento público e 

trabalhos pesados: “apesar do fenômeno da favela não ter de fato aparecido até o século XIX e 

início do século XX, a ‘criminalização da pobreza’ já ocorria muito antes desta data” 

(ASHCROFT, 2014, on-line). 

Assim, ações da Guarda Real foram direcionadas, principalmente, para os escravos 

negros. A subjugação, a violência arbitrária e a repressão foram marcas das ações contra este 

povo escravizado (Ibid., 2014). É possível enxergar o princípio da mentalidade e da ação do 

“nós contra eles” e a demarcação entre “os com” e “os sem” direitos, recursos e 

representatividade, que se perpetuou ao longo do tempo e que se faz presente nos atos e falas 

de muitos agentes da segurança pública, assim como de cidadãos, ainda no Brasil do século 

XXI. 

No decorrer da segunda metade do século XIX o Império brasileiro enfrentaria pressões 

internas e externas para o fim do tráfico negreiro (endógeno) e da escravidão. Todavia, a classe 

dominante – a elite comercial e a nobreza – defendiam a continuidade do trabalho escravo tendo 

em vista que não existia, ainda, quem iria repor está mão de obra. Somente em 1888, o Brasil 

decretaria a abolição da escravatura com a Lei Áurea (CARVALHO, 2012, p.103). 

O fim da escravidão contra o povo negro não representou o fim de sua exploração e seu 

entendimento como “população hostil”. Uma grande massa de pessoas foi atirada à “vida livre” 

sem compensações financeiras, sem educação formal e ainda sob forte controle e repressão, 

dando início a uma nova era de miséria e opressão (FAUSTO, 2006, p.196). 

Nos primeiros anos do século XX, o Estado brasileiro republicano passaria por uma 

série de transformações que acentuariam, negativamente, a situação dos negros e mestiços na 

sociedade. A incorporação destes indivíduos seria marcada por projetos segregacionistas e ao 

reforço da associação no senso comum e nas políticas de segurança estatais entre “pobreza” e 

“criminalidade”. O desejo de implantar no Brasil um “padrão europeu” de sociedade 

impulsionou políticas que empurrariam estas pessoas para localidades com as mínimas 
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condições de vida e habitação que com o passar dos anos seriam sempre definidas como focos 

de delinquência e da hostilidade. 

 

O processo de urbanização, lento durante o período imperial, encontrou forte avanço na 

virada do século XIX para o século XX ante a dinamização da economia cafeeira, à chegada da 

população imigrante europeia e asiática e o início do processo de industrialização. A ascensão 

da região sudeste em detrimento do Nordeste já era constatada desde o boom da cafeicultura, o 

que acabou por transformar a região no eixo econômico do país em princípios do século XX 

(FRAGOSO, 1990, p.184). Conforme abordado por Fragoso (1990), a ascensão e projeção dos 

grandes centros e da região sudeste impulsionaram – e foram impulsionadas – pelo fluxo 

migratório internacional e doméstico. Os imigrantes europeus substituiriam a mão de obra 

cativa e eram mais qualificados para o trabalho nas indústrias. Com relação aos nacionais, estes 

se deslocavam das áreas rurais em busca de melhores condições de vida. O ritmo de crescimento 

das cidades e a valorização econômica os obrigavam a viver em: 1) zonas degradadas das 

cidades, 2) afastados das regiões centrais ou instalados em áreas de difícil acesso ou 3) espaços 

sem infraestrutura urbana, mas que se encontravam próximos das regiões da cidade onde 

encontravam trabalho (COIMBRA, 2001, p.81). 

Nessas áreas, a ausência de projetos políticos como saneamento, transporte, moradia, 

iluminação, vigilância, acabaram por gerar discursos de que a criminalidade, a violência e a 

bandidagem tinham origem nestes espaços (RIBEIRO e LAGO, 2001, p.144). A construção 

deste discurso acabava por amedrontar as “classes mais favorecidas” de modo que se passou a 

esboçar o discurso que entende, na cidade do Rio de Janeiro, “a existência de duas cidades as 

“zonas nobres” e os “territórios da pobreza”; a célebre “cidade partida” de Zuenir Ventura14 

(COIMBRA, 2001, p.82). 

A noção e a concepção das classes perigosas vêm, portanto, dos tempos da escravidão 

do Brasil colônia. O fim da escravidão, no entanto, não serviu para superar os estigmas do 

período colonial e imperial. No início da República, tornaram-se amplamente aceitos obras 

científicas que definiam os negros como “raça inferior” mais propensa aos crimes, à maldade, 

aos vícios e à crueldade. Com isso, os preconceitos racistas provenientes da época da escravidão 

foram atualizados para os tempos republicanos. Os negros continuavam a ser considerados 

perigosos e, portanto, deveriam ser controlados, vigiados e reprimidos (Ibid., 2001, p.82-85). 

                                                 
14

 O conceito de “cidade partida” foi elaborado pelo jornalista Zuenir Ventura para nomear a bipartição da cidade 

do Rio de Janeiro entre o mundo da cidade formal (o “asfalto”) e o da cidade informal (“o morro”). Ver 

VENTURA, Zuenir. Cidade Partida. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 
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As bases teóricas do movimento higienista brasileiro foram o darwinismo social e a 

eugenia. Em 1920, houve a criação da “Liga Brasileira de Higiene Mental” que contava com a 

participação da elite científica brasileira, da época, que se formava por grupos de médicos, 

juristas e urbanistas (COIMBRA, 2001, p.88). A utilização de psicoativos ilegais também foi 

uma pauta debatida pelo movimento, e correlacionada com os estratos mais pobres da sociedade 

brasileira, vistos como degenerados e sociopatas. Dessa maneira, o Brasil já desenvolvia um 

debate local sobre o controle de drogas psicoativas e sua associação a “classes perigosas” numa 

época em que que os Estados Unidos da América (EUA) impulsionavam, na seara internacional, 

os primeiros movimentos para o controle e proibição das drogas (RODRIGUES, 2017a, p.138-

140)15. 

Um dos objetivos centrais da Liga de Higiene Mental era o aperfeiçoamento – 

“saneamento moral” – dos mestiços e negros que, segundo este movimento, representavam o 

principal foco de “degradação moral” da Nação. Para a Liga, somente a tutela, a estratificação 

(“pobres dignos” e “pobres viciosos”) e o enquadramento dessa classe em marcos disciplinares 

os tornariam corpos produtivos para a sociedade, controlando seu “perigo inerente”. As 

intenções da Liga, a atualização dos preconceitos de raça e de classe na sociedade civil brasileira 

e a continuidade da legislação que criminalizava, na prática, a própria existência de negros e 

pobres evoca, para esse período, as formas de controle social e populacional associados ao 

conceito de biopolítica (COIMBRA, 2001, p.88-92; RODRIGUES, 2017a, p.31-34). 

A biopolítica, conceito proposto pelo filósofo francês Michel Foucault, teve seu início 

na passagem do século XVIII para o século XIX na Europa. Esta prática governamental 

procurou controlar os elementos da vida dos indivíduos e da sua coletividade. Segundo Foucault 

(1999), quando o processo de industrialização começou a se acelerar, no final do século XVIII, 

em países como Inglaterra e França, houve uma mudança no equilíbrio demográfico e na 

dinâmica da economia na Europa Ocidental. Algumas cidades começaram a crescer, recebendo 

grande fluxo promovido pelo êxodo rural. A urbanização desordenada provocou a formação de 

áreas insalubres, assim como a baixa remuneração e a grande exploração do trabalho de 

homens, mulheres e crianças produziu um enorme contingente de pessoas adoecidas e 

miseráveis. Um dilema, então, apareceu. Essa população numerosa era, ao mesmo tempo, 

                                                 
15

 As iniciativas diplomáticas dos EUA, neste período, foram: 1909 – primeira convenção internacional ao controle 

de drogas; e em 1912 – Conferência de Haia (Convenção Internacional do Ópio). No Brasil as drogas, como o 

ópio, inicialmente eram associadas as elites oligarcas e sem qualquer ingerência. A heroína e a maconha eram 

ligadas as prostitutas e os negros. Após a Primeira Grande Guerra o país adota uma postura mais repressora 

com a Lei Federal nº 4.294 de 14 de julho de 1921 (RODRIGUES, 2017a, p. 55-57; 133-140). 
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necessária para fazer funcionar a nova economia industrial – como mão de obra intensiva e 

mercado consumidor – mas, também, era “perigosa” como foco de revoltas.  

Assim, para Foucault, foram desenvolvidas várias táticas para governar essas 

populações de modo a encontrar ponto de equilíbrio entre um mínimo de saúde física – que os 

permitisse trabalhar e consumir – e controle do potencial revolucionário. Uma combinação, 

portanto, entre “utilidade” e “docilidade” (FOUCAULT, 1997). Para alcançar essa meta, foram 

colocadas em prática políticas sociais de “higiene” social e urbana que reformaram o espaço 

das cidades, aprovaram algumas leis de proteção aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, 

desenvolveram novos aparatos de vigilância e de repressão. A ideia era intervir sobre a “vida” 

das pessoas, daí o uso da expressão “bio política” (RODRIGUES; KALIL; BRANCOLI, 2018, 

p.89). De acordo com Rodrigues et al. (2017, p.89-90), o controle e a melhoria da saúde física 

para o trabalho industrial é um dos focos da biopolítica; relaciona-se à isso também a redução 

da possibilidade de revoltas e insubordinações destas pessoas. A repressão, as políticas sociais 

e um conjunto de disciplinas táticas são as ferramentas utilizadas pelo governo em locais 

estratégicos, como escolas, igrejas, as famílias e os hospitais, para controlar e restringir a vida 

individual e coletiva. 

No continente americano, as táticas de biopolítica chegaram depois, da segunda metade 

do século XIX para frente, com o processo de industrialização, imigração, abolição dos regimes 

de escravidão e o crescimento urbano. No Brasil, a biopolítica fica evidente, justamente, nos 

inícios da era republicana (RODRIGUES, 2017b, p.65). Assim, a transformação que os 

higienistas brasileiros desejavam impor aos estratos mais pobres da sociedade seria da mesma 

forma incorporada nos centros urbanos brasileiros, locais onde os desfavorecidos se 

aglutinavam. Para tanto, foram criadas normas e regulações visando a disciplinar a parcela mais 

pobre da sociedade, com foco nas reformas urbanas (COIMBRA, 2001, p.95). Segundo 

Maricato (2013, p.123), ressalta-se que o urbanismo brasileiro foi marcado por ser 

especificamente para uma porção da cidade e não para os problemas reais que se enfrentava. 

Desse modo, o urbanismo no Brasil seria o retrato de uma “modernização incompleta ou 

excludente” que não visa incluir as populações que vivem à margem da sociedade, mas a 

localizá-las e controlá-las. 

O advento da estratificação espacial dos que não eram condizentes com o padrão de um 

Brasil moderno passaria a tomar forma atuando sobre os negros, mestiços, operários e 

assalariados. A sua remoção para as zonas suburbanas e as encostas dos morros objetivava 

eliminar a “doença e o perigo social”, enquanto a cidade central estaria “limpa” e inserida 

naquilo que se interpretava como modernizante (COIMBRA, 2001, p.97). 
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Medidas similares já estavam em prática na gestão do prefeito do Rio de Janeiro, Pereira 

Passos (1902-1906). O prefeito “bota-abaixo16” realizou o replanejamento urbano e saneador e 

a realocação forçada dos trabalhadores com a demolição dos famosos cortiços (FGV, 2016). O 

aspecto visado para as cidades era a de construir espaços públicos saudáveis e amplos, em uma 

comparação com um corpo humano saudável, asséptico e disciplinado, livre das principais 

moléstias que acometiam historicamente o Distrito Federal brasileiro, como o cólera e a 

malária. 

À prática “higienista” e “inovadora” iniciada por este político foi continuada, durante 

os anos 20 e 30 do século XX, pelos seus sucessores que ficaram à frente da administração 

carioca. As obras públicas modificaram a estrutura urbana da capital federal para o seu 

“melhoramento” e “embelezamento”. Durante este período, o governo aperfeiçoou o 

saneamento, criou grandes eixos de circulação urbana de forma que evitassem as aglomerações 

em vias públicas, promoveu melhorias de portos e a introdução de trens e bondes. Conectado a 

estas inovações, e diversas demolições, existiu a mudança e o controle do modo de vida da 

população fluminense por meio de uma série de leis proibitivas e reguladoras (COIMBRA, 

2001, p.99; MARICATO, 2013, p.137). 

O afastamento/isolamento da classe trabalhadora dos centros que eram os seus locais de 

trabalho teve como solução, para esta classe, a construção de suas habitações nos subúrbios ou 

nos morros vazios próximos ao centro urbano, o que viria a ser caracterizar mais tarde como 

conhecemos atualmente as favelas (LAGO, 2015, p.41). A segregação imposta pelo movimento 

higienista e seguida pelos estadistas brasileiros, com foco no Rio de Janeiro, foi motivada, 

então, pelo objetivo de criar uma “ordem” baseada num conceito de “modernização” espelhado 

no modelo de organização das cidades europeias. Ao mesmo tempo, a elevação dos aluguéis, e 

a restrição das habitações e dos lotes populares empurraram os mais pobres para as favelas e/ou 

periferias (COIMBRA, 2001; RIBEIRO; LAGO, 2001, p.148). 

A formação das favelas, no Rio de Janeiro, no entanto, não foi uma política deliberada 

das elites governantes, mas um dos efeitos de um processo complexo que combinou o objetivo 

de “modernização” com outros fatores como: 1) a migração dos nordestinos a procura de 

melhores condições de vida, 2) o movimento higienista do prefeito Pereira Passos, 3) o aumento 

dos preços dos imóveis para empurrar as classes baixas para o interior e 4) a ocupação de morros 

na região central do Rio de Janeiro, realizada por soldados que participaram das campanhas da 

Guerra de Canudos e que não receberam as terras e compensações prometidas.  

                                                 
16

 Disponível em: https://atlas.fgv.br/verbetes/pereira-passos. Acessado em: 12 de jan. de 2021. 
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Desse modo, há muitas evidências e interpretações a respeito da origem das favelas. 

Todavia, o que não teve alteração desde o século XIX até o XXI foi a associação destas 

localidades com as classes mais pobres, sendo seu local de moradia vinculados ao “mundo do 

crime”, da “desordem”, da “ignorância” e da “doença”. Se não há uma única causa para a 

formação das favelas, é possível identificar um mito de origem comum atribuído às favelas e 

que tem a ver com “degeneração”, “crime”, “raça negra” e “perigo” (VALLADARES, 2005). 

Alinhada à reforma realizada por Pereira Passos houve reforma na polícia carioca. Seu 

papel era destinado a patrulhar as ruas, controlar as desordens urbanas, os tumultos urbanos e a 

criminalidade. A atenção dos policiais era voltada para os “vagabundos”, alcoólatras, 

estrangeiros, mendigos e a população pobre em geral, estes eram os principais problemas da 

cidade (COIMBRA, 2001, p.103). Esta preocupação é implantada no seio da sociedade e em 

reflexo deste pensamento se instaura um corpo militar repressor para lidar com a fonte de 

insegurança.  

Na década de 1910, o foco das políticas de segurança no Rio de Janeiro recaiu sobre a 

vadiagem e os menores abandonados. Já durante os anos 1920, as atenções se voltaram para os 

mencionados anteriormente com a inclusão das prostitutas, os usuários de drogas e as diversões 

em locais públicos. O controle da expressão cultural, por meio da segurança e do modelo 

higienista marcou-se neste período por uma sociedade que denunciava qualquer manifestação 

artístico-cultural que se relacionava aos negros, mestiços e pobres. Ou seja, o samba, sinônimo 

de malandragem, e as religiões afro-brasileiras eram julgadas e interpretadas como inferiores. 

Somente a “cultura branca” deveria ser divulgada e exibida para a sociedade, assim como a 

proteção era voltada aos “cidadãos respeitáveis” (COIMBRA, 2001, p.104-105; 113). As forças 

policiais se valiam do uso da força para implementar a modernidade no país (BRETAS; 

ROSEMBERG, 2013, p.165). 

Percebamos que a perpetuação da perseguição a estas classes, raças, nacionalidades e 

pessoas com dependência química e a sua “relação” com a violência e a criminalidade, mas 

aprofundou o problema do que mostrou uma solução. De fato, a resposta que os grupos de 

interesses sempre buscaram foi o afastamento dos perigos e ameaças das suas vidas e 

propriedade e não em encontrar um fim/solução para problemas que repercutem em toda a 

sociedade brasileira.  

Outros centros urbanos que se encontravam em expansão, como São Paulo e Curitiba, 

reproduziram o modelo de governo de Pereira Passos ao longo da década de 1930. Planos de 

contingência – governos de Agache, Rio de Janeiro, e de Prestes Maia, em São Paulo – 

dedicaram-se a transferir ou remover as populações pobres para regiões distantes dos centros e 
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dos bairros de elite (MARICATO, 2013, p.137). As favelas, já então consideradas como uma 

“chaga da cidade”, seria um fenômeno que só cresceria entre os anos 1950 e 1960, 

acompanhando a intensificação do processo de industrialização e de urbanização do Brasil 

(COIMBRA, 2001, p.106-109). A imagem que a favela, entendida como uma “não-cidade”, 

possui para a sociedade brasileira foi realizada pela conexão, de modo subjetivo e objetivo, 

entre a pobreza e a criminalidade. O discurso de atores chaves, detentores de poder, construídos 

ao longo do tempo influenciaram tal percepção (MENDONÇA, 2015, p.10). 

Assim, no decurso da segunda metade do século XX, o Brasil vivenciaria a propagação 

das favelas e periferias (territórios da pobreza); o estereótipo dos negros, mestiços, imigrantes 

e migrantes como a classe perigosa. Frente a estes rótulos medidas políticas conservadoras e 

repressivas serão, conforme apontado acima, constantes nos anos à frente. A eliminação das 

favelas, através das demolições, a construção de habitações higiênicas; as reformas urbanas; a 

segregação e o “banimento”, por meios materiais e sociais marcam a intervenção direta do 

Estado. Uma ingerência com o intuito de promover a ordem social e a segurança apenas para 

as classes média e alta por meio de uma segregação sócioespacial impulsionada pelo Estado e 

pelo mercado (COIMBRA, 2001, p.114;118;121). 

Entre as décadas de 1950 e 1960, no Brasil, as populações dos aglomerados/setores 

subnormais17 tiveram um crescimento de 7% ao ano, enquanto que a população no geral apenas 

3,3%. As remoções, aceleradas no período Vargas (1930-1945), tiveram prosseguimento com 

ações públicas e privadas durante os anos 1960. A valorização imobiliária das áreas convinha 

para privarem os estratos inferiores da oportunidade de conquistarem residência própria, neste 

quadro o migrante tinha a favela como a única opção inicial para residir (LAGO, 2015, p.47;49). 

O regime militar (1964-1985) legitimou as desigualdades sociais e acentuou a 

segmentação das classes no espaço metropolitano. O controle sobre o crescimento das favelas 

e das novas ocupações não oferecia oportunidade ao trabalhador assalariado senão a de rumar 

para a periferia ou para as favelas em zonas centrais do Rio de Janeiro (LAGO, 2015, p.48-50). 

A vitória de Leonel Brizola em 1982 para o cargo de governador do Rio de Janeiro foi um 

período marcado pela legitimação das favelas por parte do poder público.  

                                                 
17

 Aglomerado Subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia – públicos ou 

privados – para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico 

irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação. No Brasil, 

esses assentamentos irregulares são conhecidos por diversos nomes como favelas, invasões, grotas, baixadas, 

comunidades, vilas, ressacas, loteamentos irregulares, mocambos e palafitas, entre outros. Disponível em: 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/15788-aglomerados-

subnormais.html?=&t=o-que-e>. Acesso em: 30 jun. de 2021. 
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Lago (2015, p.114) evidencia que decorreu, por parte do governo Brizola, certa 

conivência quanto a expansão das favelas no Rio de Janeiro. Enquanto não atingisse as regiões 

planas e não transcorresse impedimentos quanto às remoções arbitrárias, era aceito a 

favelização do estado fluminense desde que se respeitasse os interesses do capital. Os 

loteamentos e favelas foram sendo permitidos para comportarem o crescimento das suas 

populações e de modo que não se instalassem nas áreas nobres da cidade.  

O abismo entre a “favela” e o “asfalto”, criado pelos atores políticos e não políticos para 

atender aos seus interesses, fez com que a miséria – agravada por crises econômicas –, a 

desigualdade e o desemprego atingissem cada vez mais uma grande parcela da população 

desassistida. A entrega, à revelia do Estado, à própria sorte fabricou e ainda fabrica criminosos 

das mais diferentes ordens para conseguirem oportunidades e melhorias que lhe foram 

restringidas. Quando o poder público agiu sobre a questão da população favelada, o fez de modo 

descontinuado, sendo sua grande parte da responsabilidade do cenário de criminalidade e 

violência no Rio de Janeiro. Entre os anos de 1980 e 1990 ficou ainda mais evidente o reflexo 

do descaso governamental com o agravamento da violência urbana e a expansão de grupos 

armados ilegais pela capital e outras cidades do estado impulsionada pelos recursos do 

narcotráfico. 

  

3.2 A ascensão da criminalidade carioca 

 

A ditadura militar brasileira foi o golpe civil-militar realizado em 31 de março de 1964, 

articulado pela cúpula das Forças Armadas, parte da sociedade civil organizada, grande 

imprensa e elite econômica urbana e fundiária, com amplo apoio das classes médias urbanas. 

Após a derrubada do presidente constitucional João Goulart, acusado de permitir, ou mesmo de 

conduzir, uma radicalização política e social à esquerda, o governo provisório chefiado pelo 

marechal Castello Branco prometeu o rápido retorno à democracia. No entanto, isso não 

aconteceu, e os militares tomaram para si a direção do país por vinte e um anos. É a partir desta 

conjuntura que temos ao longo das próximas duas décadas a repressão, perseguição e 

autoritarismo como marcas de uma administração castrense (VIZENTINI, 2004; FAUSTO, 

2006, p.465-468). 

A ditadura civil-militar aprofundou ainda mais a perseguição às supostas classes 

perigosas. O sistema repressivo do governo não distinguia aqueles entendidos como 

“comunistas”, os criminosos comuns, e principalmente os segmentos pobres, pois todos sem 

distinção eram alvos/inimigos do ordenamento militar. Nesse contexto, nos interessa destacar 
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um dos principais espaços utilizados pelo regime durante o período de maior de repressão – 

entre o Ato Institucional n. 5, de dezembro de 1968, e o começo da abertura capitaneada pelo 

governo de Ernesto Geisel a partir de 1974 – a saber, o presídio de segurança máxima da Ilha 

Grande, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. 

O Instituto Penal Cândido Mendes foi construído no ano de 1903 e reformado em 1930 

para abrigar presos políticos do regime varguista. O complexo penal passou por modificações 

até que, a partir de 1960, passou a receber criminosos de alta periculosidade e, após 1964, uma 

vez mais, os presos políticos. Conhecido como “Caldeirão do Diabo”, pelas terríveis condições 

de vida e pela violência intensa usada por carcereiros e por gangues de presos, o presídio se 

tornou sinônimo de repressão (AMORIM, 2004, p.50-53; RODRIGUES, 2017a, p.215). 

Entre os anos de 1969 à 1975 um total de 66 presos políticos foram encaminhados para 

a Galeria B do Cândido Mendes pelo regime militar. As atividades revolucionárias foram 

tratadas como “simples banditismo comum”, uma manobra para retirar o teor político de suas 

ações e deslegitimá-los. Deste modo, presos comuns, com crimes previstos na Lei de Segurança 

Nacional (LSN) de 196718, foram direcionados para a mesma galeria dos presos políticos 

(AMORIM, 2004, p.58).  

A convivência entre presos políticos e bandidos de alta periculosidade propiciou uma 

troca de experiências. Os fundamentos da organização, disciplina, idealismo e altruísmo foram 

transmitidos para os bandidos comuns que assimilaram e aplicaram aos assaltos a bancos. Estes 

adquiriam uma nova visão do mundo que os rodeava. As relações não foram sempre 

harmoniosas, com registros de tensões entre os presos políticos e os comuns, com os primeiros 

buscando distanciar-se dos demais a fim de evitar a proposta de “diluição” dos revolucionários 

entre os presos sem motivações políticas (AMORIM, 2004, p.64-65; MAIA, 2011, p.8; 

RODRIGUES, 2015, p.67). 

Um dos resultados do convívio entre as duas categorias de presos foi a fundação de uma 

gangue chamada de “Falange Vermelha”, em alusão aos comunistas. A Falange Vermelha foi 

organizada pelos presos comuns que ficaram cativos na Ilha Grande após a Anistia Política de 

1979. O processo de formação da Falange Vermelha foi diretamente relacionado ao contato 

entre presos comuns e presos políticos unidos em torno do lema: “O inimigo está fora das celas. 

Aqui dentro somos todos irmãos e companheiros”. O aviso era evidente para as demais falanges 

                                                 
18

 Cf.:https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-314-13-marco-1967-366980-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 30 jun. de 2021. 
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– Jacaré, Coreia e Zona Sul – que comandavam os dois outros pavilhões (AMORIM, 2004, 

p.106;118; RODRIGUES, 2017a, p.217-218).  

Dois acontecimentos nos anos de 1979 e 1981 despertariam para o mundo carcerário e 

a sociedade civil fluminense a existência do Comando Vermelho. O primeiro relacionou-se a 

uma fuga frustrada, em agosto de 1979, que acarretou numa guerra aberta entre as falanges do 

Fundão e Jacaré. Os “vermelhos” atacaram a Galeria C com os líderes da Falange Zona Norte 

massacrando os que não se renderam. O segundo episódio foi o confronto de Zé Bigode, um 

dos líderes da Falange e especialista em assaltos a bancos, com as polícias civil e militar em 

1981. Bigode resistiu por horas ao cerco realizado por quatrocentos policiais, pronunciando, 

antes de ser morto, que pertencia ao Comando Vermelho (AMORIM, 2004, p.136-137; 145-

154). Foi o primeiro registro público do grupo, a partir de então conhecido apenas como 

Comando Vermelho (CV). 

Estes episódios chamam a atenção do Departamento do Sistema Penitenciário (DESIPE) 

que distingue o CV como um risco crescente à segurança pública devido ao seu grau de coesão 

e ordenação. A solução encontrada foi a transferências da comissão dirigente para outras 

prisões. Entretanto, esta medida se transformou em oportunidade para expansão da organização 

e consolidação da chamada “paz vermelha” no sistema penal fluminense (RODRIGUES, 

2017a, p.219-221; FERRAZ, 2012, p.25). A partir dos anos de 1983 e 1984, uma segunda 

geração de presos assumiu a liderança do CV.   

Com os novos dirigentes da organização, o caráter idealista de defesa das comunidades 

pobres perdeu força, ganhando destaque a busca por ações ilícitas rentáveis. Uma das 

explicações para esta mudança é que estes homens foram presos por tráfico de drogas e não 

roubos a bancos. Naquele momento, o tráfico de drogas se apresentaria como mais seguro e 

lucrativo para estas lideranças devido ao aumento do consumo. A transição para o tráfico de 

cocaína, colombiana e boliviana, se justifica pela atração que tinha entre a juventude da classe 

média carioca. A maconha se tornara droga de segunda categoria, associada a consumidores 

pobres (AMORIM, 2004, p.188; 192; Ibid., 2017, p.222). 

Toda esta movimentação dos vermelhos não passa despercebida pelos seus rivais. Os 

sobreviventes das falanges Jacaré, Zona Sul, Coreia e Neutros se organizaram e criaram o 

Terceiro Comando, com esse nome por ter surgido na terceira galeria do Presídio da Ilha Grande 

(RODRIGUES, 2017, loc. cit.). Esta nova organização criminosa se apresentava para rivalizar 

o CV, seja dentro das prisões ou nas favelas. A competição por pontos-de-venda de 

entorpecentes e dentro das prisões se incorpora no cotidiano carioca, na década de 1980, e se 
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prolongam até os dias atuais e com o envolvimento de novos atores, como as milícias 

(AMORIM, 2004, p.186-187). 

Na seara externa o combate ao narcotráfico estava se estruturando. A administração 

Nixon (1969-1974), em 1971, declarou sua “guerra às drogas”, identificando o tráfico e uso de 

psicoativos ilegais como sendo os inimigos nº1 dos EUA. A militarização da questão adquiriu 

contornos internacionais. A referida atitude faria com que, na década seguinte, os EUA 

articulassem suas ações tanto no seu “quintal” geopolítico e econômico – a América Latina e o 

Caribe – como em instâncias multilaterais. O Convênio sobre Drogas Psicotrópicas de 1972 em 

Genebra promoveu uma atualização das normas internacionais sobre controle de drogas, 

enquanto, em 1973, no EUA, criou-se o Drug Enforcement Administration (DEA), órgão 

responsável pelas ações contra o narcotráfico, com forte presença, desde então, na América 

Latina e no Caribe (RODRIGUES, 2017a, p.78-79). 

O Brasil, sendo estabelecido como um país de trânsito do narcotráfico, não sofreu 

intervenção dos EUA semelhante aos nossos vizinhos que contaram com a presença de 

especialistas e militares. No entanto, para demonstrar o seu compromisso perante a sociedade 

internacional, o Estado brasileiro assinou tratados bilaterais com os países vizinhos para a 

cooperação no combate ao tráfico, como o Convênio de Assistência Recíproca para a Repressão 

do Tráfico Ilícito de Drogas que Produzem Dependência e a Lei de Tóxicos, ambos de 1976 

(Ibid., 2017, p. 165). Em meados da década de 1980, todavia, o Brasil consolidou-se como país 

de trânsito para a cocaína andina em direção, principalmente, à Europa e, também, como 

mercado consumidor de relevância secundária, sobretudo nos grandes centros urbanos, como 

Rio de Janeiro e São Paulo. Foi justamente nesse momento em que o CV voltou-se ao tráfico 

de drogas, seguido por outros grupos ilegais como o mencionado Terceiro Comando 

(RODRIGUES, 2017a, p. 133; 223). 

A ascensão da criminalidade carioca, por assim dizer, contou com a ajuda indireta da 

administração do governador Brizola (1922-2004). O governador, durante a sua gestão, proibiu 

incursões as favelas que não tivessem motivações claras. Sua intenção era preservar a vida e a 

dignidade dos moradores, diminuindo a frequência com que aconteciam violações de domicílio, 

assassinatos aleatórios de moradores e de pessoas em conflito com a lei, execução de suspeitos 

por tráfico entre outros problemas. O relativo efeito sobre as favelas, em termos de violência 

policial, auxiliou parcialmente na estruturação dos espaços de poder pelo CV e demais grupos 

do narcotráfico (AMORIM, 2004, p.196-199). Numa terceira fase, já na passagem para os anos 

1990, o Comando Vermelho diversificou atividades incluindo o roubo de carros, o tráfico de 

armas, o jogo do bicho e sequestros (RODRIGUES, 2017a, p. 223). 
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O crescimento e expansão do CV e de outros grupos narcotraficantes levou à disputa 

cada vez mais intensa pelo controle de favelas. O período de hostilidades entre as quadrilhas 

concorrentes e independente conhecido como “guerra dos morros” marcou o início da década 

de 1990, tendo o CV como principal força. A eliminação dos concorrentes e controle/invasão 

das favelas cariocas visava garantir, senão o monopólio, pelo menos posições mais vantajosas 

na distribuição de drogas no varejo. Avalia-se que o CV, em meados dos anos 1990, 

controlassem cerca de 70% dos pontos-de-venda de drogas ilegais no Grande Rio (FERRAZ, 

2012, p.20; RODRIGUES, 2017a, p.224).  

Para manter o controle de favelas, grupos como o CV demandavam armamentos para 

impedir novas investidas dos rivais (AMORIM, 2004, p.222-225; 235). A intensidade da 

“guerra dos morros” e a volta, após o governo Brizola, do modelo de segurança pública centrado 

no confronto da polícia com o narcotráfico, são elementos importantes para entender o aumento 

do tráfico de armas de fogo no Rio de Janeiro. O comércio de drogas ativa o tráfico de armas 

de fogo ilegais seja para a defesa dos territórios conquistados, seja para a manutenção dos 

pontos-de-venda de drogas e outras atividades ilícitas (FERRAZ, 2012, p.23). 

O narcotráfico acabou por se tornar a base estrutural e econômica para outras atividades 

criminosas no Rio de Janeiro. O financiamento da compra de armas elevou as disputas, os 

índices de roubos e homicídios por todo o país. O tráfico financia a compra de armas de modo 

que as suas disputas e acertos de contas são causas relevantes da violência letal no país” 

(GRILLO, 2017, p.26-27).  

Uma das respostas do aparato policial para o aumento da periculosidade que se tornava 

o narcotráfico foi a renovação de uma nova unidade especial para lidar com situações de alto 

risco e principalmente incursões em territórios adversos – o Núcleo da Companhia de 

Operações Especiais (NuCOE), criado em 19 de janeiro de 1978, incorporado à Polícia Militar 

do estado do Rio de Janeiro (PMERJ). Este núcleo passaria, em 1º de março de 1991, a se 

chamar o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) (PACHECO, 2013, p.125-126), 

uma tropa de elite da PMERJ, treinada para atuar em terrenos hostis e contra forças inimigas 

pesadamente armadas. Em outras palavras, as favelas e os narcotraficantes. Um 

encaminhamento de feições militares para um problema, que é o narcotráfico, mais complexo 

do que simplesmente uma questão de segurança pública, mas que combinava com a história das 

formas pelas quais a segurança pública e as populações tidas como “perigosas” eram tratadas 

na cidade do Rio de Janeiro desde tempos do Império. 

Segundo Zaverucha (2008, p.133-135) foi durante o período do regime que a PMERJ 

passou por um processo de militarização que se perpetua até os dias atuais. Após o Golpe de 
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1964, a PMERJ e o corpo de bombeiros passaram a serem controlados pelas FFAA modificando 

seu papel e atuação. De uma instituição que se dedicava a controlar distúrbios e manter a ordem 

social, as PMs no Brasil, incluindo a PCRJ, tornaram-se forças policiais ostensivas que atuavam 

de modo mais autoritário e repreensivo, com atribuições expandidas na manutenção da ordem 

pública.  

A supremacia vermelha no RJ não se sustentava apenas pela hostilidade. Para que uma 

facção conseguisse se estabelecer na favela era preciso conquistar a colaboração da população 

carente, fosse pelo medo, pela proteção ou pela assistência. “‘O trabalho social’” do Comando 

Vermelho nas favelas tem – além do interesse imediato, de segurança do tráfico – uma 

característica: diferenciar-se dos antigos donos dos morros” (AMORIM, 2004, p.216-217). O 

auxílio nestas localidades para diminuir as desigualdades sociais era realizada pelo dono do 

morro que se personificava como a lei e a ordem para que garantisse o apoio/cooperação do 

povo e não possíveis delações (RODRIGUES, 2017a, p.226-228). 

As ações comunitárias iam desde melhorias da infraestrutura, a resolução de litígios 

entre os moradores, a oferta de medicamentos e cestas básicas ao oferecimento de festas. Fruto 

destas ações são os vínculos que os traficantes criam com a população carente de maneira que 

se sintam em débito com os seus "benfeitores". Isto acaba por criar uma dependência, do 

morador com o traficante, pelo oferecimento de direitos básicos que a autoridade 

governamental deveria ofertar (LESSING, 2008, p.54). 

Um dos recursos de poder do narcotráfico, apresentado por Rodrigues (2017, p.200-

203), é o de “evitar repressão”. O Comando Vermelho e as demais organizações criminosas do 

Brasil, a exemplo das suas contrapartes colombianas e mexicanas, se utilizam deste expediente. 

Para que não sejam alvos da repressão ao tráfico recorrem a corrupção das redes de poder 

institucional que deveriam lhes combater. Desde forças de segurança, promotores e até mesmo 

políticos são “conquistados” para fazerem “vista grossa” e repassar informes. O 

assistencialismo promovido nas favelas é outra ferramenta para não entrar no foco das 

operações policiais. Ao conquistarem o apoio, a colaboração dos moradores e segurança das 

suas localidades passam uma imagem pacificada da favela. Desta forma, os traficantes tratam 

de se colocar na região acinzentada não incomodada pelo Estado. 

A inter-relação que se construiu entre a política, o crime organizado e a favela nos ajuda 

a captar o enraizamento do crime organizado nos setores e instituições no Rio de Janeiro. As 

associações de moradores de favelas foram criadas com o intuito de centralizar suas demandas 

e entregá-las às autoridades públicas, uma forma de pressão no governo estadual. Entretanto, 

logo percebe-se a relevância e capacidade destes canais de conexão, entre a favela e o poder 
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público. O CV e até mesmo homens públicos procuram controlar estas associações para 

atingirem interesses particulares.  

O Comando Vermelho se infiltra nestas associações para conseguir uma interlocução 

com o poder público e estabelecer a paz vermelha nas favelas. Uma simbiose indireta como 

aborda Rodrigues (2017, p.228), é esse elo da ilegalidade com a legalidade. Com a regulação 

da vida política nas favelas, as facções conseguem controlar tanto os moradores quanto os 

candidatos a postos públicos. Aos moradores, ordenam aqueles que serão apoiados/votados e 

no que se trata dos políticos, autorizam a realização de campanhas pelo voto das comunidades 

(LESSING, 2008, p.54).   

O escopo deste trabalho não é tratar da questão política nos morros e o seu 

desenvolvimento. Contudo, existem trabalhos e reportagens a respeito de eleições que contaram 

com o apoio, de forma direta ou indireta, dos votos dos moradores das favelas, sob as ordens 

dos donos do morro, para ganharem as disputas eleitorais (AMORIM, 2004, p.282)19.  

No entanto, antes de nos debruçarmos nas investidas que o Brasil empreendeu para 

repelir o narcotráfico é necessário levantar apontamentos iniciais sobre o papel que os meios de 

comunicação possuíram, e ainda possuem, na narrativa sobre a violência urbana carioca. A 

influência que a grande mídia exerce sobre a construção de significação e interpretação do 

mundo é importante para entendermos a sua relevância durante as operações de ocupação e 

pacificação das UPPs. 

Coimbra (2001, p.29), expõe que as mass media são responsáveis pela produção de 

subjetividades. Ou seja, a mídia, com os seus dispositivos de produção de comunicação nos 

direciona ao que é para ser focado, refletido e discutido em sociedade. Há, portanto, um 

direcionamento das informações que terminam por modelar o que sentimos e decidimos. Nestes 

direcionamentos se encontram interesses de cunho ideológico, econômico e/ou políticos que 

não são interpretados em primeiro plano. 

Junto a isto temos a produção de falas autorizadas como mecanismo que ajudam a 

corroborar o que os meios de comunicação de massa procuram apresentar como realidade. Os 

especialistas, posicionados em destaque, tendem a direcionar o assunto, as verdades, e 

pensamentos do seu público-alvo como se fosse algo natural e particular de cada indivíduo. 

Olhando para o nosso objeto de análise, os meios de comunicação – a mídia impressa – 

                                                 
19 Para um debate inicial que envolva a questão da política nas favelas e os seus desdobramentos indica-se a leitura 

do artigo de Luiz Antonio Machado da Silva, “A política na favela” publicado na revista Cadernos Brasileiros, 

em 1967. 
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produzem e rotulam os “mocinhos” e os “bandidos” das operações, assim como os papéis e 

espaços que ocupam cada ator (COIMBRA, 2001, p.46-50). 

A discussão sobre o objeto e tema desta pesquisa não se limita apenas a estes parágrafos. 

No próximo capítulo iremos explorar mais a obra de Coimbra junto com a aplicação do nosso 

arcabouço teórico-metodológico, de forma mais detalhada e específica no caderno A Guerra do 

Rio do jornal O Globo. 

Até o momento, essa seção expõe elementos centrais para compreender a expansão do 

narcotráfico no Rio de Janeiro. No entanto, isto não significa que o governo brasileiro não se 

encarregou de viabilizar medidas nos campos jurídico e operacional para combater o 

narcotráfico e a criminalidade carioca. O Brasil, no decurso do século XX, ratificou tratados, 

participou de convenções internacionais, concebeu cooperações com as nações vizinhas e leis 

específicas para a finalidade de reprimir a comercialização e o consumo das substâncias 

psicoativas em nosso país.  

No decorrer da segunda metade da década de 1980, as principais metrópoles brasileiras 

vivenciaram um aumento da violência urbana, semelhante ao RJ. Desde 1988, o governo federal 

tinha ciência, a partir da comunicação do DEA, do envolvimento dos traficantes brasileiros com 

cartéis colombianos. Operações conjuntas e isoladas por parte do Brasil foram postas em 

andamento após a troca de comunicações entre os países para combater o narcotráfico 

(AMORIM, 2004, p.237-238). Destacaram-se a Operação Mosaico (1988), que foi um trabalho 

que envolveu as três esferas das forças de segurança, a Operação Colômbia (1991) – que 

resultou na prisão do advogado cubano Frank Lino Dias (1993) –, e as operações Rio I e II 

(1994-1995).  

A Operação Mosaico ocorrida em 1988 foi uma ação coordenada entre as esferas de 

segurança de combate ao crime organizado que teve como um de seus objetivos romper o 

fornecimento de cocaína em atacado ao Comando Vermelho. Além disto visou: desvendar as 

conexões entre policiais e políticos corruptos, os sócios que estabeleciam a ponte entre o CV e 

Medellín e as rotas do tráfico internacional. Esta operação foi exitosa e empreendeu na época 

uma das maiores derrotas do Comando Vermelho, pois levou a descoberta das referidas 

conexões, impediu, parcialmente, o envio de cocaína e ocasionou a morte de Antônio José 

Nicolau, o Toninho Turco, o principal intermediador entre o Cartel de Medellín e os vermelhos 

(AMORIM, 2004, p.241-258). 

No início da década seguinte, parte da elite fluminense, fazendo uso dos meios de 

comunicação, passou a expressar o desejo de que forças federais interviessem no Rio de Janeiro 

para conter o “perigo” que viam tomar as ruas. A referida ameaça era representada pela figura 
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do narcotráfico e os seus embates pelo controle dos morros. Contudo, a conjuntura não era 

favorável para as forças militares, mesmo com a solicitação por parte da sociedade. O país e o 

mundo se encontravam em um processo de reconfiguração. O Brasil na etapa final de transição 

marcava o fim do regime militar abrindo espaço a redemocratização, com suas forças militares 

com baixo grau de confiança. O fim da Guerra Fria reordenava posições de poder no sistema 

internacional, além da revisão de conceitos como o de segurança nacional (COIMBRA, 2001, 

p.140-142). 

As FFAA brasileiras passavam por uma crise de redefinição do seu papel. Havia o 

debate se as forças federais deveriam se voltar para suas tarefas domésticas em um “papel de 

polícia”, se deveriam reduzir seus efetivos, ou ainda, aumentar sua participação em forças de 

paz das Nações Unidas. A princípio, houve resistência e rejeição por parte dos militares para 

este novo papel no âmbito doméstico (SANTOS, 2004, p.115-117). Todavia, os bons resultados 

apresentados pela presença das Forças Armadas no Rio de Janeiro, durante a realização da 

Cúpula da ONU sobre o Meio Ambiente (ECO-92) serviram de base para sustentar o aceite dos 

militares para conduzirem a Operação Rio I. 

Parte da resistência das FFAA se dava pelo fato de a instituição não ter a intenção de 

ser confundida com as polícias no combate à violência urbana. Existia o temor da 

“contaminação das suas tropas” pela corrupção do tráfico de drogas (SANTOS, 2004, p.381). 

Outro problema que envolvia a imagem da instituição castrense era a inserção de antigos 

militares no mundo do narcotráfico. Os ex-militares se tornam mão de obra para o tráfico, diante 

das poucas oportunidades de emprego fora das Forças e pela atração de ganhos que seus 

conhecimentos militares poderiam gerar se empregados pelo narcotráfico.  

A Operação Rio I, se inicia em 31 de outubro de 1994, por meio do Convênio acordado 

entre o governo federal e estadual. O trabalho conjunto das forças de segurança em operações 

ostensivas teve como área de atuação as regiões fluminenses interpretadas como perigosas e 

degradadas. As favelas e os bairros populares foram pontos centrais da Operação Rio. A 

prevenção e repressão ao contrabando de armas e psicoativos foi colocada em marcha por tropas 

do Exército e dos Fuzileiros Navais em coordenação com as polícias estaduais. (COIMBRA, 

2001, p.142-143). 

A mídia impressa – durante a cobertura da operação – produziu um olhar positivo para 

a atuação das forças militares nas ruas cariocas para combater a violência. Os meios de 

comunicação veicularam a necessidade e a compreensão de que para melhorar o cenário carioca 

e saudaram a presença das Forças Armadas nas ruas da capital. Para Coimbra (2001), a grande 
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mídia colaborou decididamente para a produção e consolidação de uma leitura da atuação das 

Forças Armadas como positiva e eficiente no controle do narcotráfico. 

No centro destas ofensivas se encontrava a população carente nos morros e periferias 

que eram os pontos estratégicos da operação. Torturas, prisões arbitrárias, sequestros, invasões 

de domicílio e instituições, roubos e toque de recolher passaram a integrar o dia-a-dia dos 

moradores dos morros invadidos (COIMBRA, 2001, p.146; 150; 158; 163; 168). Atualizou-se 

mais uma vez a imagem do favelado como “perigoso” e da favela como espaço para a produção 

e proteção de “perigos à ordem e à saúde públicas”. Mais uma vez foi acionada a imagem da 

“existência de um tipo único de favelado” (SILVA, 1967, p.700), “ameaçador” e 

potencialmente “letal”. Fato é que a Operação Rio I não conseguiu colocar fim com as 

atividades do crime organizado no estado, provocando, apenas, uma temporária readequação 

do narcotráfico que mostrou sua capacidade de adaptação e reformulação. 

A infiltração do narcotráfico no RJ passava a ser cada vez mais notória para todos os 

estratos da sociedade. A violência urbana tomava as páginas de notícias com os confrontos das 

facções nas disputas pelo controle das favelas. Os crimes relacionados ao mercado de drogas 

cresciam. As forças de segurança tinham sua imagem associadas à corrupção, à falta de 

credibilidade e à violência. O envolvimento de policiais em delitos e sequestros demonstrava a 

corrupção e a crise existentes nas corporações. O domínio dos narcotraficantes e o descontrole 

público impulsionaram mais uma vez os clamores por intervenção da esfera federal 

(CALDEIRA, 1997, p.116-118).   

A federalização da questão da segurança pública do Rio Janeiro se tornará uma das 

tônicas na gestão dos governantes deste estado, antes mesmo das operações de pacificação das 

favelas. Em 1995, por exemplo, houve o prosseguimento da Operação Rio incentivado pelo 

apoio da imprensa e de parte da população. Na segunda metade dos anos 1990, a militarização 

da segurança pública era a pauta do governo fluminense para uma imposição da ordem pública. 

A Secretaria de Segurança incorporou doutrinas e táticas militares que iam desde blitze até 

cercos e ocupações temporárias de morros e favelas (Ibid., 1997, p.119-122). Podemos 

depreender que o suporte fornecido pela administração Fernando Henrique Cardoso (1995-

1998) levou em consideração os compromissos acordados pelo Brasil no combate ao 

narcotráfico e o Sistema de Certificação criado pelos EUA. 

O Sistema de Certificação foi uma articulação dos Estados Unidos para que as nações 

vizinhas apoiassem o combate ao narcotráfico, até mesmo consentindo presença militar 

estrangeira, leia-se estadunidense, em seus territórios. Esta rede de compromissos buscava 

pressionar para que as diretrizes antidrogas dos EUA fossem acatadas no continente. Relatórios 
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da administração estadunidense listavam os Estados que seguiam e os que não seguiam as 

diretrizes antinarcotráfico dos EUA. Os considerados contrários em débito eram 

“descertificados”, o que implicava na possível aplicação de sanções econômicas na esfera 

internacional (RODRIGUES, 2017a, p.292-293). 

 

Para a grande imprensa e nos discursos do governo estadual, o panorama enfrentado 

pelo Rio de Janeiro era de caos e desordem. As manchetes dos veículos de notícia estampavam 

o domínio do narcotráfico nas favelas e a corrupção que percorria as instituições políticas e as 

forças de segurança. A década de 1990 ficou, assim, marcada por uma sucessão de balas 

perdidas, sequestros, chacinas, linchamentos e pela atuação de grupos de extermínios que 

tinham o envolvimento de policiais militares e civis. As chacinas da Candelária (23 de julho de 

1993) e de Vigário Geral (28 de agosto de 1993) foram as que mais repercutiram e marcaram a 

história brasileira. Esta situação se agravaria cada vez mais e intensificaria os conflitos entres 

as forças de segurança pública (FSP) e as organizações criminosas.  

A última década do século XX e os primeiros anos do novo milênio foram marcados 

pelo descontrole da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Os megaeventos que o país 

sediaria e a nova gestão governamental do estado foram os catalisadores para uma mudança 

deste quadro. Diante das altas taxas de homicídio, criminalidade e da carência de infraestrutura 

básica na cidade do Rio de Janeiro, metas arrojadas no campo da segurança pública foram 

lançadas pelo governo estadual comandado por Sérgio Cabral Filho. Dentre elas, um plano para 

a “reconquista” de territórios dominados pelas facções do tráfico. Em 2008, as Unidades de 

Polícia Pacificadora começaram a ser instaladas para efetivar a promessa de estabelecer padrões 

de “ordem” e de “segurança” poucas vezes experimentados pela população fluminense. 

 

3.3 Unidades de Polícia Pacificadora e o desafio da segurança pública 

 

O panorama da (in)segurança no estado do Rio de Janeiro no novo milênio era uma 

realidade que se traduzia nos números de homicídios, de roubos, e das operações das forças de 

segurança, estadual e federal, nas favelas e periferias.  

Com base na análise do histórico de Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLOs)20, 

disponibilizado pelo Ministério da Defesa, e incorporando a Operação Mosaico de 1988, 

                                                 
20

 O Ministério da Defesa (MD) contabiliza as operações de Garantia da Lei e da Ordem a partir do ano de 1992. 

Interpretando como base histórica os dados do Exército brasileiro e da Marinha do Brasil desde 1992 e o próprio 

MD o ano 2000. 
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ocorreram um total de 06 intervenções federais no estado do Rio de Janeiro entre 1992 e 2010. 

Todas as GLOs estiveram enquadradas pelo governo federal na tipologia de intervenções 

federais em temas “Violência Urbana”. Para efeito de comparação, no mesmo período, houve 

12 operações consideradas como GLO pelo governo federal em unidades da federação. 

Portanto, metade delas concentrou-se no Rio de Janeiro (BRASIL, 2013). 

O Mapa da Violência, nos permite mensurar como o Rio de Janeiro se tornou uma das 

unidades federativas com o maior índice de letalidade no espaço urbano. Em 1983, a taxa de 

homicídios do RJ foi de 15,9/100.000 habitantes, já ligeiramente maior do que a média nacional 

(13,8/100.000). A partir de 1984 tem início a elevação da taxa chegando a marca de 

20,8/100.000, enquanto o país registrou 15,3/100.000 (WAISELFISZ, 2012, p.183). Destaca-

se que, precisamente nesse período, foi iniciado o período de expansão do CV e a formação de 

grupos rivais, impulsionado a já comentada guerra dos morros entre as organizações criminosas 

(RODRIGUES, 2017a, p.224). 

Em 1991, o Rio de Janeiro possuía o índice 56,1 homicídios por 100.000 habitantes, o 

dobro da década passada e do Brasil no mesmo período (WAISELFISZ, 2012). Segundo a 

mesma fonte, a taxa de crescimento de assassinatos entre os anos 1983-1995 foi de 12% ao ano. 

A região metropolitana do Rio de Janeiro foi o local onde mais se concentraram estas 

ocorrências. Nos anos seguintes, e até 2010, a taxa passaria por oscilações, para mais e para 

menos, contudo sempre superiores à do Brasil (Ibid., 2012, p.183-187). Compreender a falta de 

coordenação e de continuidade entre as políticas de segurança pública dos governos estaduais 

do período colabora para nosso entendimento do Rio de Janeiro ser um estado tão violento. 

No decorrer das duas gestões de Leonel Brizola, a promoção dos direitos humanos e do 

não enfrentamento foram uma das temáticas nos seus anos à frente do governo. A proteção do 

cidadão alterou as ações da polícia militar nas favelas cariocas. As operações ilegais e invasões 

foram proibidas; os helicópteros das FSP não poderiam mais sobrevoar as favelas para que não 

colocassem em risco a vida dos cidadãos destas localidades. Neste mesmo período, as 

lideranças do CV estabelecem uma “trégua”, dentro dos presídios, com o governo estadual e 

conquistam transferências de presidiários (AMORIM, 2004, p.196-199; 329-333). 

Diferentemente, durante o mandato do governador Marcello Alencar (1995-1999), a 

linha-dura retornou e as incursões policiais não sofreram mais restrições sendo, na realidade, 

incentivadas. Duas medidas foram implementadas para motivar as forças de segurança e 

angariar recursos para os adicionais destes agentes. A “gratificação faroeste” e o “imposto caça-

bandido” foram, respectivamente, uma gratificação repressiva para os policiais que tivessem 

seu desempenho bem avaliados; e o imposto atribuído ao setor empresarial visava melhorar a 
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segurança do Rio (CALDEIRA, 1997, p.120-122; RAMIRO JUNIOR, 2018, p.36). Em 

consequência, essa foi uma das administrações com os maiores índices de homicídios na 

história do Rio de Janeiro.  

A política de enfrentamento das organizações criminosas se apresentará como a primeira 

opção dos próximos governos. Pouco foi alterado na política de segurança até o programa das 

UPPs. Princípios defendidos pelas UPP, em tese contrários ao modelo da repressão e da linha-

dura, tinham uma tradição que remontava, justamente, aos modelos de segurança pública 

implementados nos mandatos de Leonel Brizola.  

Nas duas ocasiões em que Brizola ocupou o governo do estado do Rio de Janeiro, o 

Coronel Nazareth Cerqueira (1937-1999) esteve à frente do comando da PMERJ. Aderindo à 

proposta política do governador, Cerqueira procurou revitalizar a polícia militar. O 

policiamento comunitário era, então, uma experiência nova que encontrava espaço e respaldo 

no novo regime democrático. Cerqueira procurou, então, incorporar princípios do policiamento 

comunitário, como a “proximidade” com os moradores, o respeito aos direitos humanos e a 

criação de laços com a comunidade de modo a conquistar confiança e apoio, especialmente em 

favelas e regiões de tradicional atuação violenta das forças policiais (MISSE; CARVALHO, 

2007, p.6673; ASCHCROFT, 2014). 

O Coronel Cerqueira, com base na obra de Trojanowicz e Bucqueroux intitulada 

Policiamento comunitário: como começar21, produziu um manual22 a respeito do tema. Entre 

os anos de 1991-94, o coronel, em parceria com organizações sociais, realizou experimentos 

em Copacabana e em comunidades carentes para educar e informar a sociedade sobre a polícia, 

seus limites e atribuições. Apesar da iniciativa, a experiência não fomentou mudanças 

estruturais na PMERJ, além de sofrer resistências dentro da própria corporação (Ibid., 2007, 

p.6673-6675).   

Após a “Era Brizola”, uma segunda tentativa de implementar políticas de policiamento 

comunitário ocorreu em setembro de 2000, quando o Grupamento de Policiamento em Áreas 

Especiais (GPAE) foi implantado nos morros do Cantagalo, Pavão e Pavãozinho, na zona sul 

do Rio. O policiamento deveria preservar a vida ao invés do combate ao narcotráfico e 

administrar os problemas da comunidade, estes eram os seus diferenciais. As diretrizes que 

guiavam o GPAE eram: foco do policiamento nas armas de fogo que circulam nas favelas; 

                                                 
21

 Cf. TROJANOWICZ, Robert; BUCQUEROUX, Bonnie. Policiamento comunitário: como começar. 

Tradução de Mina Seinfeld de Carakushansky. Rio de Janeiro: Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, 

1994. 336 p. 
22

 Cf. CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth (Org.). Do patrulhamento ao policiamento comunitário. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2001. (Polícia Amanhã). 
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afastar a juventude da criminalidade; e combater as práticas repressivas das polícias civil e 

militar (RODRIGUES; SIQUEIRA, 2012, p.23-25). Inicialmente o projeto obteve sucesso, mas 

enfrentou os mesmos desafios vivenciados pelo Coronel Cerqueira.  

A ausência de suporte da administração do estado e da Polícia Militar foi um dos grandes 

impedimentos para uma nova abordagem da segurança pública no Rio de Janeiro. A política de 

enfrentamento das forças de segurança ainda era entendida como a mais compatível contra as 

facções criminosas. O GPAE acabou limitado a uma política de governo e a sua expansão foi 

débil. Projetos deste alcance demandam altos investimentos em material, pessoal e tempo. 

Soma-se a estas causas a resistência da população em colaborar com a instituição pelo temor 

de suas atuações nos morros e das prováveis represálias por parte das organizações 

narcotraficantes em caso de colaboração com a polícia (Ibid., 2012, p.24-26). 

O quadro, sintetizado acima, dos primeiros anos do século XXI da segurança pública do 

RJ evidencia que em certos aspectos a sensação de insegurança agravou-se em todos os estratos 

da sociedade. Em um extremo, temos as facções controlando as favelas e, no outro extremo, os 

detentores de poder político mantendo a lógica das intervenções punitivas, com pequenos hiatos 

marcados por projetos de policiamento comunitário. Acentuava-se a imagem da “cidade 

partida”. No entanto, a política do governo estadual para a área da segurança pública se altera, 

na primeira década do século XXI, com a nomeação do RJ para sediar megaeventos esportivos.  

Entre os anos de 2007 e 2009, o Brasil e o estado do Rio de Janeiro foram nomeados 

para sediar, respectivamente, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas/paraolimpíadas de 

2016. A escolha para realizar estes grandes eventos esportivos representou ao país um ganho 

para a administração do Presidente Lula e a sua imagem internacional, assim como para o do 

Rio de Janeiro23. Diante desta vitória, o país precisaria solucionar velhos problemas, uma vez 

que se comprometeu a adaptar-se aos padrões internacionais na cobertura destas atrações 

desportivas (FLEURY, 2012, p.199; RODRIGUES; KALIL; BRANCOLI, 2018, p.88). 

No entanto, mudanças no quadro da segurança pública foram anteriores a estes 

acontecimentos. Os jogos Pan-americanos de 2007 foram o primeiro dos grandes eventos 

esportivos realizados no Rio, ativando, novamente, propostas de reformas para a segurança 

pública do estado (MORAES; MARIANO; FRANCO, 2015, p.500).  

No caso da área metropolitana do Rio de Janeiro, o foco da gestão de Sérgio Cabral 

Filho, com apoio federal, foi colocado na redução de crimes ordinários e a da presença explícita 

                                                 
23

 Nos anos de 2007 e 2009 o cargo de governador do estado do Rio de Janeiro era ocupado pelo político Sérgio 

Cabral Filho - PMDB (2007-2014). A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, nos referidos anos, foi ocupada 

respectivamente pelo político Cesar Maia (2001-2009) e pelo político Eduardo Paes – PMDB (2009-2017).  
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do narcotráfico nas favelas e periferias por ele controladas (MORAES; MARIANO; FRANCO; 

2015, p.501-503). 

Em compatibilização com o discurso governamental, associações de classe, como a 

Firjan, Sesi, Sebrae e Senai, alinharam-se à administração pública para que fosse criado um 

novo padrão de “segurança cidadã”, reativando as ideias de policiamento comunitário. 

Entendia-se que o modelo de segurança pública predominante no Rio de Janeiro – o da 

intervenção violenta em áreas controladas pelo narcotráfico – não produziria os efeitos 

desejados de “ordem” e “tranquilidade”, tidos como fundamentais para atrair investidores e 

turistas para a cidade. Em 2007, o governador do Rio de Janeiro nomeou, então, para o posto 

de Secretário de Segurança Pública do estado José Mariano Beltrame, delegado da Polícia 

Federal especializado em inteligência policial e com experiência em combate ao narcotráfico.  

O secretário promoveu um período de análise e estudo dos dados disponíveis sobre 

criminalidade no estado, com atenção ao quantitativo de armas ilegais em circulação e às 

principais áreas de atuação, lideranças e táticas das facções do crime organizado (MORAES; 

MARIANO; FRANCO, 2015, p.504). Baseado nas incidências criminais do Rio, Beltrame 

passou a efetivar um plano de modernização tecnológica dos aparelhos de vigilância, das 

técnicas policiais e mudanças dos dispositivos legais. A justificativa para o monitoramento e 

controle das regiões conflagradas foram especialmente vinculadas às preparações para os 

megaeventos (RODRIGUES; KALIL; BRANCOLI, 2018, p.91-92).  

A renovação do RJ contou com programas e projetos sociais – Morar Carioca e PAC 2 

– e operações de Choque de Ordem direcionados para os morros. Na cidade, o ritmo das 

reformas e construções, como o Porto Maravilha, tiveram o intuito de captar recursos, alterando 

a paisagem urbana das áreas centrais e/ou turísticas. Deste modo, o Brasil e o estado 

apresentavam para o mundo nosso comprometimento com a segurança para novos 

empreendimentos (CABELEIRA, 2013, p.173). Elemento central da proposta do secretário 

foram as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). 

Durante o ano de 2008, o secretário e sua equipe passaram a elaborar o projeto das UPP. 

A SSP/RJ tinha ciência de que para a realização dos seus objetivos, as forças de segurança 

deveriam permanecer, indefinidamente, nas áreas conflagradas. Somente com o controle 

territorial seria possível retomar as áreas controladas fosse pelo tráfico ou pelas milícias, de 

modo a reincorporá-las à gestão da administração pública (MORAES; MARIANO; FRANCO, 

2015, p.505).  

Condição fundamental para o controle das localidades seria a retirada ou a diminuição 

do perfil de atuação dos poderes armados locais. Ao invés de praticar a antiga política de 
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segurança, o foco das operações foi o armamento e as práticas mais visíveis de violência urbana, 

como os confrontos policiais com criminosos. A compreensão de que não seria possível acabar 

com a ilicitude é que possibilitou a confecção das UPPs. A representação de um território onde 

o poder público não ingressava e se faz presente era o que precisava ser transformado. 

Apostava-se que, a partir da entrada das FSP e da participação do cidadão na segurança da 

cidade, seria possível efetivar uma maior articulação entre as condições socioeconômicas das 

favelas e da cidade formal (RODRIGUES; SIQUEIRA, 2012, p.10). 

O projeto das UPPs foi uma iniciativa que não seguiu os protocolos e processos 

organizacionais usualmente observados na administração pública do estado do Rio de Janeiro. 

O próprio secretário tinha entendimento de que não haveria tempo hábil para que o seu projeto 

fosse posto em prática em apenas um mandato. Beltrame compreendia a urgência do seu plano 

e a necessidade de agir antes mesmo que este fosse concebido de forma eficaz (MORAES; 

MARIANO; FRANCO, 2015, p.505-506).  

Assim, ainda em 2008, no mês de novembro de 2008, ocorreu a primeira implementação 

de uma Unidade de Polícia Pacificadora no Morro Santa Marta, bairro de Botafogo, Zona Sul 

da cidade do Rio. No período e na localidade em questão, facções rivais estavam em conflito e 

o resultado foi a morte da sua liderança criminosa. O secretário Beltrame e a SSP/RJ 

enxergaram ali uma oportunidade para colocar em andamento o projeto, mesmo sem um efetivo 

policial especializado preparado. Ainda assim, a “polícia de proximidade” era colocada em 

execução e ganhava sua primeira UPP (Ibid., 2015, p.508). 

O processo de ocupação/pacificação segundo o plano das UPPs deveria seguir três 

etapas. A primeira é designada como uma “intervenção tática”, com o ingresso de policiais do 

BOPE e do Batalhão de Polícia de Choque nas favelas-alvo tendo a missão de cumprir ordens 

de prisão e de apreensão de armamentos. Os confrontos seriam evitados, pois antes da incursão 

haveria sido concluído um trabalho de inteligência, com anúncio público das incursões de modo 

a permitir a fuga ou esconderijo das lideranças narcotraficantes. A segunda etapa foi 

denominada como “estabilização”, com o prosseguimento das intervenções táticas, também 

devidamente comunicadas, à comunidade e destinada a aumentar a presença policial militar na 

favela até a terceira e última fase, chamada de “ocupação definitiva”. Essa fase era representada 

pela implantação da UPP, com efetivos recém-formados na academia da PMERJ, treinados em 

táticas de policiamento comunitário e voltados à realização de rondas destacadas, instalação de 

bases fixas dentro do espaço da favela, além de promover o estreitamento das relações com a 

população local (FLEURY, 2012, p.195-196; RODRIGUES; SIQUEIRA, 2012, p.11). 



101 

 

Na abertura de 2009 mais duas localidades foram pacificadas. As favelas do Batan e da 

Cidade de Deus, da zona oeste do Rio de Janeiro, deram prosseguimento à incursão em 

territórios empobrecidos dominados pelo narcotráfico. As instalações foram consideradas 

exitosas, conquistando menções positivas pela opinião pública a evidência era da medida ser a 

solução para a criminalidade e hostilidade nas favelas cariocas (RODRIGUES; SIQUEIRA, 

2012, loc. cit.).  

Com o sucesso das primeiras retomadas impulsionou o planejamento e execução de 

outras UPPs pela cidade do Rio de Janeiro, em especial visando regiões estratégicas para a 

realização dos megaeventos, como as proximidades de arenas esportivas, do aeroporto 

internacional e das vias rodoviárias de acesso à cidade (RODRIGUES; KALIL; AUGUSTO, 

2018). Os confrontos violentos seguiam sendo evitados, mas não deixavam de ocorrer. No 

entanto, o objetivo do programa das UPP era o de diminuir ocorrências violentas, aumentando 

a sensação geral de segurança (MORAES; MARIANO; FRANCO, 2015). Com a meta de 

embarcar na imagem positiva gerada pelo programa estadual das UPP, o governo municipal do 

Rio de Janeiro, sob o comando de Eduardo Paes, elaborou o programa UPP Social, que 

emprestava a sigla do programa estadual ainda que não investisse, propriamente, mas na entrada 

de serviços públicos oferecidos pela Prefeitura, como cadastros para benefícios sociais, postos 

de saúde e creches, com interlocução com a iniciativa privada. Onde houvesse UPPs em 

funcionamento poderia haver a entrada de programas da UPP Social (CABELEIRA, 2013, 

p.169-170). A UPP representava, assim, a nova política de segurança e a UPP Social, os 

aspectos de serviços comunitários. A junção destes dois ramos consolidaria a “pacificação” e o 

controle estatal nas comunidades.  

Do ponto de vista do discurso, a elaboração do programa das UPPs implicava uma 

importante modificação, pois a prática e os discursos de segurança pública fluminense, desde a 

expansão do narcotráfico em 1980, foram pautados, com poucas exceções, na lógica da 

repressão e na evocação da temática de “guerra”: “guerra contra o tráfico”, “guerra contra a 

criminalidade”. Ainda assim, apesar da inclusão de elementos voltados ao policiamento 

comunitário e à inclusão da cidade “informal” à “formal”, as UPPs não se desvincularam 

totalmente, na prática e mesmo nos discursos, das ideias de “retomada”, “conquista”, 

“ocupação”, ou mesmo “pacificação”, de favelas, termos de origem militar. Ao mesmo tempo, 

apesar dos novos recrutas formados em disciplinas de direitos humanos e policiamento 

comunitário, a execução das UPPs continuou sob a responsabilidade da PMERJ, com toda 

influência de sua história e estrutura baseadas na lógica da repressão, com raízes na ditadura 
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civil-militar e, mais antigamente, nas forças de policiamento que desde o século XIX 

dedicaram-se a manter a ordem no Rio de Janeiro por meio da força física.  

Um episódio, no entanto, realça a permanência da lógica militarizada: as ocupações dos 

complexos da Penha e do Alemão por forças de segurança a partir de novembro de 2010. 

Naquele momento, as forças engajadas em tal operação não foram as do sistema de segurança 

pública estadual do Rio de Janeiro, mas uma combinação destas com forças federais, como a 

Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas, em especial, unidades do 

Exército e dos Fuzileiros Navais (vinculados à Marinha do Brasil). Essa composição remetia às 

operações de GLO realizadas nos anos 1990, como as duas Operações Rio, mas se associavam 

ao novo programa das UPP e ao momento de preparo para a realização dos megaeventos na 

capital fluminense. Ao mesmo tempo, os discursos oficiais e midiáticos ganharam, novamente, 

características “militaristas”, referindo-se à ocupação desses dois complexos de favelas como 

“uma guerra” de “(re)conquista” de áreas sob o poder de “forças hostis” (RODRIGUES; 

CASTRO; MENDONÇA, 2016, p.96; 107).  

Assim, em meio à realização de um programa marcado por elementos de respeito aos 

direitos humanos e de não confrontação, o processo de “pacificação” no Rio de Janeiro revelou, 

de novo, sua base militarista e repressiva voltada à população que tradicionalmente é alvo 

dessas políticas. Essa tradição foi exposta nesse capítulo de modo a mostrar como é de longa 

data a existência de práticas repressivas e do temor constante na cidade do Rio de Janeiro com 

respeito às populações pobres, negras e habitantes de favelas. Se a partir dos anos 1980 

começaram a aparecer propostas pontuais de enfrentamento diferente da repressão, foi também 

a partir daquela década que o narcotráfico se instalou e expandiu na cidade. Considerado o 

“vilão” que explicaria o aumento da violência na cidade do Rio de Janeiro na virada para os 

anos 1990, o narcotráfico assumiu o lugar do principal “perigo” para a ordem pública no Rio. 

As pessoas associadas a ele foram, novamente, os mesmos negros, pobres e favelados de 

sempre. Então, mesmo com a elaboração do programa das UPP, a lógica da repressão contra as 

pessoas pobres e negras seguiu como base do modo pelo qual o Estado e a população do 

“asfalto” entendem ser o modo para lidar com aquela população. 

No capítulo seguinte, lançamos o foco sobre a operação de ocupação da Penha e do 

Alemão, no mês de novembro de 2010, tomando o Caderno Especial “A Guerra do Rio” 

publicado pelo diário O Globo destinado a cobrir a missão que, naquele momento, foi 

apresentada como uma grande incursão contra o “poder do narcotráfico” (RODRIGUES; 

CASTRO; MENDONÇA, 2016, p.107). Com o auxílio do arcabouço teórico-metodológico que 

escolhemos nesta dissertação, analisaremos elementos trazidos pelo Caderno Especial de modo 
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a evidenciar o conteúdo militarista de suas reportagens, procurando entender como a produção 

desse discurso militarista corresponde, de um lado, à tradição do controle militarizado das 

“classes perigosas” no Rio de Janeiro e, de outro, à nova forma de entender o controle dessas 

pessoas por meio da combinação entre propostas humanitaristas e repressivas. As notícias 

veiculadas no Caderno Especial são marcadas por hostilidade e pela imagem da guerra, 

justificando ações extraordinárias como necessárias para conter o cenário de “caos” e 

“desordem” que tanto parecia ameaçar o cidadão do asfalto.  
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CAPÍTULO 4 

A NARRATIVA DE GUERRA NA OCUPAÇÃO DOS COMPLEXOS DA 

PENHA E DO ALEMÃO NO JORNAL O GLOBO 

 

No quarto e último capítulo desta dissertação trataremos do nosso objeto e tema de 

pesquisa de modo a sustentar nossa hipótese de trabalho:  o emprego da retórica militarista no 

Caderno Especial “A Guerra do Rio”, editado pelo jornal O Globo, pode ser entendida como 

reforço para legitimar a campanha de “pacificação” e as medidas excepcionais empregadas na 

ocupação do Complexo da Penha e do Alemão, a partir de novembro de 2010. Para tanto, o 

presente capítulo se encontra disposto em duas seções.  

Na primeira seção, propõe-se abordar a consolidação e a expansão das Unidades de 

Polícia Pacificadora entre 2008 e 2010 que motivou resistências por parte de grupos do crime 

organizado, em especial do Comando Vermelho. Em 2010, séries de ataques tiveram como 

objetivo coibir o novo projeto da política de segurança por meio da instalação do pânico e da 

violência no Rio de Janeiro. De modo conjunto, apreciaremos as atuações entres os governos 

federal e estadual como resposta à crise de segurança estabelecida no estado a partir destas 

séries de ataques e que produziram, como resposta, as operações de ocupação dos Complexos 

no Rio de Janeiro entre novembro e dezembro de 2010. 

Na segunda seção analisaremos os acontecimentos registrados pelo caderno especial do 

jornal O Globo – “A Guerra do Rio” – por meio do arcabouço teórico-metodológico 

apresentado no Capítulo 1 dessa dissertação. Reconhecemos que a retórica com contornos 

militaristas com respeito às campanhas no Alemão e na Penha ficou evidenciada pelo uso n’O 

Globo de expressões como: “guerra”, “bunker”, “conquista”, “combate”, “conflito”, 

“retomada”, dentre outras. A aplicação de tais palavras junto com a defesa de uma suposta 

efetividade das pacificações projetou, por parte d’O Globo, uma chancela pela aplicação de 

mecanismos excepcionais no combate à criminalidade e violência cometida pelo narcotráfico 

no Rio de Janeiro. 

Circunstâncias que seriam somente defrontadas e consentidas pelas instituições de 

Estado e pela sociedade civil em tempos de guerra foram “normalizadas” pelo modo como o 

periódico e o seu caderno veicularam tanto os acontecimentos quanto as respostas dos governos 

estadual e federal. Ao mesmo tempo em que o Caderno “A Guerra do Rio” defendeu a expansão 

das UPPs, sugeriu, também, que a militarização do combate ao narcotráfico no Rio era uma 

medida efetiva para trazer segurança para o estado do Rio de Janeiro. A ocupação dos 
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Complexos exigiria, portanto, a presença dos militares e a militarização da cidade do Rio de 

Janeiro como um todo ou, em outras palavras, uma “gestão militarizada das favelas” 

(RODRIGUES; SERRA, 2017). 

As localidades do Rio de Janeiro onde o projeto de segurança pública das UPPs foi 

implantado são as mesmas em que os traficantes têm suas bases de atuação e onde vivem as 

classes mais pobres da cidade. Essa população, em maioria negra e com baixo nível de renda e 

de educação formal, fica no fogo cruzado da violência produzida pelas incursões policiais e 

pelo conflito incessante entre as facções criminosas. Além de sofrerem com as constantes 

disputas, são alvos de discriminação, repressão, controle, além de serem associados pela 

sociedade externa às favelas como “inimigos” pelo fato de residirem nessas comunidades. 

 

4.1 O robustecimento das Unidades Pacificadoras e a reação (des)organizada das 

facções criminosas. 

 

Em 2008, a idealização e o início do estabelecimento das Unidades de Polícia 

Pacificadora representaram um ponto da virada da segurança pública do Rio de Janeiro. As UPP 

se propunham a ser uma nova perspectiva de como lidar com a violência e a criminalidade do 

narcotráfico. Esta categoria – pacificar – foi recuperada no tradicional sentido de “civilizar” e 

“incluir” localidades afastadas do poder público a uma “sociedade” tida considerada correta e 

organizada por leis (PACHECO DE OLIVEIRA, 2017, p.50). O vácuo de poder no Morro Santa 

Marta, em 2008, foi a oportunidade para o começo de uma nova direção da segurança carioca, 

uma “polícia de proximidade” (MORAES; MARIANO; FRANCO, 2015, p.507-508). 

Durante o final de 2008 e no decorrer do ano de 2009 houve a ampliação do plano de 

segurança com instalações de 5 UPPs tendo como prioridades as Zonas Sul e Oeste do RJ. 

Naquele momento, as unidades já contavam com o apoio político e a formalização de sua 

criação, por meio do decreto de Nº 41.650 de 21 de janeiro de 200924. As unidades pacificadoras 

se transformaram na principal agenda na pasta da segurança pública (RODRIGUES; 

SIQUEIRA, 2012, p.12). A aprovação social aconteceu em virtude do novo modelo de 

enfrentamento da criminalidade carioca e as estatísticas de violência letal e atividade policial 

que produziam índices de homicídios e de roubos menores. 

Os indicadores da política de pacificação demonstravam a efetividade do seu emprego 

e aceitação pelos cidadãos cariocas. O homicídio por intervenção policial foi um dos mais 

                                                 
24 Disponível em: <https://biblioteca.pge.rj.gov.br/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/56083>. Acessado 

em: 13 ago. de 2021. 
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representativos em redução. Os números passaram de 77 homicídios no ano de 2008 para 44 na 

conclusão de 2009. Uma queda em torno de 43% ao longo de quase dois anos de política. Outros 

dois indicadores também pareciam demonstrar a efetividade das UPPs, como o aumento nas 

taxas de ocorrência em flagrante e da apreensão de drogas e a queda de armas apreendidas nos 

territórios pacificados. Este último sendo um dos objetivos imediatos desta política (ISP, 2006, 

p.5-7; 12; NUNES, 2016, p.22). 

Graças ao policiamento de proximidade contínuo, o poder público conseguiu estender 

os serviços públicos para estas áreas que antes não ultrapassavam os limites do asfalto. No 

entanto, apesar das características de cooperação e de negociação do policiamento de 

proximidade, o componente coercitivo não deixou de ser um fator preponderante para que a 

pacificação das favelas fosse concretizada (FLEURY, 2012, p.213). Combinadas, as duas 

táticas permitiram a diminuição na incidência dos conflitos nas favelas atendidas pelo 

programa. 

Para o programa das UPP, o aspecto da segurança era o que permitiria a cidadania 

adentrar nos morros. Valente (2014, p. 217-218) argumenta que, no entendimento dos dirigentes 

políticos, a ocupação de favelas por Unidades Pacificadoras conseguiria reprimir o antigo 

domínio dos traficantes, o que dava a entender de que o narcotráfico era o único impedimento 

para os direitos e garantias fundamentais dos moradores das favelas. Assim, a transformação 

da imagem de caos e desordem que se configurava do estado carioca nos âmbitos interno e 

externo para outra situação na qual preponderassem “ordem” e “paz” passou a ser vista como 

viável. 

Esse novo diálogo das favelas com o poder público expressaria o “retorno” da cidadania 

e o ordenamento social e ao mesmo tempo representaria para os narcotraficantes a perda dos 

seus “pontos comerciais” e esconderijos. O cerco ao narcotráfico com esta nova política de 

segurança resultou em uma reação por parte dos criminosos, como veremos abaixo. A situação 

no ano de 2010 indicava que o Comando Vermelho perdia espaço para sua livre atuação, sendo 

constrangido ou expulso das suas áreas de controle e distribuição de drogas, o que impactou 

diretamente seus ganhos econômicos. 

As favelas são um fenômeno urbano e metropolitano disputado pelos traficantes por 

conta de sua localização e de suas características urbanas propícias ao esconderijo e mais fáceis 

de defender (ruelas, vielas, aglomerados de casas etc.). São, também, áreas conflagradas e 

disputadas por várias facções, principalmente as da Zona Sul e Central, onde se concentra 

grande parte do mercado consumidor de drogas ilegais. Em virtude disto, as hostilidades, pelo 

seu controle colocaram um estigma de violência e desordem sobre as favelas e sua população 
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(RODRIGUES, de CASTRO e MENDONÇA, 2016, p.89-90). Misse (2018, p.68), aponta três 

fatores que explicam, em parte, a proliferação da violência letal nas favelas. Sendo estes: a 

desigualdade social, a existência das organizações criminosas e o baixo investimento na 

segurança pública. Para Caldeira, 

 

O combate ao tráfico de drogas e a sequestradores se dá nas favelas e morros. Na zona 

Sul do Rio compra-se drogas sem dificuldades com flanelinhas, camelôs e outros que 

suprem o mercado consumidor de classe média alta (CALDEIRA, 1997, p.124). 

 

Podemos elencar mais duas causas que são determinantes para compreendermos o 

estado em que se encontrava o Rio de Janeiro antes das UPPs. A política conservadora de 

enfrentamento/repressão dos antigos gestores estaduais não conseguiu manter a presença nas 

favelas nem impedir o narcotráfico em controlá-las. A polícia era a única figura representativa 

do poder público que sempre se encontra presente nas favelas. Esse era o cenário no Rio de 

Janeiro e quando se impôs ao governo estadual e ao governo federal a necessidade de preparar 

a cidade para os megaeventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 

Conforme abordado no capítulo anterior, a criminalidade cresceu por décadas seguidas 

no Rio de Janeiro, tendo como o principal fator o comércio ilegal de drogas, especialmente o 

de cocaína. As modalidades de crime evoluíram de modo que a violência e a criminalidade 

carioca se tornaram um traço marcante dessa unidade federativa. Por muitas vezes, a cidade 

maravilhosa foi manchete pelos seus confrontos nas favelas entres as forças legais e as 

organizações narcotraficantes (BANCO MUNDIAL, 2013, p.22; RODRIGUES, 2017, p.223). 

A política de incursões nas favelas executada pelos antigos governadores, na tentativa 

infrutífera de acabar com o narcotráfico e impor a “ordem legal”, só conseguiram intensificar a 

violência e os delitos no Rio de Janeiro. Políticas de repressão, gratificações por “desempenho” 

dos policiais, desrespeito aos direitos humanos e corrupção policial resumem o quadro da 

segurança pública no estado (CALDEIRA, 1997; BANCO MUNDIAL, 2013). A perda do 

monopólio da violência física no Rio de Janeiro parecia, no começo do século XXI, um fato 

consumado.  

A perda do monopólio da violência legítima no RJ para o narcotráfico pode ser explicada 

por esta ser uma atividade criminosa, de natureza transnacional25, que se encontra em conflito 

                                                 
25 De acordo com a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de 

Palermo), de 2001, a modalidade de crime transnacional fica caracterizado quando: “a) é cometido em mais de 

um Estado; b) é cometido em um Estado, mas uma parte substancial da sua preparação, planejamento, direção 

e controle ocorre em outro Estado; c) é cometido em um Estado, mas envolve um grupo criminoso organizado 

que desenvolve atividades criminais em mais de um Estado; ou d) é cometido em um Estado, mas tem efeitos 
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intenso e recorrente, seja com as forças de segurança seja com facções rivais. Para sustentar o 

controle de seus territórios/pontos-de-venda necessitam de armamentos (AMORIM, 2004, 

p.407; GRILLO, 2017, p.23). Em virtude disto, temos outra modalidade de crime transnacional, 

o tráfico de armas, que se articula aos grupos armados ilegais no Brasil, em especial, no Rio de 

Janeiro. 

O comércio ilegal de armas se intensificou desde meados dos anos 1980 quando o 

Comando Vermelho se consolidou nas principais favelas cariocas. Com isto, houve a entrada 

cada vez maior de armamento pesado, como fuzis e granadas (Ibid., 2004, p.412). Este cenário 

evoluiu com o passar dos anos configurando uma disputa violenta pela manutenção e conquista 

de territórios e pontos de venda de drogas. O tipo e potência dos armamentos apreendidos em 

operações policiais demonstram que o poder de fogo dos narcotraficantes por vezes é superior 

aos das forças de segurança pública (LESSING, 2008, p.51; SILVA; FERNANDES; BRAGA; 

2008, p.20). A disparidade de poderio evidencia a fragilização da segurança pública carioca. 

Uma das dificuldades encontradas durante esta pesquisa foi a de obter uma base de 

dados consolidados que representasse o quantitativo de armas apreendidas pelos órgãos de 

segurança, seja a nível federal ou estadual (RJ), do início dos anos de 1990 até os anos de 2010. 

O Instituto de Segurança Pública (ISP) é o órgão responsável por analisar os dados da segurança 

pública do estado do Rio de Janeiro. Todavia, esta instituição disponibiliza apenas o histórico 

de armas de fogo apreendidas dos anos 2000 até 200726.  

A aquisição de armas, equipamentos e uniformes similares aos das polícias, e até mesmo 

do exército, por parte dos narcotraficantes mostra o seu aprimoramento para enfrentar as 

adversidades que lhes são impostas, seja por rivais ou pelas forças legais (LESSING, 2008, 

p.52). O recrutamento de ex-militares é outro subterfúgio que os traficantes passaram a 

empregar. O aliciamento de reservistas, sem perspectiva e condições no mercado de trabalho, 

se dá com o intuito de que treinem os “soldados do tráfico”27 com táticas que os militares 

empregam (AMORIM, 2004, p.406-408). Para Araújo, 

 

Táticas de guerrilha urbana, sobrevivência na selva, e manuseio de armas pesadas e 

granadas são algumas das instruções que os mercenários passam para os bandidos – 

principalmente do Comando Vermelho – responsáveis pela segurança e manutenção 

do poderio do tráfico nas favelas do Rio. (...) A primeira aula é para aprender a mexer 

no fuzil 7,62 (ARAÚJO, 2002, p.14). 

                                                 
substanciais em outro Estado (UN, 2001, p.5 tradução do autor). Disponível em: < 

https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf>. Acesso em: 01 ago. de 2021. 
26 Disponível em: <https://www.ispdados.rj.gov.br:4432/Armas.html>. 
27 Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=200020020203>. 

Acesso em: 01 ago. de 2021. 
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Como contramedida, o poder público aplicou o mesmo “remédio” para uma mazela 

recorrente que nada mais é do que a repressão policial. A criação e designação de unidades 

operacionais como o BOPE (da Polícia Militar) em 1991 e a CORE (da Polícia Civil) em 2002, 

especializadas em ações de confronto intenso no espaço urbano, além do investimento em 

viaturas blindadas e armamentos pesados demonstraram a tentativa de terem um equipamento 

condizente ou superior ao poderio dos traficantes. O que acaba a agravar ainda mais a situação. 

O próprio Fundo Nacional de Segurança Pública, instituído pela Lei Nº 10.201, de 14 

de fevereiro de 200128, que deveria representar um indutor de novas políticas e promover 

reformas, rendeu-se, segundo Soares (2007, p.85) à retórica conservadora que insiste na compra 

de armamentos. A utilização das forças federais em missões de Garantia da Lei e da Ordem 

(GLO), a partir dos anos 1990, encontraria novo fôlego com a formação da Força de Pacificação 

do Exército que ocupou os Complexos do Alemão e da Penha, no final de 2010.  

No tocante à carência de trabalho conjunto entre os níveis governamentais, Soares 

(2007) encontra dificuldades para uma maior convergência entre as esferas federal, estadual e 

municipal no enfrentamento dos problemas oriundos da segurança pública durante os governos 

de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio “Lula” da Silva. Para o autor, a execução de uma 

política mais integrativa se adequaria ao caso do Rio de Janeiro pelo grau de conexão nacional 

e internacional dos grupos atuantes na Grande Rio.  

No entanto, a execução das políticas de segurança do Rio de Janeiro tem sido pautada 

historicamente pelo enfrentamento violento por parte da Polícia Militar, com poucas exceções, 

como nos governos de Leonel Brizola (1983-87; 1991-94). As descontinuidades entre planos 

de segurança pública, de governo estadual a governo estadual são impedimentos para que 

políticas eficazes se perpetuem. Ainda segundo Soares (2007, p.84; 88; 90), a questão central 

seria integrar o planejamento, condução e avaliação dos programas de segurança pública nos 

três níveis federativos, mas não de modo a militarizar o combate ao crime. Seria uma forma de 

construir consensos mínimos com uma cooperação ao mesmo tempo vertical e horizontal entre 

municípios, estado e governo federal.   

O ano de 2010 corresponde, como apresentado no Capítulo 3, ao início do período de 

“auge” do programa de pacificação no estado do Rio de Janeiro. A consolidação e expansão 

para o número de territórios abrangidos fora acolhida pelas sociedades política e civil e a 

iniciativa privada se apresentando como uma nova abordagem para a questão do narcotráfico 

(ISP, 2006, p.10). A atmosfera e as expectativas eram a de que o modelo das UPPs representaria 

                                                 
28 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10201.htm>. Acesso em: 08 set. de 2021. 
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o ponto de partida para uma efetiva paz e integração das favelas ao “asfalto”. Os discursos 

governamentais de então e os meios de comunicação apontavam para um novo tempo na 

segurança pública carioca (RODRIGUES; SIQUEIRA, 2012, p.13-14). Até o final de outubro 

de 2010, o governo estadual do Rio de Janeiro havia instalado doze Unidades de Polícia 

Pacificadora29. 

As melhorias que ocorriam no interior das favelas pacificadas eram replicadas para as 

suas adjacências. A diminuição expressiva de conflitos e tiroteios, a diminuição de crimes, uma 

melhora no relacionamento entre moradores, um aumento da sensação de segurança e a 

restituição do direito de ir e vir prometiam inaugurar uma nova relação entre as comunidades e 

a cidade. Tudo ainda era visto como impulso para o incremento do turismo e para os 

investimentos nestas localidades (VALENTE, 2014, p.209). 

Analisando as áreas que receberam UPPs, verifica-se que as zonas central e do sul da 

capital fluminense foram priorizadas. A precedência destas localidades se deu em primeiro 

lugar por serem regiões onde a presença (e os confrontos envolvendo) narcotraficantes tocava 

a presença de classes mais abastadas e de turistas. Em outras palavras, nessas regiões se 

concentra o mais rentável mercado consumidor de drogas (RODRIGUES; de CASTRO; 

MENDONÇA, 2016, p.89-90). Em segundo lugar, estas áreas reúnem o centro comercial e 

financeiro, a zona portuária e as vias expressas que se conectam aos aeroportos do Rio de 

Janeiro (RODRIGUES; BRANCOLI; KALIL, 2018, p.97). 

Os esforços do plano de segurança, nestas localidades com UPPs, foram para resgatar a 

imagem positiva do Rio de Janeiro visando a realização dos megaeventos. Procurava-se, desta 

forma, demonstrar para o mundo a capacidade do RJ em controlar o seu espaço urbano e a 

segurança pública (FERRAZ, 2012, p.168; VALENTE, 2014, p.222-223). Assim, na época em 

que aconteceu a ocupação dos Complexos do Alemão e da Penha pela Força de Pacificação, o 

programa das UPPs contava com amplo apoio dos meios de comunicação e de parte importante 

da sociedade civil para os quais as favelas seguiam sendo retratadas como espaços de violência 

e territórios sob o comando de poderosos grupos narcotraficantes. O poder público passou a se 

fazer presente nestas localidades que antes eram dominadas pelo poder paralelo, com a 

justificativa oficial de contribuir para uma nova forma de atuação do Estado. Para Pacheco de 

Oliveira, 

 

                                                 
29 Disponível em: <http://olerj.camara.leg.br/retratos-da-intervencao/unidade-de-policia-pacificadora-upp>. 

Acesso em: 01 ago. de 2021. 
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As UPPs foram pensadas como uma tentativa de corrigir os erros de ações puramente 

repressivas, representando um esforço para a transformação nas unidades policiais 

que iriam atuar nas favelas. (...) As UPPs tiveram amplo apoio da população ali 

residente, dos bairros do entorno e foram comemoradas pela mídia como uma nova 

epopeia civilizatória (PACHECO DE OLIVEIRA, 2017, p.63-64). 

 

Todavia, este cenário de harmonia e impedimento das práticas criminosas não foi 

admitido passivamente pelos narcotraficantes. As facções criminosas, em virtude da perda 

territorial, manifestaram a sua contrariedade às Unidades de Polícia Pacificadora por meio de 

atos hostis. A retaliação procurou frear as investidas da SSP/RJ. A partir do final de novembro 

de 2010, o Rio de Janeiro passou a experimentar seguidos episódios de violência contra ônibus 

e veículos particulares pretensamente realizados por narcotraficantes. 

No dia 22 de novembro de 2010, uma segunda-feira, o Rio de Janeiro passa a tomar 

conhecimento, pelos meios de comunicação, dos primeiros de sucessivos eventos que 

colocariam em estado de atenção e preocupação a sua população. Os “arrastões” a veículos 

particulares e a depredação destes e outros meios de locomoção foram o modo como os 

criminosos praticavam os ataques. Os realizadores dos ataques usaram de violência contra os 

civis, caso não os obedecessem durante as ações. 

Carros roubados e incendiados na Linha Vermelha provocaram pânico em suas vítimas.  

Até mesmo integrantes das forças armadas não foram respeitados, sendo vítimas, também, de 

atos hostis. O uso de fuzis e granadas pelos narcotraficantes foi uma forma de demonstrar seu 

poder de fogo e de intimidar os civis e/ou qualquer tentativa de reação das forças legais. Uma 

tentativa de assalto, na rodovia BR-116, levou a óbito um motorista por não respeitar a ordem 

de parada dos traficantes (SCHMITT; VELLOSO; MAGALHÃES, 2010, p.10).   

Vias expressas – principalmente a Linha Vermelha e Via Dutra – e bairros da Zona Sul 

foram os locais preferidos para os ataques, respectivamente, pela facilidade de locomoção para 

retornarem as favelas e para causarem comoção na classe média e alta. As autoridades do estado 

descartaram fazer qualquer tipo de comentário quanto aos eventos ocorridos. Todavia, o serviço 

de inteligência da SSP/RJ investigou uma correspondência que indicaria uma suposta união 

entre as facções criminosas para coibirem as Unidades de Polícia Pacificadora (Ibid., 2010, 

p.10). 

Os arrastões e incêndios que se iniciaram no final de semana prosseguiram pelo estado, 

somando-se a eles ataques a cabines da PMERJ. Era uma demonstração das facções de que não 

se inibiriam com o projeto da UPP. O governador Sérgio Cabral, então, se manifestou, 

admitindo que as investidas contra a população carioca eram uma resposta dos traficantes às 

UPPs. A região metropolitana e os bairros de classe média, com estas ondas de ataques, passam 
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a conviver, com maior intensidade com “cotidiano de violência” a que geralmente está sujeita 

a população das regiões mais pobres do estado (COSTA, 2010, p.16). O terror e pânico que 

antes se refletiam, majoritariamente, sobre as classes pobres se expandiram para os demais 

estratos. 

Em resposta a mais uma agressão contra o estado, o poder público retomou as incursões 

nas favelas e reforçou o patrulhamento de áreas consideradas mais vulneráveis a novos ataques. 

O conhecimento de que as ordens de ataque foram provenientes dos presídios mostrava, em 

parte, o êxito da política de pacificação. As lideranças do Comando Vermelho ordenaram, de 

dentro das prisões, que o pânico fosse instaurado no Rio de Janeiro, numa tentativa de obrigar 

o governo a recuar com as UPPs (FABRINI, 2010, p.17). Esta não foi a primeira ação 

orquestrada pelo tráfico contra a administração carioca, contudo foi a primeira reação 

concertada contrária às unidades pacificadoras. 

Conforme os dias transcorriam, as ondas de ataque se intensificavam, assim como as 

operações das forças de segurança para impedir os delitos. A transferência dos chefes do tráfico 

de Bangu 3 para prisões federais teve o intuito de dificultar a troca de comunicações entre eles 

e seus representantes nas comunidades. O CV era a facção que mais perdia territórios com a 

nova política de segurança, fato que explica sua reação mais intensa nos ataques. Até o dia 24 

de novembro, o secretário de segurança José Mariano Beltrame descartava a presença de forças 

federais para auxiliar o patrulhamento. Entretanto, o governador estabeleceu contatos com o 

presidente Lula e o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, em busca de apoio federal 

(ARAÚJO; VASCONCELLOS; BASTOS, 2010, p.17). 

As articulações do governo estadual com o Chefe do Executivo Federal e o Ministro da 

Justiça inicialmente foram para requisitar da Polícia Rodoviária Federal (PRF) um reforço na 

vigilância das principais vias de entrada do estado. O presidente compreendia a importância do 

Rio de Janeiro estar seguro e com uma boa imagem para os organizadores internacionais dos 

megaeventos, como o Comitê Olímpico Internacional (COI). Em demonstração da parceria 

entres as esferas de governo, o presidente colocou a Polícia Federal e a Força Nacional de 

Segurança Pública (FNSP) à disposição do estado do Rio de Janeiro, além do contato direto do 

ministro Luiz Barreto para atender as demandas sobre transferência dos presidiários: “nós 

faremos o que for necessário para que as pessoas de bem derrotem aqueles que querem viver 

da marginalidade”, declarou o presidente (ÉBOLI; MENDES; BARBOSA, 2010, p.20). 

O dia 24 de novembro marcou o quarto dia consecutivo dos ataques incendiários e 

arrastões em várias regiões da cidade do Rio de Janeiro. O governo do estado, diante do 

agravamento da situação, tomou a ofensiva e decidiu iniciar os preparativos para a pacificação 
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da Vila Cruzeiro, favela que integra o Complexo da Penha, considerada um dos principais 

bunkers dos traficantes do CV. As FSP possuíam informações de que traficantes estavam se 

movimentando entre os dois complexos vizinhos, o Alemão e a Penha, numa tentativa de fugir 

das áreas pacificadas (COSTA; GOULART; ARAÚJO, 2010, p.16).  

O Complexo do Alemão representava outro dos mais significativos redutos do Comando 

Vermelho. Para executar essas medidas, o governo solicitou à Marinha do Brasil (MB) a 

concessão de apoio logístico – blindados de transporte e equipamentos – para uma operação de 

incursão da PM. Os Fuzileiros Navais ficariam encarregados de conduzir os blindados (Ibid., 

2010, p.16). A série de ataques estava tão intensa que o jornal O Globo passou a publicar mapas 

para que o seu leitor compreendesse os locais das ações. Somente nesse dia 24/11/2010, foram 

vinte e oito veículos incendiados e duas cabines da Polícia Militar atacadas (MENDES, 2010, 

p.18-19). 

Na madrugada do dia 24/11 para o dia 25/11, as Forças de Segurança Pública ocuparam 

os principais acessos da Vila Cruzeiro. Seu início foi marcado por intenso confronto pelas 

forças do BOPE/PM e os traficantes do CV que controlavam esses acessos. O secretário José 

Mariano Beltrame considerou, naquele momento, solicitar auxílio da Força Nacional, mesmo 

interpretando que tal ação na Penha resolveria apenas um problema pontual e não a questão do 

poderio dos grupos do narcotráfico como um todo (COSTA; GOULART; ARAÚJO, 2010, 

p.16; VASCONCELLOS, 2010, p.19). 

A fala do Coronel da PM, Henrique Lima Castro, então relações-públicas da corporação, 

insinuava como as operações procederiam: “Não começamos esta guerra. Fomos provocados a 

entrar nela e vamos sair vitoriosos. A gente tem folego para isso” (Ibid., 2010, p.16.). O próprio 

membro da corporação já aciona elementos militares ao chamar a situação de “guerra” quando 

deveria elucidar para a sua população que o confronto se dava entre agentes do Estado e 

criminosos nacionais em atividades ilegais, e não uma “guerra” no sentido de um enfrentamento 

“público e interestatal” (GROS, 2009, p. 45). O uso da retórica da guerra, no entanto, foi a regra 

para descrever o que aconteceu nos Complexos da Penha e do Alemão no mês de novembro de 

2010. A seguinte seção se aprofundará neste debate. 

 

4.2 A “Guerra do Rio”: a “verdade” construída em torno das UPPs e as operações de 

ocupação 

 

Antes de analisarmos as operações de ocupação e a retórica militarista envolvida é 

necessário apresentarmos ao leitor, o caderno especial do Jornal O Globo que retratou os 
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referidos acontecimentos. Dados importantes para a construção de nosso debate se apresentam 

em períodos anteriores e no decorrer das duas operações. Informações que contribuem para a 

compreensão, por nossa perspectiva teórico-metodológica, do estabelecimento do discurso e da 

prática de militarização que envolvem o combate ao narcotráfico e a aplicação de medidas 

excepcionais naquele momento. 

O caderno especial “A Guerra do Rio” publicado pelo jornal O Globo se organizou em 

um total de três edições. Entre os dias 26, 28 e 29 de novembro de 2010 o periódico preparou 

um caderno direcionado para retratar os eventos das operações de ocupação dos Complexos da 

Penha e do Alemão. Uma ampla cobertura nas movimentações dos personagens envolvidos e 

dos confrontos entre as forças de segurança e os narcotraficantes, com reportagens, matérias, 

mapas e entrevistas foram organizados com o intuito, em um primeiro momento, de esclarecer 

ao seu público leitor o desenvolvimento das operações. 

A “Guerra do Rio”, durante a sua publicação, contou apenas com corpo de repórteres 

fixos d’O Globo na cobertura dos eventos da ocupação. Não há qualquer menção ou registro de 

que jornalistas de outros meios de comunicação, fora do grupo Globo, tenham integrado a 

equipe e/ou tenham colaborado para a produção do referido caderno. Devemos ressaltar dois 

pontos importantes que são fundamentais para definir ao leitor a proposta do jornal: a) a 

“insígnia” A Guerra do Rio estampava o cabeçalho de todas as reportagens dos ataques 

atribuídos ao CV e às operações subsequentes; b) o jornal concedia espaço para a população 

participar com relatos sobre o que elas vivenciaram com relação as operações, as ondas de 

ataques, e suas opiniões a respeito da política de pacificação das UPPs. 

“O Dia D da Guerra ao tráfico”: foi assim que o caderno especial nomeou, no dia 25 de 

novembro de 2010, a operação de ocupação da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. A 

incursão das Forças de Segurança – policiais (civis e militares) e fuzileiros navais – nesta 

localidade, considerada até então uma inexpugnável “fortaleza do crime”, se iniciou com uma 

intensa troca de tiros que cessou rapidamente pelo lado dos traficantes diante da presença de 

tropas da PM (O GLOBO, 2010b, p.1; RODRIGUES, 2015, p.55).    

 A intervenção procedeu de forma rápida e sem grandes contratempos, indo contra os 

prognósticos do comando da operação. O apoio logístico dos veículos blindados da Marinha 

(M113) garantiram uma passagem segura as tropas que não enfrentaram grande resistência dos 

narcotraficantes. Perante a disparidade de poder de fogo, das táticas e do efetivo militar, os 

bandidos fugiram em massa para o Complexo do Alemão, sem tentativa de perseguição por 

parte dos policiais. Posterior à ocupação e retomada da Vila Cruzeiro, o discurso era de 
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permanecer por tempo indeterminado na região, até a instalação de uma nova Unidade de 

Polícia Pacificadora (O GLOBO, 2010b, p.2-3). 

A tática de cerco foi organizada com o fim da operação para capturar os traficantes que 

fugiram da favela. A tutela do território, antes conflagrado, passara a ser do poder público e era 

comemorada pelos políticos e os meios de comunicação. De acordo com o caderno especial, “a 

tropa (...) foi para o confronto, tomando de assalto o campo do inimigo”. O referido “campo do 

inimigo” são os morros, interpretados como o centro do problema uma vez que a operação não 

se limitou a combater apenas os focos de ataque, mas também a atuar na localidade onde se 

refugiavam os criminosos (Ibid., 2010b, p.1; 3). Aqui, é importante destacar como a reportagem 

faz menção aos territórios controlados pelo CV como “campo do inimigo” num evidente uso 

de imagem militarista associada, no senso comum, à guerra entre grupos armados, Estados ou 

exércitos. A continuidade dos ataques a cidade do Rio de Janeiro e a fuga dos traficantes fez 

com que o próximo “bunker” do tráfico visado fosse o vizinho Morro do Alemão. 

A etapa subsequente, após a ocupação da Vila Cruzeiro, foi, precisamente, uma 

operação semelhante realizada no Morro do Alemão. No dia 27 de novembro de 2010, as 

polícias civil e militar ocuparam as principais vias de acesso do Complexo do Alemão para que, 

no dia seguinte, efetuassem a operação de ocupação. As forças de segurança tentaram 

estabelecer uma negociação com os traficantes de forma que estes se rendessem sem a 

necessidade de confronto e para evitar baixas de ambos os lados. A solicitação não foi atendida 

e o que se sucedeu foram os preparativos para a invasão do Alemão. O caderno especial 

publicado no dia 28 de novembro reforçava o modo como as operações seriam desencadeadas 

(O GLOBO, 2010c, p.1-2). 

 

É hoje a invasão. (...) No front, está, de um lado, um efetivo de 2.600 homens 

formados pelas tropas mais preparadas da polícia fluminense, além de militares das 

Forças Armadas. (...) invadir o território inimigo. O momento é de retomada de 

territórios, de afirmação da ordem e do estado de direito democrático. (...) Hoje, a 

polícia quer retomar o Alemão. Depois do Dia D, em que chegou ao cume da Vila 

Cruzeiro, espera-se recuperar mais um território carioca por direito. (O GLOBO, 

2010, loc. cit., grifos nossos). 

 

As expressões e trechos destacados referem-se a uma terminologia proveniente do 

repertório/léxico militar, anunciado, em tons épicos e heroicos, a iniciativa de “retomar” um 

território “ocupado”, numa referência genérica à ideia de “liberação” de zonas ocupadas por 

forças militares inimigas em uma guerra tradicional interestatal.  

A execução da operação de ocupação do Complexo do Alemão em 28 de novembro, 

assim como a anterior, foi exitosa e sem o registro de mortos entre cidadãos não vinculados ao 
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tráfico ou às forças de segurança. O cerco realizado no dia anterior nas principais entradas do 

complexo e o ultimato ofertado pelas forças de segurança foram providenciais. O controle total 

do Alemão se efetuou em pouco mais de uma hora. Contando com um contingente de mais 

2.000 homens, as FSP, por terra e ar, não encontraram resistências dos narcotraficantes, que 

debandaram. O caderno “A Guerra do Rio” enfatizou a “libertação histórica do ‘bunker’ dos 

traficantes” encerrando a sua primeira página com a afirmação de que uma batalha foi vencida, 

mas não ainda a “guerra” (O GLOBO, 2010d, p.1-2; RODRIGUES, 2017, p.56). 

O Caderno destacou reiteradas vezes – de forma positiva – a integração e a coordenação 

entre as forças federais e estaduais que tomaram rapidamente as principais áreas do complexo 

em uma “batalha vitoriosa” (O GLOBO, 2010d, p.4). Os veículos blindados da Marinha e a 

tropa paraquedista, esta última empregada no Alemão, foram considerados decisivos para a 

estratégia de ocupação do território (Idem). A solicitação, inicialmente coloquial, de 

permanência das Forças Armadas, até a instalação da UPP, requerida pelo governo do estado 

foi oficializada posteriormente com a esfera federal (O GLOBO, 2010d, p.3-4). A Diretriz 

Ministerial Nº 15/2010, de 04 de dezembro de 201030 e o Acordo para o emprego da Força de 

Pacificação na cidade do Rio de Janeiro de 23 de dezembro de 201031, demonstrava o trabalho 

intergovernamental e empenho dos estadistas na mudança do quadro da segurança do Rio de 

Janeiro (BRASIL, 2010a; Id., 2010b). 

A receptividade positiva pela execução da política de pacificações e a utilização das 

FFAA se concretizou pela forma como os atores políticos articularam as suas falas e ações na 

questão da segurança pública fluminense.  

Os personagens de destaque foram o então governador Sérgio Cabral e o seu secretário 

de segurança, José Mariano Beltrame. Estes dois personagens se enquadram na figura do 

“agente securitizador” de acordo com a Teoria da Securitização pela posição política e de 

decisão política que possuíam, centrais para a elaboração e realização as “ações emergenciais” 

no campo da segurança pública. O governador possuía legitimidade, enquanto que Beltrame 

detinha o status por ser o idealizador do projeto das UPPs (BUZAN et al., 1998, p.33; 40-41). 

Dessa maneira, os discursos produzidos por estes atores obtinham o apoio gradual de sua 

audiência, seja pelo contexto histórico de combate ao narcotráfico, os ataques recentes contra 

                                                 
30 Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/ultimas-noticias/04122010-

defesa-diretriz-ministerial-no-152010>. Acesso em: 08 set. de 2021. 
31 Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/ultimas-noticias/23122010-

defesa-acordo-assinado-entre-jobim-e-sergio-cabrail-para-a-pacificacao-do-rj>. Acesso em: 08 set. de 2021. 
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a sociedade fluminense e a articulação do governo federal para auxiliar o estado do Rio de 

Janeiro. 

A interpretação do narcotráfico como uma ameaça existencial à sociedade carioca e à 

ordem pública se configura desde a sua expansão entre os anos 1980 e 1990, conforme discutido 

e apresentado no terceiro capítulo. A “percepção de ameaça”, elemento crucial para que um 

“ato de fala” securitizador encontre uma audiência receptiva às propostas de securitização 

BUZAN et al, 1998), foi estimulada e reforçada pelas argumentações dos atores políticos e 

pelos meios de comunicação, tendo como alvo um “alvo” que há mais de duas décadas já 

ocupava o imaginário da cidadania carioca como um grande perigo. Seguindo autores como 

Rodrigues, Kalil e Augusto (2018) e Rodrigues e Serra (2017), é possível ler o caderno “A 

Guerra do Rio” não como o lugar de “invenção” do narcotráfico como inimigo existencial do 

Rio de Janeiro, mas como um importante reforço e amplificação de um conjunto de avaliações 

e de percepções dos principais agentes que constituem a “audiência” no Rio de Janeiro – classes 

médias, moradores de comunidades, políticos profissionais, meios de comunicação – que já se 

encontravam constituídas desde a época de expansão do narcotráfico no Rio, nos anos 1980. 

Lembrando de Buzan et al. (1998), elementos que podem ser considerados sob “ameaça 

existencial”, ou seja, sob o perigo de extermínio/eliminação, podem ser a própria sociedade – 

o “setor societal” – e o conjunto das instituições – o “setor estatal”. Assim, as facções do 

narcotráfico foram representadas nos discursos securitários governamentais, com amplificação 

nas mídias tradicionais (jornais, revistas, redes de TV), como “inimigos” que “ameaçavam de 

morte” a sociedade carioca, a saúde pública, seus valores e instituições. Em suma, o processo 

de entendimento da sociedade a respeito do narcotráfico como uma ameaça existencial 

caracteriza-se por uma argumentação prévia, já estabelecida, e uma nova argumentação 

elaborada conforme o contexto específico do final do ano de 2010.  

Considerando o período anterior, de políticas de governo conservadoras e repressoras, 

e o planejamento das pacificações no empenho de uma resolução para o narcotráfico, 

compreende-se que as medidas deliberadas pelo poder público, antes das ocupações, se 

encontravam dentro do que, na Teoria da Securitização, classifica-se como “esfera politizada” 

ou “nível da politização”, quando um problema de impacto sociopolítico é tratado no âmbito 

das instituições públicas, seguindo ritos do Estado Democrático de Direito. A meta foi a de 

integrar os extremos da cidade o Rio de Janeiro (o “morro” e o “asfalto”) a partir de uma nova 

atuação policial em localidades antes consideradas perigosas e “perdidas” para o narcotráfico. 

A sucessão de ataques e a iminência dos riscos atrelados ao fato do Rio de Janeiro sediar os 

megaeventos internacionais produziram o cenário contextual para que fosse possível deslocar 
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o discurso e as práticas securitárias no estado do Rio de Janeiro do nível da politização para, 

propriamente, o nível da securitização do narcotráfico (NOBRE, 2012, p.9; NUNES, 2016, 

p.20).  

Convém mencionar que o “estado de guerra” fluminense naquele momento já estava 

incorporado ao pensamento da população e nas falas dos atores políticos de períodos anteriores. 

Todavia, ele não havia sido explorado da forma como o Caderno especial realizou durante a 

onda de ataques e durante as operações de ocupação dos complexos de favelas. Mesmo com 

participações pontuais das FFAA na questão da segurança pública do RJ desde os anos 1990, o 

problema do narcotráfico não tinha recebido um tratamento militarizado, menos ainda 

relacionado à ocupação e ao estabelecimento de uma tutela sobre favelas. 

As investidas que as facções criminosas praticaram foram direcionadas para os cidadãos 

e as suas posses com objetivo de instaurar o pânico e o medo. O principal impactado, portanto, 

era os cidadãos do Rio de Janeiro de classe média, classe média baixa e classes baixas que tinha 

o seu cotidiano alterado (MAGALHÃES, 2010, p.13; COSTA, 2010, p.16). O risco 

representado à existência física e aos bens materiais da “população comum” produziram um 

ambiente propício para a aceitação de medidas securitizadoras (PEREIRA; SILVA, 2019, p.3). 

O destaque internacional dos ataques no Rio de Janeiro repercutiu negativamente para 

o Brasil e o estado (SCHMIDT, 2010, p.20). Questionamentos quanto à capacidade da cidade 

em garantir a segurança para sediar os eventos; a possibilidade de atos terroristas contra 

monumentos ou locais públicos pelo CV; e a possível perda de investidores fizeram com que 

os agentes securitizadores acionassem discursos e medidas para uma resposta mais contundente 

contra o narcotráfico. A exposição da ameaça em que os cidadãos do Rio se encontravam fez 

com que o poder estatal investisse na retórica de enfrentamento com um “inimigo” que deveria 

ser enfrentado e derrotado (BUZAN et al, 1998, p.25). 

A retomada das incursões nas favelas para encontrar os autores dos ataques colocaram 

em questionamento a política de pacificações do governo. As UPPs em seu maior momento de 

teste tiveram de limitar-se às tradicionais práticas repressivas na tentativa de encerrar os 

ataques. (COSTA, 2010, p.16; FABRINI, 2010, p.17). De acordo com Pacheco de Oliveira 

(2017, p.49), as pacificações do século XXI se conectam com a pacificação de épocas anteriores 

mesmo que o discurso procure enunciar o oposto. A necessidade da construção do “Outro” 

(narcotraficante) e o exercício regular e organizado de dominação (tutela) sobre os territórios 

“em estado de selvageria” foram, para o autor, reativados nos discursos e práticas das UPP.  

Ainda conforme Pacheco de Oliveira (2017), os meios de comunicação operaram um 

discurso que aproximou as ações das Forças de Segurança do estado e federais às atividades e 
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conquistas de Rondon e demais sertanistas, com a atribuição de qualidades cívicas e 

humanitárias às forças de ocupação (PACHECO DE OLIVEIRA, 2017, p.53). O próprio 

projeto das UPP investiu na dualidade entre “territórios civilizados” e “territórios selvagens” 

que precisariam ser “reconquistados” ou “recuperados”. A presença de um tom de “integração” 

e “civilização” aproximaria as UPP da política indigenista de Rondon, pois revestiu-se de 

conteúdo “humanitarista” com resultados “positivos” tanto para os moradores de favelas, 

quanto para os moradores do “asfalto”. O retorno do cenário de insegurança mais agudo, 

motivado pelos ataques de novembro de 2010, permitiram que o governador e o secretário de 

segurança sustentassem que uma reação da principal facção do narcotráfico poderia colocar a 

perder todas as “conquistas” das UPP (MASCARENHAS, 2010, p.11; COSTA, 2010, p.16). 

Em termos da Teoria da Securitização, o governador e o Secretário de Segurança, entendidos 

como “agentes securitizadores”, identificaram a segurança e integridade da sociedade carioca 

como “objeto de referência”, ou seja, os entes ameaçados em sua existência a serem protegidos 

por medidas extremas de segurança. 

O espaço concedido a estes dois atores no O Globo proporciona o que Buzan et al. (1998, 

p.29-31) apontam sobre a argumentação, o debate e o consentimento, necessários com a sua 

audiência, para possibilitar a securitização. Beltrame expôs para a população que o caminho 

para a resolução da criminalidade e violência, oriunda em grande parte do narcotráfico, se 

encontrava nas pacificações. E que para isso se concretizar a sociedade teria de conviver, 

momentaneamente, com “ações terroristas” (ARAÚJO, 2010, p.17). A divulgação dos ataques 

e do aumento da insegurança na região metropolitana pelo O Globo podem ser entendidas como 

uma forma de evidenciar e reforçar as mudanças tidas como necessárias para responder aos 

ataques do narcotráfico. As falas do governador e do secretário publicadas no periódico 

procuravam fundamentar tal aceitação: 

 

Governador Sérgio Cabral: Sem dúvidas, os arrastões têm relação com a reconquista 

de território e a nova política de segurança pública do Rio. É uma tentativa de 

intimidação. Mas não vamos retroceder, continuaremos reconquistando territórios e 

levando a paz às comunidades. Ele (governador) frisou que cada comunidade ocupada 

por UPP representa menos um bunker para o crime organizado (...) (COSTA, 2010, 

p.16; grifos nossos).  

 

Secretário de Segurança, José M. Beltrame: Sei que a população tem seus motivos de 

preocupação, mas temos de executar um plano concreto de segurança pública. (...) A 

transformação que se quer não vai acontecer de uma hora para outra (ARAÚJO, 2010, 

p.17). Preciso do apoio da sociedade para que ela se manifeste no sentido de mexer 

em leis de execução penal e do Código de Processo Penal (VASCONCELOS, 2010, 

p.19). 

 



120 

 

O jornal O Globo como meio de comunicação de massa buscou orientar os seus leitores 

no sentido de pautar quais questões deveriam ser debatidas. A declaração acima de Cabral deixa 

bem claro o conteúdo “heroico” que o governador atribuiu à “nova política de segurança pública 

do Rio”. Para ele, essa nova política visava a “reconquistar territórios”, entregando aos cidadãos 

cariocas o bem precioso da “paz”. A fala do secretário de Segurança Pública foi no mesmo 

sentido. Mesmo não utilizando termos do léxico militar como o governador, Beltrame reforçou 

a ideia de um conflito prolongado, pedindo confiança e apoio da população às UPP. 

 De acordo com Coimbra (2001, p. 29; pp. 38-40), os meios de comunicação em massa 

conseguem apresentar a seu público-alvo o que pensar e sentir, de modo que sejam definidos 

problemas a serem priorizados. Havendo urgência em determinada questão, a mídia de massa 

– como O Globo – reproduz a realidade que precisa ser discutida e acaba por auxiliar na 

composição da subjetividade do cidadão. No caso dos ataques na cidade do Rio de Janeiro, o 

jornal reforçou o discurso construído pelos dois principais agentes securitizadores daquele 

momento, o governador e seus secretário de Segurança Pública. No quadro de análise da 

securitização, consideramos O Globo como um “ator funcional”, por colaborar aos atos de fala 

do governador e do secretário, junto a sua audiência, e ao defender a continuidade das 

pacificações e a forma como as operações se desenvolveram. 

A análise do caderno “A Guerra no Rio” nos mostra, também, a existência de um outro 

agente funcional: a classe empresarial. O posicionamento do setor empresarial nas páginas do 

Caderno Especial d’O Globo foi em defesa a política de segurança que o governo do Rio estava 

implementando, bem como a sua continuidade. “Quem conhece o Rio sabe que se trata de uma 

reação à política de ocupação das comunidades, que vem sendo bem executada pelo governo”, 

fala de Alfredo Lopes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ) 

(ROCHA; BOTTARI; CANDIDA, 2010, p.18). Contudo, subjacente às falas empresariais em 

apoio às UPP existia uma certa “cobrança” por parte de suas lideranças para uma resposta mais 

eficaz. A demanda por uma resposta coordenada insistia na solicitação de reforços ao governo 

federal. Nos meses que antecederam a ocupação da Penha e do Alemão, a presença das Forças 

Armadas e/ou da Força Nacional foi defendida por parte do empresariado fluminense.  

Pela ótica da Análise do Discurso podemos compreender que, entre o empresariado, os 

interesses financeiros se encontravam em primeiro plano e não o da segurança pública do Rio, 

em si mesma; ou seja, a “melhoria” da segurança pública era vista como instrumental – ou 

funcional – para a realização dos lucros em investimentos feitos na cidade. A partir da AD 

compreendemos que os discursos são dotados de carga ideológica. São, portanto, parciais na 

forma como se estruturam, dando evidências da posição que o sujeito enunciador ocupa no 
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mundo (ORLANDI, 2003). Dessa maneira, a leitura que se pode fazer dos discursos 

empresariais relacionados às UPP, é que a sua consolidação abriria mais oportunidades para a 

entrada de recursos e subsídios que o Rio de Janeiro já estava recebendo para os megaeventos. 

Demonstrando esse plano discursivo, é possível encontrar exemplos de declarações de apoio às 

UPPs de entidades como a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e a ABIH-RJ 

(CABELEIRA, 2013, p.173). A referência à classe empresarial, como “ator funcional”, serve 

para ilustrar como existem personagens que exercem influência no aspecto das políticas de 

segurança sem mesmo ter uma participação direta na sua redação/formulação. Esse foi, 

também, o caso do Caderno Especial “A Guerra do Rio”. 

A decisão do poder público em ocupar os Complexos da Penha e do Alemão resultou 

da conjuntura em que se encontrava o Rio de Janeiro, conforme explorado na seção anterior. O 

governo do Rio contava com o apoio da esfera federal para lidar com o narcotráfico, tendo à 

sua disposição efetivos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Força Nacional. Todavia, as 

estratégias empregadas não foram eficazes, dada a continuidade dos ataques das organizações 

criminosas (ÉBOLI; MENDES; BARBOSA; 2010, p.20). A solicitação de apoio logístico a 

Marinha do Brasil para o preparo das FSP reforçava a federalização da segurança pública 

(COSTA; GOULART; ARAÚJO, 2010, p.16). Verifica-se, a partir deste cenário, a variação de 

conteúdo apresentado pelo jornal O Globo no modo de apoiar as ações do poder público. 

Na edição do periódico do dia 25/11, que relatava o cerco as principais entradas da Vila 

Cruzeiro, a seção Opinião32 do Primeiro Caderno traz em seu texto um discurso ainda em apoio 

às unidades pacificadoras e à estratégia do governo contra o narcotráfico, mas com cobranças 

ao poder público estadual, federal e à “sociedade brasileira” (não só a sociedade carioca ou 

fluminense) (O GLOBO, 2010a, p.6). O trecho abaixo ilustra a posição oficial do jornal naquele 

momento:  

 

Nesta guerra não pode haver recuo. (...) Claro que um maior policiamento ostensivo 

é a terapia indicada (...). União, Congresso e Justiça têm de atuar na reforma da área 

de segurança. (...) o banimento de armas pesadas, de guerra, dessas favelas (...). A 

aberração brasileira é o controle territorial por bandidos e o manejo de armas de 

guerra. Agora mesmo é que não pode haver vacilações. A criminalidade não será 

contida se o Estado e a sociedade brasileira como um todo ficarem inertes (O 

GLOBO, 2010a, loc. cit., grifo nosso). 

 

Os argumentos que o jornal passa a se utilizar – em consonância com os atores 

securitizadores estaduais – explicitam uma estratégia discursiva específica, a retórica da guerra. 

                                                 
32 Cf. Anexo A. 
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Por meio desta retórica, os atores apresentam a urgência de se confrontar a “ameaça” que era o 

narcotráfico. Ameaça esta interpretada como uma “inimiga” numa “guerra”. O emprego de 

recursos militares e das suas tropas, como medida extraordinária, mostrava-se imprescindível 

pelo risco em que se encontravam os cidadãos e a possibilidade de os ataques escalonarem, 

configurando um recurso próprio aos processos de securitização (BUZAN et al., 1998, p.26). 

Os discursos propagados pelos atores políticos e as publicações do jornal circundavam 

um campo semântico específico – o da guerra – que seria desenvolvido e estruturado, no 

caderno especial A Guerra do Rio, para reafirmar e defender a política das pacificações, assim 

como o emprego dos militares durante as operações de ocupação. O quadro construído pelos 

agentes conectava as partes envolvidas em torno desta concepção de guerra. Ao acionarem 

elementos, imagens e situações de uma “guerra no Rio”, os discursos securitizadores apoiaram-

se na produção do narcotráfico como “inimigo da ordem” (RODRIGUES, 2017, p.57).  

A questão a ser combatida estaria instalada no seio da sociedade fluminense, a principal 

ameaçada. Para alcançar os resultados desejados pelo poder público, a integração de tropas 

federais às FSP era uma das condições necessárias haja vista a urgência e o risco que os ataques 

do Comando Vermelho configuravam. A aquisição de equipamentos mais robustos, 

condizentes e preparados para cenários de guerra, como lança-rojão e blindados (tanques) 

anfíbios, que fora articulado e firmado pelo jornal O Globo tornaria possível frear tais 

investidas. Assim, o jornal vocalizou a perspectiva de que a tutela dos morros era fundamental 

para estabelecer e garantir as condições de “ordem”, “segurança” e “paz” que só seriam 

conseguidas com a colaboração de forças federais, com destaque para o suporte militar.  

O clima de “preocupação” e de “ameaça” criado nas falas reproduzidas nos parágrafos 

anteriores nos auxiliam a ter um melhor entendimento do modo como o movimento 

securitizador foi introduzido naquele contexto em específico. Contudo, para a reflexão que este 

trabalho procura apresentar, a ótica do setor societal é importante, pois nos permite 

compreender como o ciclo da securitização se completou, acabando por viabilizar e incentivar 

a conduta das operações (BUZAN et al., 1998, p.21-22; 32). Os discursos associados ao 

processo de securitização da “conquista” do Alemão e da Penha, presentes no Caderno Especial, 

são incutidos de carga ideológica o que facilitou a anuência e apoio a securitização. A subseção 

seguinte explana a respeito destes discursos e da função discursiva que os mapas e infográficos 

exerceram no Caderno. 
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4.2.1 Contos de Guerra 

 

“É o início de uma guerra nunca vista na cidade” (O GLOBO, 2010b, p.2). Esta 

manchete estabeleceu o padrão de argumentação pelo qual se organizou a forma de cobertura 

jornalística do Caderno Especial “A Guerra do Rio”. O caderno trouxe ao seu leitor os atores 

envolvidos, as favelas e a cidade do Rio de Janeiro como se estivessem dispostos em um campo 

de batalha. Qual percepção buscava ser transmitida? A quem eram direcionados os discursos? 

Quais eram as suas motivações? Para alcançarmos a resposta a estes questionamentos, e 

completar nosso quadro geral de análise, precisamos observar com atenção como “A Guerra do 

Rio” nos descreve as operações de ocupação.  

As reportagens publicadas giraram em torno da descrição e da avaliação das operações 

das Forças de Segurança realizadas nos Complexos do Alemão e da Penha em resposta aos 

ataques que as organizações criminosas realizavam no estado do Rio de Janeiro (MORAES; 

MARIANO; FRANCO, 2015, p.504-505). Ao nos aprofundarmos na questão das UPPs 

conferimos o envolvimento, cruzado, de diversas esferas. A segurança pública fluminense se 

encontrava como o principal enfoque; as execuções de projetos políticos e privados (a 

transmissão dos eventos desportivos) estavam conectadas à expansão das UPPs; as datas 

comemorativas/turismo dependiam de um ambiente tido pelo mercado e pela cidadania como 

“seguro”; e a imagem que o Brasil transmitia perante a comunidade internacional precisava ser 

mantida com contornos positivos.  

Aplicando o nosso arcabouço teórico-metodológico, o que foi apontado no parágrafo 

anterior e o discurso produzido pelo Caderno Especial em novembro de 2010 complementam-

se com a finalidade sustentar a política de pacificação promovida governo estadual fluminense. 

Os atos de fala (“speech acts”) dos agentes foram propagandeados pelo Caderno Especial, na 

condição de “ator funcional”, de maneira a colaborar na formação – ou no reforço – de uma 

audiência qualificada – as classes altas e médias, leitoras d’O Globo – quanto à avaliação de 

que medidas de securitização eram necessárias e desejáveis. Durante a publicação do caderno 

“A Guerra do Rio” não houve reportagens que se expressassem contra as pacificações ou que 

apontassem qualquer atitude desmedida ou abuso de poder por parte das forças de segurança. 

O contexto em que as palavras e as construções discursivas foram criadas e publicadas se 

ajustavam, como sempre, de acordo com o sentido que desejava ser transmitido (ORLANDI, 

2003). O periódico, sendo um equipamento social de prestígio e credibilidade, conferia aos 

valores e ideias descritos no Caderno Especial, um significado específico para o seu leitor: 

credibilidade e seriedade. Assim sendo, o caderno “A Guerra do Rio” estimulou pré-conceitos, 
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valores sociais e morais, além de princípios ideológicos, já presentes na audiência, no sentido 

de reforçar e garantir o apoio às ações de pacificação em geral e às invasões da Penha e do 

Alemão, em particular.   

O dispositivo teórico que é a TS nos permitir compreender o sentido que o caderno 

especial transmitia no campo da defesa da militarização do combate ao narcotráfico. Esta ideia 

não foi, em nenhum momento nas edições do Caderno, alvo de uma formulação explícita. 

Argumentamos, no entanto, de que o teor favorável às medidas militarizadas pode ser 

identificado pela evidenciação do elogio à ação dos Fuzileiros Navais, à mobilização da Brigada 

Paraquedista do Exército e às unidades de caráter (treinamento, doutrina, equipamento) 

aproximadas ou inspiradas no modelo militar, como o BOPE e o CORE. O Caderno Especial, 

desse modo, agiu para impulsionar o posicionamento do “setor societal” em prol da 

militarização do combate ao narcotráfico. A aceitação – ou, mesmo, clamor – por securitização 

por parte do setor societal é possível pela ingerência que a ideologia possui no objeto 

referencial/audiência (sociedade fluminense) para a aceitação das medidas excepcionais 

(BUZAN et al., 1998, p.22-23; 27; ORLANDI, 2003, p.82). O Caderno Especial ao apresentar 

o referido discurso acabou por reativar valores ideológicos que são relevantes na tomada de 

decisão para a securitização. Um destes valores é o do narcotraficante como “inimigo interno” 

contra a ordem pública, a saúde pública, a defesa nacional e os “bons costumes” (RODRIGUES, 

LABATE, 2019). Uma construção histórica que foi reforçada pelo tratamento da ocupação da 

Penha e do Alemão pelo caderno “A Guerra do Rio”. 

A figura do narcotraficante relaciona-se a um dos elementos estruturais da pacificação, 

discutido no Capítulo 1, ou seja, a construção de um inimigo interno a se combater, mesmo 

sendo este um concidadão. A metáfora da guerra a que se lança mão no Caderno Especial 

atribui a esse “inimigo” a fonte das práticas violentas no Rio de Janeiro. A expansão da sua 

atividade, o controle das favelas, os confrontos e atividades criminosas nestas localidades são, 

assim, tidas como elementos que intensificam o conflito social, ao mesmo tempo, reforçando e 

baseando-se em preconceito pré-existente com relação aos traficantes e aos territórios da 

pobreza urbana (LEITE, 2014, p.627-628). A visão que se transmitiu das favelas no Caderno 

Especial foi a de local da origem dos inimigos e do problema de insegurança. Neste momento, 

entre as ocupações, deixou-se de lado o aspecto do policiamento de proximidade e readmitiu-

se a centralidade do policiamento ostensivo com envolvimento de tropas federais. 

O retrato das favelas no Caderno Especial definiu-se pela construção negativa da 

população e do próprio espaço conformado pelos “complexos de favelas”. Os agentes 

securitizadores estaduais e o Caderno se referiram a estas localidades como: “bunker do 
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tráfico”, “fortaleza do tráfico”, “empório das drogas” e “área de conflito” como se as favelas 

fossem verdadeiras “zonas de guerra” (O GLOBO, 2010bcd). 

Esta visão militarizada pode ser captada pelo uso frequente de termos como: invasão, 

ocupação, cerco, reconquista e retomada ao longo das edições dos Cadernos, tratando uma 

região que pertence ao município do Rio de Janeiro como se fosse um território invadido por 

uma força estrangeira. “O Alemão era o coração do mal”, por isso era preciso “levar tanques de 

guerra até a fronteira do Alemão” (Ibid., 2010d, p.1). A conjuntura na qual se deram os ataques 

do CV permitiu que os agentes securitizadores utilizassem o campo semântico da guerra para 

facilitar a aprovação da sua audiência da opção pela invasão e militarização do controle da 

Penha e do Alemão (e, em âmbito mais geral, do programa todo das UPP). O “reduto do crime 

e inexpugnável” foi apresentado como espaço reinserido na vida do mercado legal e do Estado 

de Direito. Na relação entre o emissor (“A Guerra do Rio”) e o receptor (os atores no setor 

societal), o repertório lexical da “guerra” foi convocado para construir um discurso coerente 

sobre a urgência em ocupar e militarizar os “complexos”. A intenção da securitização do 

narcotráfico ficou patente logo no primeiro momento, não apenas pelo nome do Caderno, mas 

no logotipo criado para o Caderno, que estampou um veículo blindado de transporte33 da 

Marinha do Brasil usado na ocupação da Penha. O logotipo do caderno “A Guerra do Rio”, 

com seu blindado registrado no topo de todas as reportagens, funcionou como lembretes do 

momento de “guerra” em que a capital se encontrava e da resposta a ser aplicada (ORLANDI, 

2003, p.26-27; 30). Desse modo, se a cidade vivia “em guerra”, medidas de guerra seriam 

justificáveis e necessárias.  

As solicitações do governo do estado para a permanência das tropas federais, em um 

primeiro momento, afirmavam a gestão militarizada das favelas como a solução para a 

continuidade do programa de pacificação (O GLOBO, 2010d, p.3). Observa-se que a maneira 

como os discursos foram estruturados, na retórica da guerra, temos o que na AD é referido como 

“esquecimento enunciativo” e o “esquecimento ideológico”, etapas na constituição do sujeito e 

do sentido dos discursos. 

O emprego da perspectiva militar e a sua aplicação diversificada nos discursos dos 

agentes era interpretado como o apropriado para a situação. Para os agentes securitizadores, os 

fatos só poderiam ser abordados com aquelas palavras e não outras, mesmo sendo possível uma 

construção discursiva distinta. Para a AD, o esquecimento enunciativo ocorre de forma 

semiconsciente pelo sujeito transmitindo a impressão da realidade do pensamento. Sempre 

                                                 
33 Cf. Anexo B. 
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retornaremos a este esquecimento para especificar o que dizemos, entrando em questão a 

paráfrase (ORLANDI, 2003, p.35-36). Sendo assim, para a aplicação de medidas de segurança 

extraordinárias e a continuação da pacificação, o “cenário de guerra” oferecia um ambiente 

narrativo oportuno e o caderno “A Guerra do Rio” replicava tal entendimento.  

O “esquecimento ideológico” por sua vez, é quando a ideologia afeta o que é produzido. 

A forma como os agentes e o Caderno se expressavam era composto por uma carga ideológica 

anterior a eles (uma “memória discursiva”). Entretanto, ao enunciar-se um discurso, o 

enunciador se apropria do que é falado a partir de uma perspectiva ideológica que estabelece 

um léxico geral do qual o enunciador retira as expressões, termos e metáforas para construir 

seu enunciado. Desse modo, os sentidos dessas expressões/termos etc. são prévios ao discurso 

do enunciador, que dele se apropria, mas para os quais também contribui ao empregá-los. Por 

isso, para Orlandi (2003), os elementos que compõem o discurso estão em processo de 

elaboração e os atores passam a fazer parte dele quando se expressam. Mesmo não estando 

explícito nos textos do “A Guerra do Rio” o preconceito contra as favelas ecoa em referências 

ao “crime”, aos “negros”, aos “pobres”, ao “crime” e às “drogas”. A discriminação de raça e 

classe formam esta base ideológica que se refere, em especial, aos negros e pobres.       

A continuidade dos ataques incendiários e da troca de tiros nas ruas, após a ocupação 

da Vila Cruzeiro, reacendeu na população impressões pré-concebidas sobre as favelas. As ondas 

de ataques na sua grande maioria ocorriam na Zona Norte, região onde os traficantes ainda 

dominavam as favelas. Contudo, os criminosos se deslocaram para a Zona Sul para promover 

ataques. A possibilidade de ação de traficantes da Rocinha em represália à invasão da Vila 

Cruzeiro e o cerco no Complexo do Alemão colocavam a “sociedade do asfalto” ainda em risco 

(O GLOBO, 2010b, p.6; Ibid., 2010c, p.8). Além disso, o deslocamento de traficantes de uma 

região para outra da cidade foi interpretada pela mídia e por discursos do governo estadual do 

Rio de Janeiro como indicação do perigo representado pela permanência de áreas da cidade sob 

o controle do narcotráfico (RODRIGUES, 2017).  

As classes média e alta da cidade do Rio de Janeiro experimentaram dias de convívio 

direto com o medo derivado das ações do narcotráfico. Estes estratos, que se consideravam em 

“segurança” nos seus bairros, vivenciaram pontualmente a experiência que moradores das 

favelas enfrentam cotidianamente. A reação do “asfalto” foi rápida e traduzida no 

consentimento para a militarização do combate ao narcotráfico. Conforme explorado no 

capítulo anterior, escravos, negros e narcotraficantes – enxergados como a alteridade perigosa 

– sempre representaram uma ameaça para as classes média e alta. Assim, a história do Rio de 

Janeiro pode ser contada, parcialmente, como a história do conflito entre classes altas e baixas, 
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sendo o “medo do narcotráfico” a mais atualizada versão do “medo entre os cariocas” 

construído a partir da desconfiança com os negros escravos e foros, ainda no século XIX 

(BATISTA, 2003; COIMBRA, 2001). 

O projeto das UPPs faz parte desse processo histórico. Ele buscou integrar estas duas 

coletividades – população do asfalto e da favela – a partir da vitória da primeira sobre a segunda. 

O “asfalto” – ou a “cidade regular” – representa a “civilização”, a “lei”, a “ordem”, a “paz” e a 

“segurança”, enquanto a “morro” – a “cidade informal” – é o seu oposto. Nesse sentido, o 

projeto das UPPs atualiza, de fato, a lógica da pacificação impregnada na história do Brasil – 

entre Caxias e Rondon –, sendo a Força de Pacificação formada a partir e para manter a 

ocupação dos complexos da Penha e do Alemão, o momento culminante no qual o programa de 

segurança pública colocou em contato as polícias estaduais e o Exército para o controle de áreas 

e populações urbanas.  

Segundo Coimbra (2001, p.44), os narcotraficantes e as favelas são caracterizados como 

mal-estares sociais pela maneira que a mídia impressa representava as suas imagens. O inimigo 

interno e os territórios da ilegalidade são enunciados ao seu público-alvo para incutir a realidade 

sobre o risco que representavam para o Rio de Janeiro. A retórica de guerra no caderno “A 

Guerra do Rio” tem como efeito reforçar o estigma que é o preconceito ao associar negros e 

pobres moradores das favelas ao crime e à violência.  

De acordo com Leite (2016, p.629), uma das explicações para o fato da “sociedade do 

asfalto” vincular os moradores, principalmente jovens, a práticas criminosas seria pelo fato de 

coabitarem o mesmo espaço das atividades ilegais, o que levaria à ideia de uma aproximação 

entre os criminosos e moradores. A favela vista como território da pobreza, da desordem e da 

ilegalidade representa o oposto do asfalto indo contra a ordem política, social e moral em que 

os demais vivem. Essa oposição estaria na base em que se justifica o programa das UPPs e a 

pacificação na Penha e no Alemão, ou seja, as políticas necessárias para “inserir” populações 

consideradas “exteriores” à ordem e à “civilização”. A alteridade do favelado é, assim, 

evidenciada como uma ameaça para aqueles que não estão inseridos na realidade das favelas.  

As camadas média e alta com alto nível educacional foram o principal público do 

Caderno Especial. Estes indivíduos, com maiores índices educação formal, são identificados 

como formadores de opinião em diferentes segmentos, o que faz deles pilares para a sustentação 

para as políticas pacificadoras pelas posições que ocupam (NUNES, 2016, p.11). No 

entendimento de Pacheco de Oliveira (2014, p.143), a exclusão social e as diferenças culturais 

e comportamentais dos negros e pobres são fatores que colocam estes segmentos como 

potenciais criminosos. A baixa escolaridade, desemprego, subemprego e a baixa renda lhes 
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colocam no lugar da “ameaça” potencialmente aptos às práticas ilegais. Isto de acordo com a 

visão das forças de segurança, as mídias e a classe média. 

A securitização caracterizada como um processo intersubjetivo e integrativo, que parte 

de um ato de fala, necessita que a sua audiência compreenda a “urgência” das circunstâncias e 

esteja de acordo com as medidas extraordinárias (BUZAN et al., 1998, p.23-26). Para isso, “A 

Guerra do Rio” empregou analistas de segurança pública, acadêmicos e atores envolvidos para 

apresentarem suas opiniões e avaliações de modo a oferecer ao seu público avaliações tidas 

como socialmente legítimas. 

A colaboração de analistas de seguranças e acadêmicos foi umas das formas utilizadas 

para conquistar o apoio dos leitores. Especialistas de segurança pública, como Paulo Storani, 

aprovaram e parabenizaram o governo estadual pelas táticas postas em prática pelas forças de 

segurança. “A vontade de entrar na comunidade, o poder de fogo demonstrado, como o uso dos 

blindados, e o tamanho do efetivo militar terrestre e aéreo, (...) foram decisivos”. A retórica da 

guerra fazia parte dos seus discursos. Comparações com a Blitkrieg, pelos ataques rápidos e de 

surpresa; semelhanças com as ações executadas pelas FFAA brasileiras no Haiti; conflitos em 

áreas densamente povoadas (Oriente Médio) e paralelos com eventos da Segunda Guerra. O 

início das ocupações dos Complexos da Penha e do Alemão faziam alusão ao desembarque das 

tropas aliadas na Normandia, segundo o caderno especial (O GLOBO, 2010b, p.2; 4; 15). 

Para o historiador e especialista em questões de defesa e no estudo das Forças Armadas, 

Francisco Carlos Teixeira, o que o Rio presenciava era uma guerra assimétrica: “O que a gente 

assiste é a uma guerra assimétrica que consiste em ações de grupos não estatais contra o Estado. 

(...) Ainda é um conflito de baixa intensidade, mas equivale ao que se vê hoje no Afeganistão e 

no Iraque” (Ibid., 2010c, p.4). 

A reportagem d’O Globo ouviu Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE, co-autor de 

livro junto ao sociólogo e ex-secretário de segurança estadual do Rio de Janeiro Luis Eduardo 

Soares (SOARES; BATISTA; PIMENTEL, 2006), então convertido em comentarista de 

segurança pública para os jornais regionais da TV Globo RJ: 

 
A polícia que desde domingo vinha combatendo os ataques nas ruas do Rio, entrou 

em combate e foi atrás do inimigo em sua fortaleza (...). Por todo o caminho até a 

favela havia marcas de guerra dos últimos dias (O GLOBO, 2010b, p.2; 4, grifo 

nosso). Analistas aprovam tática de cerco. Rodrigo Pimentel (Ex-capitão do BOPE): 

“A estratégia de tomar o complexo por camadas é acertada. (...) Pode posicionar 

atiradores no alto da mata, infiltrando no Alemão dezenas de equipes (...). Segundo 

ele, a estratégia de cerco por duas frentes (pelo alto e por baixo) chama-se martelo e 

bigorna e é historicamente adotada por todos os exércitos (O GLOBO, 2010c, p.4, 

grifo nosso). 
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Os discursos destes atores reforçavam o caráter militar/belicoso da ocupação dos dois 

complexos, insistindo na utilização de termos emprestados ao contexto dos Estudos 

Estratégicos, das Ciências Militares e da Geopolítica como os destacados no trecho acima. Ao 

apresentar similaridades e características de uma “guerra” no Rio de Janeiro, defendiam as 

ações como apropriadas para o desafio que se apresentava para a segurança pública. Quanto 

mais a sua audiência entendia, por meio das comparações, e interpretava que o cenário requeria 

a presença de tropas federais maior era a sua aprovação. O emprego destas falas autorizadas 

forneceu o amparo necessário as políticas pacificadoras. 

Conforme Coimbra (2001, p.46-50), as falas autorizadas são personagens que um 

veículo de comunicação coloca em destaque pela relação de afinidade e interesse entre as partes. 

Os especialistas ouvidos e registrados pelo Caderno Especial informam um público total ou 

parcialmente leigo, sendo atores que reforçam com argumentos de autoridade científica 

discursos que o jornal deseja difundir. Os especialistas, vozes legitimadas pela sua expertise 

e/ou graus acadêmicos, contribuíram para a formação da interpretação que o jornal O Globo 

buscou dar para as operações de pacificação, outras perspectivas são omitidas, em detrimento 

daquilo que a mídia propõe para discussão. Com isso, os casos de abusos, invasões de 

domicílios e uso excessivo de violência pelas forças de segurança não foram incluídos nas 

edições do Caderno Especial, passando a ser noticiados pelo jornal apenas no mês de janeiro de 

2011. Nesse sentido, para Nunes (2016, p.17), a mídia, em algumas ocasiões, desempenha o 

papel de palanque de certas políticas e/ou atores com o objetivo de valorizá-los ou legitimá-los. 

O caderno “A Guerra do Rio” e sua defesa das operações de pacificação se enquadram nesta 

interpretação.  

Os discursos apresentados tanto pelo Secretário de Segurança Pública José M. Beltrame 

quanto pelo chefe da Polícia Civil, Allan Turnowski, foram pautados na retórica de guerra. Na 

visão destas duas autoridades estaduais, as ações executadas pelas Forças de Segurança foram 

necessárias ao momento em que Rio de Janeiro se encontrava em “perigo”. Para o secretário as 

operações constituíram o primeiro de um longo passo para retomar os territórios e impedir o 

narcotráfico (O GLOBO, 2010b, p.12; Ibid., 2010c, p.7). Alguns trechos das entrevistas 

destacam mais claramente a aplicação do campo semântico da guerra para o âmbito da 

segurança pública: 

 

Secretário de segurança, José M. Beltrame: Quebramos um muro imposto pela 

guerra. Há dois anos estamos mostrando que queremos a pacificação. Gostaria de 

agradecer à Marinha pelo empréstimo dos blindados e pelos equipamentos especiais 

que, há muitos anos, estamos buscando por serem adequados ao combate à 

criminalidade no Rio (O GLOBO, 2010b, p.12, grifo nosso). 
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Chefe da Polícia Civil, Allan Turnowski: (...) o risco de os bandidos vencerem a 

guerra é zero. As pessoas precisam entender que quanto mais bem equipada a polícia 

for, menos confronto nós teremos. Você investe no armamento para não ter guerra. 

Essa é a política correta (GLOBO, 2010c, p.7, grifo nosso). 

 

A declaração de Beltrame destaca não só o papel da Marinha do Brasil, como a suposta 

adequação do uso de blindados para lidar com o problema de segurança pública no Rio de 

Janeiro. O secretário ainda deixa uma reclamação velada por uma suposta vontade antiga de 

adquirir veículos assim para as forças de segurança do estado do Rio de Janeiro. Já o chefe da 

Polícia Civil não se furta a chamar o confronto com o Comando Vermelho de “guerra”, 

defendendo que “a polícia” se arme a fim de “vencer” um inimigo. A frase “você investe no 

armamento para não ter guerra” evoca famosa frase do general romano Renatus Vegetius “se 

queres paz, prepara-te para a guerra”, lema utilizado por forças armadas em todo mundo e por 

especialistas em Estudos Estratégicos/Geopolítica/Estudos da Defesa para justificar políticas 

de armamentos (RODRIGUES, 2017). 

A entrevista do governador Sérgio Cabral, publicada no dia 29/11, após a ocupação do 

Complexo do Alemão, teve um discurso mais condizente com seu cargo, enaltecendo a 

integração entre as esferas governamentais durante as operações e a conquista de resultados 

com as pacificações. O governador exaltou a construção de confiança entre as partes: “Olha, as 

forças de segurança federal e estadual estão traduzindo toda a integração que nós construímos 

ao longo desses quatro anos” (O GLOBO, 2010d, p.9). Para o governador, o apoio do Poder 

Executivo federal já existia, faltava era a anuência da sociedade civil para o emprego dos 

militares. A aprovação demandada foi se construindo no decorrer dos ataques ao estado do Rio 

de Janeiro. As falas dos agentes securitizadores mais a do jornal O Globo e o foco no cenário 

de caos auxiliaram para o avanço do discurso da securitização do processo de pacificação. 

O Caderno Especial, partindo da sua posição de ator funcional, procurou através das 

suas perguntas infundir ao entrevistado um padrão de resposta. Na entrevista com o líder do 

Afroreggae, José Junior, “A Guerra do Rio” reforçou a suposta “existência” de uma guerra no 

Complexo do Alemão. As perguntas principais a José Junior foram: “Você foi o mediador entre 

o governo do estado e os traficantes para acabar com a guerra no Complexo do Alemão?” (...) 

“Qual a sua análise geral para o desfecho na guerra contra os bandidos?” (O GLOBO, 2010d, 

p.5). Junior não esteve envolvido diretamente nas operações, mas possuía relevância na questão 

das favelas pelo seu papel e trabalhos realizados nestas localidades. Por conta disto, os seus 

argumentos transmitiriam veracidade tanto para o público alvo quanto os moradores das 

favelas. No entanto, suas respostas aos questionamentos do periódico não seguiram a retórica 
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militarista estabelecida Caderno Especial. Seu compromisso e posição ante às comunidades 

influíram na sua forma de responder, apesar da indução colocada pelas perguntas.  

 

Líder do Afroreggae, José Júnior: Não podia ser o interlocutor. Não estava 

representando o governo, nem os bandidos. Não queria ser porta-voz de ninguém. Fui 

lá para fazer algumas sugestões. Achei que podia ajudar as pessoas e evitar um banho 

de sangue. (...) Sugeri que se entregassem às polícias ou às Forças Armadas, 

depusessem armas e não reagissem. (...) O próprio bandido está cansado, pois eu 

nunca tirei tantas pessoas do crime como tiro agora (O GLOBO, 2010d, p.5). 

 

Pelo que nos foi apresentado pelo caderno especial é possível compreender que os atores 

tinham ciência daquilo que poderiam e deveriam dizer, assim como o oposto. Os discursos se 

moldavam de acordo com as posições privilegiadas que estes atores desempenhavam, somado 

ao seu ambiente profissional que delimita a sua visão de mundo (ORLANDI, 2003, p.39; 42; 

RODRIGUES; KALIL FILHO, 2018, p.29-31).  

As argumentações do secretário de segurança e do chefe da polícia civil eram moldadas 

pelo contexto sócio-histórico e ideológico que se tem a respeito do narcotráfico e das favelas. 

Alinhadas ao cenário de novembro de 2010, suas considerações sobre a empregabilidade de 

tropas federais e recursos tinham ressonância com o momento no qual sobressaía a sensação de 

“emergência”. O que se subentende era que a militarização do combate ao narcotráfico 

(securitização do combate ao narcotráfico) e a continuação das políticas de pacificação eram 

partes de um mesmo processo, ambas necessárias e que se mostravam adequadas diante do 

pretenso sucesso das operações de ocupação. A primeira implicação está implícita nas falas dos 

atores, enquanto a segunda está explícita (Ibid., 2003, p.42-44). A manifestação do secretário e 

do chefe da polícia, porém, encontram uma articulação a partir da citada declaração do 

governador Sérgio Cabral que estabelece uma posição política do poder executivo estadual 

quanto à pacificação da Penha e do Alemão. 

O sentido que os agentes securitizadores procuravam construir para si e para os outros 

(audiência) era plausível pelas diferentes formações discursivas e pelas posições dos sujeitos 

que atravessam o “discurso de guerra” que se encontra no Caderno Especial. O governador 

Sérgio Cabral, ao defender o trabalho integrado entre as esferas estadual e federal, conquistava 

credibilidade institucional perante sua audiência (a cidadania do Rio de Janeiro) para tomar a 

decisão de requisitar o emprego das FFAA. O secretário de segurança pública ao apresentar o 

quadro de insegurança e as causas e motivações dos ataques, buscou defender e justificar as 

medidas do governo estadual. Os sentidos das palavras e expressões desses agentes do discurso 

indicam suas perspectivas ideológicas, revelando suas filiações ao senso comum que atribui ao 
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narcotráfico e às favelas o lugar e o papel de ameaças existenciais à ordem, à paz, à saúde 

coletiva. Estas construções se transferem para a sociedade (esquecimento ideológico) que 

concede anuência às medidas excepcionais por reconhecer, pelo discurso (subjetivo) e pelos 

atos dos traficantes (objetivo), o risco de serem vítimas de ataques (BUZAN, 1998, p.31-33; 

ORLANDI, 2003, p.35-36; 62; 71).  

Através da relação entre os discursos, e aplicando nossa perspectiva teórica, pode-se 

analisar o caderno “A Guerra do Rio” como veículo produtor de sentido que era recorreu a 

construções discursivas presentes na sociedade para reforçar estereótipos e preconceitos 

relacionados à favela e ao morador de favela, produzindo um ambiente favorável entre sua 

audiência para a securitização do programa de pacificação. Os discursos veiculados foram 

ajustados de modo a favorecer que seu público leitor compreendesse que para a construção de 

uma cidade pacificada a militarização e a implantação das UPPs precisava ser apoiada. Em 

razão disto, a editoria do Caderno Especial optou pelo “discurso de guerra”. 

Todavia, os discursos de atores chaves não foram o único dispositivo do caderno 

especial para elaborar a retórica da guerra no contexto do Rio de Janeiro. Pela linguagem dos 

mapas “A Guerra no Rio” reforçou o texto escrito, consolidando imagens que naturalizaram 

práticas de segregação do território, com destaque para os limites dos complexos, suas 

fronteiras com o “asfalto”.  

Os mapas divulgados pelo Caderno continham informações a respeito dos ataques 

ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, bem como a descrição e representação gráfica da tática 

de cerco, anterior a ocupação do Complexo do Alemão. Além disso, mostraram a 

movimentação de tropas estaduais e federais, assim como dos narcotraficantes, de modo a 

reproduzir a gramática dos mapas de guerra ou das representações gráficas de manobras 

militares. 
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MAPA 1 – ANALISTAS APROVAM TÁTICA DE CERCO 

 

Fonte: O GLOBO. A Guerra do Rio. O Globo. Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2010c. Caderno Especial. p.4. 

 

 O mapa, sendo um recurso discursivo de rápida comunicação, capaz de captar a atenção 

do leitor e de introduzir um elemento lúdico que remete aos jogos de guerra e aos 

filmes/literatura de guerra, costuma ser um elemento com grande capacidade de transmissão de 

ideias. O mapa, distintamente de outras imagens (fotos, ilustrações), fornece uma percepção 

geográfica mais apurada dos espaços que o veículo midiático pretende destacar. No caso do 

Caderno Especial, os mapas reproduziram, e reafirmavam, uma cidade dividida e um retrato 

que inferiorizava as favelas e os seus moradores (RODRIGUES, 2017, p.181).    

As ondas de ataques que o estado do Rio de Janeiro sofrera foram representadas em dois 

mapas no Caderno Especial. Observando os dados divulgados em cada um, percebe-se que as 

ações se concentravam na Zona Norte em detrimento da Zona Sul, onde se estabeleciam as 

comunidades com UPPs. Porém, conforme mencionamos anteriormente, a Zona Sul ainda tinha 

relatos de incêndios e saques, mesmo com as unidades pacificadoras (O GLOBO, 2010b, p.7; 

11). A leitura que se processa, pelos mapas, é a de que as localidades (favelas) onde as UPPs 

não estariam instaladas se configurariam como o espaço do inimigo (Outro). Este padrão de 

representação realizado pelo caderno especial impulsiona a cultura do pavor na sociedade.  
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MAPA 2 – O MAPA DOS ATAQUES OCORRIDOS APENAS ONTEM (25/11/2010). 

 

Fonte: O GLOBO. A Guerra do Rio. O Globo. Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2010b. Caderno Especial. p.7.  

 

MAPA  3 – A MANCHA DOS ATAQUES DE DOMINGO A QUARTA EM RELAÇÃO À 

LOCALIZAÇÃO DAS UPPs 

 

Fonte: O GLOBO. A Guerra do Rio. O Globo. Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2010b. Caderno Especial. p.11.  
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Segundo Pacheco de Oliveira (2017, p.66), a exibição dos conflitos entre as facções 

criminosas e com as FSP colaboram na construção da imagem das favelas como locais de um 

perigo extremo. Esta “cultura do pavor” (idem), difundida pelos meios de comunicação, não é 

desassociada das favelas e muito menos direcionadas estritamente aos criminosos. Não há uma 

distinção evidente entre “favelado”, “perigo” e “favela”, o que deixa sugerido que todas as 

pessoas conectadas às favelas têm alguma relação com a criminalidade e a marginalidade.  

A “cultura do pavor” registrada pelo caderno A Guerra do Rio impacta seu público e de 

certa maneira molda a sua forma de pensar. A sociedade do “asfalto”, impactada pelo medo e 

“perigo” provenientes do narcotráfico, ficou mais propensa a saudar a intervenção estatal, 

mesmo que tenha sido acompanhada por desrespeito aos direitos humanos e pelo uso de práticas 

violentas que vão contra a legalidade. Novamente, a noção de “guerra” serve como justificativa 

moral, uma vez que é difundido no senso comum a ideia de que “guerra é guerra” ou de que 

“na guerra vale tudo” (RODRIGUES, 2017). 

A ideia de “cidade partida” (VENTURA, 1994) reforça-se pela prática do medo ao 

“Outro”. Como o contato dos moradores do “asfalto” com os moradores do “morro” é mediado 

por preconceitos e por relações de violência (exploração do trabalho, assalto etc.), não há uma 

efetiva troca de experiências e de conhecimento entre os moradores das duas “partes” da cidade 

do Rio de Janeiro, com prejuízo ainda maior para os moradores do “asfalto” que menos contato 

têm com as favelas. Desse modo, as imagens e referências sobre a “favela” e seus moradores 

vêm marcadas pelas interpretações estabelecidas pelas mídias e pelo entretenimento em massa 

que, por sua vez, já são moldadas por preconceitos, racismo e classismo. A favela é interpretada 

como um “lugar estrangeiro” mesmo que inserido na cidade (RODRIGUES, 2017, p.185-186). 

Os mapas de “A Guerra do Rio” explicitam os locais e as distinções do modo como a segurança 

pública era priorizada. Assim, a valorização dos ataques na Zona Sul forneceu sustentação para 

o discurso em defesa do uso de militares nas favelas, uma vez que eram postos como refúgio 

dos criminosos.   

O “cerco” utilizado como tática prévia as ocupações foi considerado escolha bem-

sucedida, sendo celebrada pelos analistas de seguranças e o comando das FSP. Este mapa em 

específico34 retratou os acontecimentos da ocupação da Vila Cruzeiro, Complexo da Penha. A 

estratégia de cerco – “martelo” e “bigorna” – teria encurralado os traficantes, posicionando as 

forças de segurança em vantagem na batalha (O GLOBO, 2010c, p.4). Também pela via da 

representação gráfica, o caderno “A Guerra do Rio” articulou suas notícias de modo a reforçar 

                                                 
34 Vide página 132. 
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a ideia de que as Forças Armadas venceriam a “guerra” contra o narcotráfico, o mocinho 

venceria o bandido no final. Com isso, o Caderno Especial transmitiu um sentimento de que a 

sociedade carioca ansiava por mudanças no quadro violento da cidade mesmo que para isso 

ocorressem efeitos colaterais, como violações de direitos humanos e morte de civis (RAMOS, 

2012, p.17). 

As constantes intervenções das autoridades políticas nas favelas com políticas 

repressoras as transformaram em “áreas vermelhas” onde o risco seria sempre iminente e a 

segurança não poderia ser garantida caso se ultrapassasse a “fronteira” tal como estabelecida 

pela mídia, políticos e parcelas da sociedade. As pacificações como política para intervir nas 

ilicitudes e no domínio do narcotráfico conseguiu diminuir estas práticas, mas ao mesmo tempo 

passou a controlar a vidas dos cidadãos das favelas (RODRIGUES, 2017, p.187).  

O estabelecimento da paz em determinados territórios foi o argumento principal para as 

práticas pacificadoras que ocorreram ao longo da história no Brasil. Este discernimento também 

se aplicou no projeto das Unidades Policiais no ambiente urbano. A pacificação no contexto 

atual do século XXI dispõe de: classificação social (asfalto X favela), normatização (do 

emprego militar) e imposição de práticas (revistas, controle das condutas, gerência social e 

política; alteração da condição sociocultural e econômica) que se tornam consensuais sobre 

determinadas populações e regiões do tecido urbano brasileiro. Assim, presenciamos o rito de 

cercos, da rotina de revistas e do controle militarizado como fundamentais e necessários tanto 

para a segurança do “asfalto” quanto dos próprios moradores de favelas (PACHECO DE 

OLIVEIRA, 2017, p.49; 66). A compreensão da sociedade para as medidas implementadas fica 

evidente no relato de um morador do “asfalto” (a cidade formal): “Todos precisam de 

segurança: o pessoal de baixa renda, moradores de comunidade e nós, do asfalto” (Ibid., 2010c, 

p.7). Apesar dessa noção ampliada de segurança a gestão militarizada passou a ocorrer apenas 

nas favelas entendidas como espaços de violência. 

O cerco ao Complexo do Alemão e a ordem/ultimato do Comandante da PMERJ para 

os traficantes se entregarem colocou os moradores no epicentro de um provável conflito sem 

nenhuma assistência para sua remoção ou proteção. Segundo o Caderno teria havido “Êxodo 

após o ultimato da PM – Temendo confronto, moradores do Morro do Alemão abandonam 

favela” (O GLOBO, 2010c, p.2). A vigilância constante e ostensiva das forças de segurança, 

instaurada com a ocupação, passou a visar, primordialmente, os moradores dos dois complexos 

sob a justificativa de localizar traficantes fugindo do cerco. Nas palavras de Pacheco de Oliveira 

(2017, p.64), “a alteridade como inferioridade e suspeição” pode suportar a presença dos 

militares para a segurança de “todos”. 
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Para a AD, as práticas discursivas podem ser captadas e desenvolvidas por diferentes 

imagens, incluindo mapas. Os mapas, ao comporem o imaginário do funcionamento da 

linguagem, são capazes de intervir no real, na produção do sentido. O caderno “A Guerra do 

Rio”, ao apresentar a imagem dos complexos como um campo de batalha, trabalha o modo 

como a sociedade/audiência irá enxergar a operação e seus alvos. O jornal O Globo, sendo um 

veículo de grande imprensa que goza de credibilidade, confere relevância às suas interpretações 

da realidade pela maneira como narra e interpreta os fatos. Os mapas utilizados no Caderno 

Especial compuseram essa construção do discurso sobre a pacificação da Penha e do Alemão. 

O “cenário da batalha” (mapa 4) e a “conquista do Complexo do Alemão” (mapa 5) 

foram mapas que expuseram com riqueza de detalhes como foram os desdobramentos das 

operações e anunciavam que “a fortaleza era de papel”. A descrição do terreno com as 

movimentações das tropas federais e as FSP orientavam os leitores sobre as táticas e estratégias 

empregadas para reconquistar os territórios. Ao realizar a comparação entre o poderio de fogo, 

recursos e contingente entre as duas forças o Caderno Especial procurava demonstrar o grau de 

periculosidade que o poder público tinha de enfrentar (O GLOBO, 2010b, p.8-9; Ibid., 2010d, 

p.10-11). 

 

MAPA  4 – CONHEÇA O CENÁRIO DA BATALHA ONTEM 

 

Fonte: O GLOBO. A Guerra do Rio. O Globo. Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2010b. Caderno Especial. 

p.8-9. 
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MAPA 5 - COMO FOI A CONQUISTA DO COMPLEXO DO ALEMÃO 

 

Fonte: O GLOBO. A Guerra do Rio. O Globo. Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2010d. Caderno Especial. 

p.10-11.  

 

O Caderno Especial, com o amparo destes mapas, narrou os fatos como uma conquista 

militar na qual os territórios “aliados” e “inimigos” poderiam ser claramente representados para 

o leitor. As operações de pacificação foram, assim, reforçadas em seu tom heroico, 

representando “conquistadores” e “derrotados” (RODRIGUES, 2017, p.190-191). A vitória 

teria se concretizado, então, pela superioridade numérica, pelo suporte logístico e pela 

superioridade de equipamentos, com o uso de tecnologia avançada para monitorar os traficantes 

e para orientar o emprego de manobras de guerra. Os veículos blindados, além de comporem o 

símbolo do caderno, foram destacados como providenciais para as operações (Id., 2010b, loc. 

cit.; Id., 2010d, loc. cit.).  

Os mapas retratados em “A Guerra do Rio” se caracterizaram como mais um 

componente na promoção do discurso de guerra articulado pelos agentes securitizadores em 

defesa da militarização do narcotráfico e a continuidade das UPPs.  

As amostras de consentimento da sociedade carioca à militarização do combate ao 

narcotráfico e à política pacificadora foram constantemente exploradas pelo Caderno Especial. 

Para isso, “A Guerra do Rio” concedeu espaço a cidadãos e personalidades públicas para que 
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fornecessem depoimentos sobre as mudanças que esperavam com as operações, mensagens de 

apoio, o aumento de confiança na polícia e as suas avaliações quanto as pacificações.  

 

Cidadão Marcio Melo: “Gostaria de parabenizar a todos que nos últimos dias 

travaram essa guerra contra o tráfico na cidade do Rio de Janeiro. Joana, moradora 

do Complexo do Alemão: Não aguentava mais criar meus filhos no meio de tantos 

bandidos circulando fortemente armados pelas ruas. Helio de la Penã, humorista: Pela 

primeira vez a população ficou do lado da polícia. E esta correspondeu ao apoio. (...) 

ficou claro que estamos vivendo outro tempo. (...) somos testemunhas oculares de 

uma serenidade inédita que nos dá esperança que o estado pode realmente tomar as 

rédeas desta situação (...) (O GLOBO, 2010d, p.16; 20).   
 

O aumento no número de ligações recebidas pelo Disque-Denúncia demonstrava a 

receptividade e a disponibilidade de cidadãos comuns em “colaborar” para o enfrentamento aos 

traficantes. “A operação de hoje precisa existir, do contrário, não teremos sossego”, morador e 

comerciante da Vila Cruzeiro (O GLOBO, 2010b, p.4). Durante a ocupação da Vila Cruzeiro 

os moradores e expectadores que se encontravam nas redondezas do Complexo da Penha 

saudavam os militares e indicavam a direção em que se encontrava o refúgio da criminalidade. 

“Não temos o que fazer, está fora de controle. O trabalho que a PM (com as UPPs) está fazendo 

é para melhorar. É o remédio amargo que teremos que tomar”, morador vítima de um dos 

ataques incendiários (O GLOBO, 2010, p.6). Assim, é possível identificar o discurso da guerra 

nas próprias falas dos cidadãos, elemento que indica como o processo de securitização não pode 

ser entendido como uma “imposição” das autoridades sobre uma população, já que ao menos 

parte da população atingida concorda com as políticas repressivas que se refletem sobre eles 

mesmos (RODRIGUES, 2017).  

A repercussão internacional das ocupações por outros meios de comunicação foi 

divulgada no “A Guerra do Rio”. Havia um duplo propósito ao noticiar a visão internacional 

dos acontecimentos. Ao mesmo tempo que os noticiários internacionais informavam sobre o 

êxito das Forças de Segurança nas operações, a difusão de notas da imprensa internacional 

conferia maior credibilidade às operações junto à sociedade carioca e junto aos observadores 

internacionais relacionados aos eventos internacionais (organizações como o Comitê Olímpico 

Internacional e a FIFA; patrocinadores, governos estrangeiros (O GLOBO, 2010b, p.14). 

Conforme mencionado anteriormente, os interesses públicos e privados estavam conectados e 

apostavam no sucesso das unidades de pacificação. 

  

Em nota, a Riotur procurou acalmar a população: ‘O importante é que o turista saiba 

que há uma intensa e bem planejada política de segurança, alcançando resultados 

positivos’. (...) O prefeito Eduardo Paes e o Ministro do Turismo, Luiz Barreto, 
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negaram que os ataques no Rio possam prejudicar a realização da Copa do Mundo de 

2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 na cidade (O GLOBO, 2010, p.13). 

 

Um dos fatores que propiciaram a uma maior aceitação das UPPs pela sociedade era o 

fato de que as ondas de ataque e a incidência de crimes onde as unidades pacificadoras estavam 

implementadas (Zona Sul) eram baixas em comparação onde o projeto ainda não existia (Zona 

Norte) (O GLOBO, 2010, p.7; 11). Desse modo, o Caderno Especial se dirigiu a uma parte da 

sociedade carioca que, diante de imagens, argumentos e cenários de guerra, com alta carga 

emocional, estava propensa a aceitar o discurso dos agentes securitizadores. O medo e a 

percepção de um risco iminente por parte da população facilitaram o movimento securitizador 

que o poder púbico colocou em execução. Os preconceitos de raça e classe que compõem a 

formação ideológica sobre o narcotráfico manifestaram-se nos atos de fala de modo implícito e 

explícito, reforçando estereótipos e preconceitos sobre os negros e pobres durante as operações. 

(BUZAN et. al., 1998; PACHECO DE OLIVEIRA, 2014, p.142).    

O caderno especial “A Guerra do Rio”, em suas três edições, retratou as intervenções 

nos Complexos da Penha e do Alemão como verdadeiros cenários de guerra onde as Forças de 

Segurança Pública e as Forças Armadas reconquistaram e instituíram a paz em territórios tidos 

como conflagrados. As pacificações e a militarização do combate ao narcotráfico foram a 

bandeira a ser defendida, mesmo que para isso as favelas e os seus moradores recebessem 

renovada carga negativa dos preconceitos e de suspeição, resultando no reforço da gestão 

policial de seu cotidiano. 

As disparidades entre os moradores da favela e o restante da sociedade fluminense só 

aumentaram. O “selo” de comunidade pacificada ao mesmo tempo que se traduziu em um novo 

ambiente de segurança e gestão pública, seguia distinguindo o morador da agora comunidade 

pacificada daquele que vivia no “asfalto”. O primeiro continuaria sendo enxergado como 

inferior e suspeito. Ao ponderarmos a respeito dos aspectos e repercussões das operações de 

ocupação do Complexo da Penha e do Alemão podemos sintetizar o ocorrido com uma frase de 

Vera Malaguti Batista (2012, p.65): “Passamos muito rapidamente da naturalização da 

truculência contra os pobres ao aplauso dela”. 

A normalização das revistas minuciosas dos moradores sem distinção, até mesmo de 

crianças, se tornou a nova rotina entre a sociedade e as tropas federais. Ao sinal de qualquer 

problema, o cidadão passou a ser encaminhado para uma pesquisa aprofundada em um centro 

de triagem estabelecido pela Polícia Civil. Tal situação vexatória reforçou o estigma da 

desconfiança e hostilidade entre os moradores dos complexos.  O controle da entrada e da saída 

de moradores representou uma nova forma de vigilância e de tutela do Estado sobre aquela 
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população, reforçando a estratificação entre os cidadãos do Rio de Janeiro por meio de um 

“controle hierarquizado e militarizado da vida dos pobres” (BATISTA, 2012, p.99).  

No entendimento de Batista (2012, p. 100), “O Alemão é muito mais complexo”, e nisto 

se inclui a Penha. As UPPs ao serem promovidas apenas nas favelas, nos “territórios da 

criminalidade”, reforçam as fronteiras na “cidade partida” apesar do discurso de “integração”. 

Um exemplo é o fato de que as ocupações dentro das áreas de pobreza, que são próximas aos 

locais de eventos desportivos e de entretenimento, procuraram separar as classes pobres das 

classes média e alta, assim como dos turistas. Desta forma, o que na realidade as UPPs 

representariam seria os interesses econômicos que os eventos iriam proporcionar, ou seja um 

interesse capitalista acima da segurança da sociedade brasileira. Nesse sentido, Batista cita: 

 

Cleonice Dias, líder comunitária da ‘pacificada’ Cidade de Deus, atesta: ‘Nós que 

somos da comunidade, sabemos que a UPP está ligada a uma satisfação pública para 

o Rio de Janeiro e o Brasil de que o Estado tem o controle das comunidades. Querem 

dizer que haverá segurança porque nós, pobres, estaremos controlados, e que podem 

vir todos os investimentos para os megaeventos (DEMOCRACIA VIVA, 2011, p.37 

apud BATISTA, 2012, p.59). 

 

 O caderno especial “A Guerra no Rio” pode ser entendido, então, como um 

recurso importante de reforço à lógica da pacificação no Rio de Janeiro que, em 2010, estava 

em seu período de auge. As expectativas e demandas por “segurança” pelas classes médias e 

altas foram renovadas em um cenário de “crescimento econômico” do Rio de Janeiro que, por 

sua vez, representava a época de euforia com a estabilidade econômica e a projeção 

internacional do Brasil. Como veículo da grande imprensa voltado às classes médias e altas, o 

jornal O Globo, o mais lido no Rio de Janeiro, foi um meio para defender a “pacificação” pela 

via da ocupação militar de dois populosos complexos de favela que simbolizavam o “poder do 

narcotráfico”. Tendo como base a perspectiva teórico-metodológica da AD, é possível analisar 

os cadernos especiais que cobriram os dias de invasão e de ocupação inicial dos complexos da 

Penha e do Alemão como, ao mesmo tempo, produtores de sentido e reforços de sentido. Como 

produtores, atualizaram a ideia de pacificação para uma nova realidade e uma nova época, 

apresentando a ocupação militarizada de uma fração da cidade do Rio de Janeiro como uma 

inovação no campo das políticas de segurança. 

 Como reforço, evocaram por imagens e referências textuais a memória das pacificações 

na História do Brasil, trabalhando com habilidade as oposições entre “Outro” e “Eu”, entre 

“civilização” e “selvageria”, entre “ordem” e “caos” e entre “guerra e paz”. O Caderno Especial 

“A Guerra do Rio” não “criou” a narrativa da guerra na subjetividade dos cariocas – e dos 



142 

 

brasileiros –, mas trabalhou de modo hábil as pré-disposição e os preconceitos disseminados na 

sociedade contra as populações pobres e negras no espaço urbano. O “discurso da guerra” e seu 

vínculo com a ideia de “pacificação” mostraram-se evidentes no Caderno Especial, exibindo 

como “pacificação” significa a “paz” imposta pelas armas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação procurou avaliar o discurso empregado pelo caderno especial “A 

Guerra do Rio” do jornal O Globo no mês de novembro de 2010 durante a sua cobertura das 

operações de ocupação dos Complexos da Penha e do Alemão. O “discurso de guerra” 

veiculado pelo caderno, como indicamos, reforçou a associação entre “favela” e “desordem”, 

“negros” e “perigo”, “pobreza” e “caos”, “favela” e “criminalidade”, atualizando-a com a forma 

de “ameaça do narcotráfico”. Termos, cenários e realidades próprios do campo semântico 

militar foram aplicados a um cenário urbano de modo a respaldar as ações do poder público 

estadual no ano de 2010 com o objetivo de convocar a colaboração do governo federal no 

esforço por uma “pacificação” do Rio de Janeiro. O emprego de forças federais em temas de 

segurança pública passou a ser recorrente no Brasil do século XXI sendo por vezes defendida 

por diversos atores sociais (políticos, jornalistas, especialistas acadêmicos, membros de 

organizações da sociedade civil etc.) como uma necessidade diante de um suposto “estado” de 

guerra que a capital fluminense vivencia cotidianamente.  

No que se refere à sociedade civil, as implicações que a promoção do discurso do campo 

semântico da guerra exerce sobre a população, chamaram a nossa atenção por serem fatores 

importantes para dar lastro à aprovação das medidas extraordinárias na cidade do Rio de 

Janeiro. Os meios de comunicação, ao transmitirem “cenários de guerra”, acabam por reforçar 

e influenciar a retórica de guerra já presente no contexto da segurança pública. As considerações 

tratadas a respeito desta retórica se assimilam ao entendimento difundido entre a população 

carioca, atualizando e reativando preconceitos de ordem moral e social contra segmentos 

específicos da população da cidade.  

Deste modo, a hipótese que se considerou para esta dissertação foi a seguinte: o discurso 

militarista estruturado pelo Caderno Especial – A Guerra do Rio – buscou apoiar e construir 

argumentos para a continuação da política de governo que era a pacificação das favelas, a partir 

de uma “lógica da guerra”, para que deste modo as medidas extraordinárias de violência, 

repressão e militarização do combate ao narcotráfico fossem justificadas perante a sociedade 

fluminense. 

Para uma investigação apropriada do tema não poderíamos nos limitar ao recorte 

temporal que foi a sequência de ataques incendiários e arrastões no Rio de Janeiro e as 

operações militares deflagradas nos complexos em resposta no final de novembro de 2010. 

Questões pertinentes auxiliaram na construção do nosso quadro de análise de modo a entender 
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o discurso de guerra promovido pelo Caderno Especial. Sendo assim, para o desenvolvimento 

do trabalho, explorou-se, inicialmente, a história das pacificações no Brasil e os seus padrões 

estruturais; o surgimento das favelas (territórios da pobreza) e a percepção de um território 

dividido e os estigmas relacionados ao segmento de negros e pobres (“classes perigosas”) no 

Brasil que remontam ao período colonial; a entrada e  a expansão do narcotráfico no estado do 

Rio de Janeiro no final do século XX e, por fim, o início da política de segurança das Unidades 

de Polícia Pacificadora como resposta à crise de segurança supostamente causada pelo 

narcotráfico. 

No Brasil do período colonial, as pacificações se voltaram contra as populações 

originárias. Os colonos na América buscavam o estabelecimento de novas terras para atender 

os objetivos da Coroa de Portugal. Para alcançar estes propósitos a população indígena foi 

interpretada como inimiga da ordem que os portugueses procuravam implantar. O controle, a 

catequese, a sujeição e a transformação sociocultural dos indígenas foram métodos aplicados 

contra um povo que era considerado bárbaro e selvagem. A submissão dos nativos deveria ser 

total, sendo assim, aqueles que fossem contrários a presença e à submissão à Coroa foram alvos 

de violência e destruição considerada, pelos portugueses, como “guerras justas”, logo, 

necessárias, moralmente justificáveis e legalmente permitidas. 

A “guerra justa” envolvia desde a perseguição, a tutelagem e o extermínio de populações 

indígenas que se rebelavam contra o padrão europeu até a fixação forçada de indígenas em 

aldeias missionárias, levando à apropriação de suas terras. Na perspectiva dos colonos e da 

Coroa, as ações exercidas trariam a “paz”, sendo que tal entendimento era unilateral, como uma 

paz conquistada e estabelecida pela força das armas contra um grupo enxergado como ameaça. 

Entre os períodos da regência e do Segundo Império, as pacificações ganharam uma 

nova conotação e um novo “inimigo” a ser combatido. As revoltas internas que eclodiram pelo 

Brasil foram enfrentadas pelo poder central com o envio de contingentes militares (divisões 

pacificadoras) no intuito de conter os insurgentes. Pacificar naquele momento significava 

encerrar as revoltas regionais, ou seja, uma vitória militar contra as camadas mais pobres 

insurretas e/ou por meio de negociações com as elites locais.  

Luís Alves de Lima, que ficaria reconhecido como o Duque de Caxias, foi o encarregado 

em reprimir os principais levantes do século XIX. Sua ação pacificadora envolvia desde a 

concessão de anistia, o restabelecimento da civilidade/ordem pública, negociação com as elites 

(compensação financeira), a articulação da intriga/cizânia entre os rebelados e o uso da força 

extrema quando fosse necessário para demonstrar o poder do governo central, principalmente 

contra os elementos mais pobres dos grupos insubmissos. Seus atributos de mediação e 
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conciliação foram desenvolvidos ao longo do seu comando a frente do Corpo da Guarda de 

Municipais Permanentes na cidade do Rio de Janeiro. Durante esta etapa, uma de suas tarefas, 

foi a do controle dos escravos e negros libertos. Os negros já eram interpretados como um 

perigo desde tempos coloniais, por isso, o seu monitoramento por um aparelho militar que 

tratava com repressão excessiva era entendido como necessário para sua contenção no espaço 

urbano e rural.   

Apontamos que o tratamento aplicado durante as pacificações das forças militares 

comandadas por Caxias era distinto de acordo com a classe social a que o rebelde pertencia. Às 

elites locais eram oferecidas anistia e compensações financeiras para sua reconciliação. Já os 

rebeldes pobres ou negros libertos eram punidos com severidade podendo serem presos ou 

executados. Os negros cativos que buscavam suas liberdades eram devolvidos aos seus antigos 

senhores. Caxias praticava uma pacificação por determinação do governo central que só 

reconhecia um estrato como “cidadão brasileiro”, enquanto os demais eram enxergados como 

inimigos desprovidos de direitos, como se fossem ameaças estrangeiras. 

No período republicano, o protagonista das pacificações foi o Marechal Cândido 

Rondon direcionadas especialmente às populações indígenas. A pacificação de indígenas por 

Rondon respondia ao projeto de desenvolvimento do Estado brasileiro com base em princípios 

ocidentais e etnocêntricos. Diferentemente dos tempos coloniais, as ações pacificadoras de 

Rondon não pretendiam exterminar ou escravizar indígenas, mas “incorporá-los” a um projeto 

modernizante e ocidental de “Nação”, numa adaptação de práticas de catequização pelas 

missões católicas de tempos coloniais reinterpretadas como técnicas de assimilação e de 

aculturamento para um novo país “moderno”. 

O sentido de pacificação que captamos das ações do Marechal Rondon envolvia os 

preceitos do republicanismo, nacionalismo e do positivismo. A atividade pacificadora durante 

as suas missões envolvia a conciliação, o diálogo, o livre arbítrio e o “respeito” às tradições, 

hábitos e costumes dos povos indígenas. Rondon defendeu e construiu estruturas de Estado 

voltadas à “proteção” dos povos indígenas, reconhecendo que elas tinham valores que deveriam 

ser respeitados. Todavia, mesmo as práticas de Rondon visando a fornecer assistência aos 

indígenas, terminavam por violar tradições e modos de vida dos povos atingidos. A 

expropriação de suas terras, para uso do Estado; os deslocamentos para determinados núcleos 

de povoamento; a sua transformação em trabalhadores; a tutela estatal e a inserção de 

determinados costumes ocidentais representavam uma intervenção “branda”, porém que ainda 

sujeitava este povo a uma autoridade “estrangeira” que não se encontrava inserida nos 

costumes. 
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A partir destas conclusões parciais foi possível alcançar nosso objetivo específico que 

era o de descrever as práticas de pacificação ocorridas no Brasil e compreender do que se tratava 

a pacificação na história nacional. Pelo exame das pacificações ocorridas no Brasil em 

diferentes épocas conseguimos identificar elementos estruturais que se apresentam, com maior 

ou menor intensidade, no século XXI com as políticas das Unidades Pacificadoras e, 

especificamente, com a intervenção federal para a pacificação dos complexos da Penha e do 

Alemão. Novas disposições e argumentos foram incorporados para que não fossem vinculadas 

diretamente aos aspectos negativos das primeiras pacificações, destacando as referências a 

Caxias e a Rondon por serem consideradas mais positivas que as missões de punição e de 

escravização de indígenas, de enfrentamento de revoltas regionais ou da destruição de 

quilombos que caracterizaram parte importante das atividades de pacificação durante a Colônia 

e o Império. Ainda assim, no contexto que estudamos, ainda estão presentes a construção do 

inimigo interno; a tutela e sujeição contra determinados segmentos; os deslocamentos forçados 

de suas localidades; as incursões militares e a “paz armada” como meta das ações do Estado. 

Todos esses elementos são registrados no Caderno Especial “A Guerra no Rio”. 

Em continuidade ao nosso estudo examinamos o fenômeno da formação das favelas e o 

papel atribuído aos negros no Rio de Janeiro. As representações negativas que se impuseram a 

estas localidades e às classes trabalhadoras negras no decorrer da história nacional são 

reproduzidas nos discursos de determinados atores políticos e sociais. No contexto do final do 

século XX, a expansão do narcotráfico, que acarretou o aumento da criminalidade carioca, tem 

implicações diretas sobre estes dois fatores. Observou-se ainda as respostas executadas pelo 

poder público a esta ameaça e a sua concepção a respeito da segurança pública no Rio de 

Janeiro. 

Apreendemos que desde o período em que os negros estiveram na condição de cativos 

até a contemporaneidade estes indivíduos são vistos como um perigo constante. A criação de 

aparatos militares e de sistemas penais voltaram-se prioritariamente para os escravos e negros 

libertos. A garantia da ordem pública visava, desde tempos coloniais, ao seu controle – por 

meio da violência arbitrária e da subjugação –, à restrição das suas práticas sociais e costumes 

e à contenção de possíveis revoltas. O fim da escravidão e a projeção dos grandes centros 

urbanos acentuou desfavoravelmente a condição dos negros e mulatos. 

No que se refere ao surgimento das favelas no Rio, estas foram consequência do 

processo de expansão das metrópoles e do desenvolvimento que empurrou negros, imigrantes 

e trabalhadores pobres em geral para áreas não aproveitadas pela economia formal e pela 

urbanização da cidade. Agrega-se a isto a associação da pobreza com a criminalidade sendo 
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atualizada em tempos republicanos. A percepção deste segmento como hostil junto aos 

preconceitos raciais reforçava, no começo do período republicano, o entendimento que as 

classes trabalhadoras urbanas do Rio de Janeiro deveriam ser vigiadas e reprimidas. Os espaços 

em que viviam passaram a ser retratados como o de origem da criminalidade, da violência e da 

bandidagem muito por conta da ausência de atuação dos governantes para com as pessoas que 

ali viviam. Mecanismos de controle populacional foram colocados em prática com o objetivo 

de estratificar e remodelar esta classe no Rio de Janeiro. 

As reformas urbanas empreendidas no início do século XX, além de instaurarem um 

padrão europeu de “embelezamento”, objetivavam a afastar dos centros a classe trabalhadora e 

aqueles interpretados como a fonte de insegurança. A instauração de um corpo policial 

repressivo foi a forma como o Estado encontrou de lidar com a “chaga da cidade”, como ficaram 

conhecidas as favelas (COIMBRA, 2001). A expansão das periferias e favelas (territórios da 

pobreza), no decorrer do século XX, seguiu o ritmo da urbanização do Brasil, da mesma 

maneira que a desigualdade social. 

Em relação ao narcotráfico, a expansão de suas atividades no Brasil e, em particular no 

Rio de Janeiro na década de 1980, ganhou impulso a partir da criação do Comando Vermelho, 

surgido no final dos anos 1970 no presídio político de segurança máxima da Ilha Grande. A 

rentabilidade, a segurança desta modalidade de ilícito e o aumento do mercado consumidor 

foram condições que atraíram membros para o CV e alavancaram seus negócios com drogas 

ilegais. Logo, surgiram facções rivais que passaram a disputar pontos-de-venda e a liderança 

nas prisões e/ou nos morros. O cenário que se formava e que se desdobraria até os primeiros 

anos do século XXI era o de conflitos intensos na cidade do Rio e nos morros cariocas, tendo o 

cidadão comum no fogo-cruzado destas disputas. Constatou-se que as respostas dos 

governantes estaduais ao longo do tempo foram desencontradas o que, de certo modo, 

viabilizou o enraizamento do crime organizado. O predomínio na criação de unidades especiais 

na Polícia Militar e na Polícia Civil, com feições militares, e o policiamento ostensivo como 

tática principal de segurança pública, minou as políticas de cunho social que buscaram 

dispositivos menos coercitivos e que não expusessem a população à violência do confronto 

entre policiais e traficantes.  

Quanto ao papel dos meios de comunicação, expressamos que as suas formas de 

descrever a crise de segurança pública em que se encontrava o RJ reforçavam o discurso político 

de que o “crime” era a grande ameaça à ordem no Rio de Janeiro. A interpretação do 

narcotraficante como o inimigo interno e agente responsável pelo quadro de insegurança e a 

resposta com contornos cada vez mais militarizados como suposta solução eficaz para uma 
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conjuntura descrita como guerra foram fomentados por estes veículos de informação. Com isto, 

parte-se do entendimento de que as mídias de massa direcionavam o foco dos debates e atenção 

do público para uma história feita de “mocinhos” e “bandidos”, facilmente assimiláveis pelo 

público leitor, formado na lógica do enfrentamento entre “ordem” e “crime”. Destaca-se, 

também, a representação que os aparelhos midiáticos faziam das favelas, como espaço da 

criminalidade e violência e que foi refletida, sem distinção, nestas localidades e em seus 

moradores. A identificação dos moradores como hostis e perigosos e, do mesmo modo, das 

favelas como espaços da desordem, apoia-se em uma produção, antiga e recorrente, que 

manifestava e reacendia na sociedade os preconceitos contra negros e pobres favelados que este 

segmento carrega pela descrição da sua história. 

Quanto ao projeto das Unidades de Polícia Pacificadora, a nomeação do Brasil e do Rio 

de Janeiro como sedes de eventos internacionais foi o impulso necessário para investir na 

transformação do quadro de insegurança e desordem em que se encontrava o estado. A 

iniciativa se destacou, inicialmente, por aplicar um tratamento distinto ao que as forças de 

segurança estavam habituadas. Um policiamento de proximidade (comunitário), um 

contingente instruído em direitos humanos, a meta de unir a favela com a cidade formal e a 

busca não da eliminação, mas da atenuação das atividades criminosas, foram recebidas com 

entusiasmo pela sociedade civil.  

A nova perspectiva recuperou a categoria histórica de pacificação, no sentido de integrar 

dois extremos “separados”. Uma das orientações desta política foi a de retificar as antigas 

políticas de segurança. Todavia, os acontecimentos do final de novembro de 2010 colocaram 

em questionamento os discursos e as práticas dos atores políticos do estado do Rio mais 

voltados a uma abordagem assistencialista. As operações de ocupação dos Complexos da Penha 

e do Alemão realçam a lógica militarizada – característica tradicional da segurança pública no 

estado. 

Na última parte da dissertação, nos atentamos a examinar o Caderno Especial – A 

Guerra do Rio – do jornal O Globo e o discurso que este periódico desenvolveu ao retratar as 

operações de ocupação dos Complexos da Penha e do Alemão em novembro de 2010 

desempenhadas pela ação conjunta das Forças de Segurança Pública e das Forças Federais. Os 

resultados extraídos do Caderno Especial, e apresentados no último capítulo, foram possíveis 

em razão do arcabouço teórico-metodológico aplicado. O uso de expressões do campo 

semântico da guerra; a descrição das operações e o apoio social às pacificações são possíveis 

de serem interpretado para além de uma leitura ordinária que busque apenas a “informação”, 

acreditando que o que se registra no Caderno é a descrição verdadeira de uma “realidade” única.  
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Por meio desta pesquisa compreendemos que durante as operações de ocupação dos dois 

complexos, as favelas foram retratadas como espaços de violência e territórios sob o domínio 

de grupos narcotraficantes, como o “campo do inimigo” que necessitavam ser reconquistados. 

Tais considerações baseavam nos mesmo e tradicionais estereótipos relacionados às favelas e 

aos seus habitantes. Os discursos de guerra, durante as operações, se ajustaram ao cenário que 

os agentes securitizadores queriam transmitir para a sociedade. Partindo da Teoria de 

Securitização, pela ótica do setor societal, podemos interpretar que a divisão social que se 

construiu no Rio de Janeiro, no decorrer de sua história, foi o que possibilitou o consentimento 

da sociedade/audiência para a securitização do combate ao narcotráfico.   

Neste caso, os motivos para a aceitação da metáfora de guerra pela sociedade 

fluminense consistiram, em parte, na ideologia pré-concebida a respeito do narcotráfico e os 

preconceitos que recaem sobre os negros e pobres moradores das favelas cariocas. Desse modo, 

fomos capazes de interpretar, pelo método da AD, que a estrutura da retórica de guerra 

difundida na segurança pública consistia em: discursos promovidos pelos agentes; a carga 

ideológica/medo em relação ao narcotráfico e o contexto da série de ataques em represália as 

pacificações. A sustentação da política de pacificação e a militarização do combate ao 

narcotráfico veiculada pelos discursos dos agentes públicos, de jornalistas, de leitores e de 

especialistas no Caderno Especial reforçaram estes elementos para reafirmar a necessidade de 

uma intervenção como a que se realizou.  

Assim, o Caderno Especial – A Guerra do Rio – pode ser interpretado como um 

instrumento importante para reforçar – e viabilizar a expansão – de práticas de securitização do 

narcotráfico no Rio de Janeiro. Partindo de sua posição privilegiada e da sua posição de 

autoridade como formuladora de discursos sobre o Rio de Janeiro, o periódico buscou 

reproduzir o sentido que os agentes estatais securitizadores – governo do estado, governo 

municipal e governo Federal – estavam empregando. Para tal fim, A Guerra do Rio, em 

conformidade com o discurso de guerra, utilizou falas especializadas, mapas, e relatos 

favoráveis à operação feitos por cidadãos de modo a transmitir uma imagem de apoio 

generalizado – tanto técnico, quanto tático e opinativo – às intervenções na Penha e no Alemão, 

em particular, e à securitização do narcotráfico em geral.  

Entende-se, ao final desta pesquisa, que o Caderno Especial não criou a retórica de 

guerra que consta em suas reportagens, mas sim que se utilizou e reforçou a imagem que os 

atores políticos pretendiam sublinhar quanto ao Rio de Janeiro. Dessa maneira, compreende-se 

que nossa hipótese foi confirmada, ao mostrarmos como o Caderno Especial defendeu a 
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continuação das pacificações e a aplicação de medidas excepcionais de violência e militarização 

através do discurso de guerra. 

Podemos, por fim, considerar que este estudo ampliou a compreensão do problema do 

combate ao narcotráfico e da repressão às classes trabalhadoras negras e empobrecidas no Rio 

de Janeiro. Todavia, esta discussão não se encerra neste trabalho, pois há implicações sociais e 

políticas que repercutem e devem continuar a ser exploradas. No que se refere aos efeitos sociais 

deste discurso, vemos mais uma vez o segmento negro e pobre sendo associado aos 

narcotraficantes e entendidos genericamente como indivíduos hostis, mesmo sem qualquer tipo 

de envolvimento com a “criminalidade”. Tal vinculação precisa ser cada vez mais visibilizada 

e criticada, destacando os efeitos políticos e sociais que provoca continuamente sobre a maioria 

dos/das cariocas. A presença de Forças Armadas em ações de pacificação ou no apoio (ou 

imposição) à segurança pública no Brasil – e no Rio de Janeiro, em particular – não ficou restrita 

às fases da chamada Operação Arcanjo, que foi operativa nos Complexos da Penha e do Alemão 

entre dezembro de 2010 e julho de 2012. Antes dela, movimentos iniciais foram ensaiados – 

como as Operações Rio – e, depois delas, voltaram a acontecer de formas diferentes, como a 

Operação São Francisco – com a ocupação militar do Complexo da Maré, entre 2015 e 2016 – 

e a Intervenção Federal na secretaria de segurança pública do Rio de Janeiro, em 2018. 

O Caderno Especial deu nome a um momento particular da história da segurança pública 

no Rio de Janeiro que bem poderia definir o modo constante como essa política pública é 

mantida na capital fluminense: “a guerra”. Não sendo uma forma nova, mas continuadamente 

atualizada e recolocada, é fundamental pensar os porquês desta continuidade e quais são os 

efeitos duradouros para a cidade e para sua população, principalmente os mais pobres e 

vulneráveis.  
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ANEXO A – O GLOBO – SEÇÃO OPINIÃO  
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ANEXO B – O GLOBO – CADERNO ESPECIAL 
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