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RESUMO 

Esta dissertação tem como foco as questões sobre a tríade: segurança pública, mídia e 
violência, relacionada à primeira fase do processo de pacificação de favelas do Complexo do 
Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, realizada em novembro de 2010. A ação policial-militar 
do Estado teve apoio do governo federal com uso das Forças de Pacificação do Exército e se 
tornou símbolo do programa de segurança pública denominado Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP). Através da mídia, a ação agenda a construção discursiva de uma metáfora 
de paz promotora de novos sentidos para a cidade anfitriã de importantes megaeventos 
esportivos internacionais como a Copa do Mundo (2014) e Jogos Olímpicos (2016). A 
pesquisa busca as linhas de conexão e encaixe entre o que é dito, silenciado e o que é 
compreendido como paz na prática dos operadores do Estado. Por meio de observação 
participante no conjunto de favelas do Complexo do Alemão e a análise do discurso da 
cobertura jornalística do periódico O Globo, essa dissertação promove uma reflexão sobre a 
representação das favelas e a segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. 
 

Palavras-chave: Pacificação de favelas; Segurança Pública; Unidade de Polícia Pacificadora; 
Complexo do Alemão;  Produção de sentido 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ABSTRACT 

This dissertation focuses on issues about the triad public safety, media and violence in 
relation to the first phase of the pacification process of the Complexo do Alemão favelas, in 
Rio de Janeiro, started in November 2010. The operation carried by Military Police of Rio de 
Janeiro State had the support of the Federal Government and the Army’s Pacification Forces. 
It became a symbol of the public safety program named Pacifying Police Unities (UPP) and 
marks, through media, the discursive construction of a metaphor of peace that promotes new 
meanings to the host city of international sports mega events such as the World Cup (2014) 
and the Olympic Games (2016). This research aims on the connections between what is said, 
silenced and what is understood as peace in practice by the operators of State. Using 
participant observation at the Complexo do Alemão favelas and discourse analysis of the 
journalistic coverage by O Globo newspaper, this dissertation foments a reflection about the 
representation of favelas and public safety in Rio de Janeiro. 
 
Keywords: Pacification of favelas; Public security; Pacifying Police Unities (UPP); 
Complexo do Alemão; Production of sense 
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INTRODUÇÃO 
 
A história oficial, vitrine onde o sistema exibe seus velhos disfarces, mente 
pelo que diz e mente pelo que cala. Esse desfile de heróis mascarados reduz 
nossa deslumbrante realidade ao espetáculo nanico da vitória dos ricos, 
brancos, machos e militares. 

Eduardo Galeano1 
 
Esse trabalho é fruto de inúmeras leituras, encontros, palestras, experiências e tantos 

outros atravessamentos. Mas é o efeito, também, de muitos sonhos, inquietudes e perguntas. 

Nasce do afã de uma jornalista que não compreende por que certas perguntas não são feitas ou 

por que informar, necessariamente hoje, se transforma em um ato de resistência. Talvez a 

resposta esteja no ato de escrever, porque escrever é uma tarefa política que põe produtores e 

leitores em uma nova perspectiva de si e do mundo que os permeia,  assim como é o ato de 

pesquisar (RODRIGUES, 2012). Principalmente, ensina o autor, quando se parte do percurso 

– princípio – de que pesquisar pode ser um ato de intervenção no processo de construção de 

um saber, que nada tem de neutro, pois é cheio de cruzamentos que nos jogam em mundos 

diferentes e nos aprisionam em outros, conforme tão bem descreve José Rodrigues (2012). 

Isso porque no ato de investigar “o pesquisador não anota apenas, não escuta apenas, ele 

também intervém” (Barros, 1983 apud COIMBRA, 2001, p. 227). Sobretudo, quando o 

pesquisador alça voo e vai a campo, removendo grilhões dos pés ou quebrando o gesso que o 

paralisava para moldar-se de outra forma.  

De certa maneira, a pesquisa trilhou essa trajetória quando não se contentou em 

perseguir e mapear os silêncios e dizeres produzidos sobre o processo de pacificação2 somente 

nas páginas de jornais. Contrariando o previsto, se aventurou em conhecer de perto esse 

Complexo do Alemão muito mais complexo (cf. MALAGUTI, 2011), partindo também para 

observação-participante como proposta de metodologia de pesquisa.  

Por outro lado, é preciso deixar claro de onde falamos. Bem como afirmar que 

escrevemos a partir de um olhar de mundo. Tomo o percurso de Rodrigues (2012) como 

ensinamento para isso: “a voz do pesquisador, em seu processo de escrita, é uma voz com 

outra semântica que produz uma outra música” (Rodrigues, 2012 apud FREIRE, 1996, p. 

101). Todavia, não há aqui uma tentativa de buscar neutralidade ou imparcialidade na 

                                                
1   GALEANO, Eduardo. Nós Dizemos Não. Rio de Janeiro: Revan, 1990, p. 30. 
2   Apesar de alguns estudiosos do fenômeno de pacificação citarem o termo entre aspas, optamos pelo seu uso 

sem aspas, porque trataremos o termo como categoria nativa de análise histórica da cidade do Rio de Janeiro 
e do Brasil, conforme disposto pelo antropólogo João Pacheco de Oliveira (2012). 



 

pesquisa, premissa essa que, em geral, foi abandonada por muitos professores da graduação 

de jornalismo por classificarem como um mito, mas que segue presente em diversas linhas 

editoriais de jornais da mídia brasileira. São muitos os estudos, professores e pesquisadores 

do campo da comunicação que já superaram a imparcialidade como prerrogativa jornalística. 

Os jornais brasileiros não.  

Essa pesquisa tem, portanto, um lugar de fala. É a da jornalista que desempenhou 

majoritariamente a função de repórter na imprensa alternativa. É a da mestranda em 

comunicação do Programa de Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense, mas 

também é da filha da Maria e do Antônio, nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro, da 

ex-moradora da favela Vila Cruzeiro, do Morro da Providência, do Morro do Tuiti e da favela 

do Quintungo, de um lugar chamado Ramos, e desse meu novo lugar agora no Engenho da 

Rainha, vizinha ao Complexo do Alemão.  

Porém, esse lugar de fala não significa, ainda que promova uma intervenção, um ato 

descuidado das premissas acadêmicas. É o resultado de quase dois anos de observação 

participante no Complexo do Alemão que geraram dois diários de campo, mais de 30 horas de 

gravação de conversas e exposições gravadas em seminário no campo, e da análise de mais de 

40 edições de jornais pesquisados, além de várias buscas de relatórios, dados, boletins, 

imagens, áudios, vídeos, além de livros e artigos. Os dados, trechos extraídos de jornais e 

estatísticas foram exauridamente checados. 

É preciso deixar ainda claro que, ao fazer esta pesquisa sobre os silêncios e dos 

sentidos de paz das construções midiáticas sobre o processo de pacificação do Complexo do 

Alemão, não almejo, em hipótese alguma, esgotar a multiplicidade de questões e análises que 

podem ser feitas a partir desse acontecimento. Da mesma forma, não pretendo “dar voz” (até 

porque eles têm voz própria) aos moradores das favelas do Complexo do Alemão – ou de 

qualquer outra favela, seja  pacificada ou não – muito menos, falar por eles ou para eles.  

Falo, escrevo e pesquiso junto com eles na medida em que compartilho com os 

mesmos – guardadas as devidas proporções de quem não vive mais o cotidiano da favela – o 

sentimento de questionamento, de desconfiança, de revolta frente às consequências e novas 

realidades que se apresentam no dia a dia de uma favela pacificada; lugar sob o jugo de uma 

metáfora de guerra (cf. LEITE, 2012), marcado por atravessamentos de linguagens e ações 

propagadas como metáfora de paz: as Unidades de Polícia Pacificadora.  

Isso porque compreendo o ato de pesquisar assim como Rodrigues (2012) aprendeu 

com Barros: como sinônimo de questionar, investigar e, também, de criar saberes: “a 



 

pesquisa-intervenção tem como mote o questionamento do ‘sentido’ da ação” (Barros, 1983 

apud COIMBRA 2001, p.17). Pesquisar, pondera Rodrigues, não é meramente reproduzir a 

fala autorizada de entrevistados, fontes orais e documentais, autores consagrados, dialogando 

apenas com um público seleto e acadêmico. Conforme entendemos a teoria e a ação a partir 

das matrizes destacadas, pesquisar corresponde a práticas que “abandonam sua vontade de 

verdade e mergulham nas linhas que cartografam os movimentos dos fluxos. Seguem-nas em 

seus devires contagiantes que fazem ruir a separação sujeito-objeto” (idem).  

Assim, parto do princípio de que é fundamental poder conversar com uma 

multiplicidade de atores sociais. E para isso é preciso questionar e desconfiar. Inclusive, dessa 

própria pesquisa, como destaca Rodrigues (2012) em e seus apontamentos. Afinal, terminá-la 

não significa alcançar a verdade sobre o processo de pacificação do Complexo do Alemão, 

apenas "produzir um determinado tipo de saber ou verdade – ainda local, parcial, implicado 

(politicamente e afetivamente) com a história do pesquisador" (Filho 2010 apud 

RODRIGUES, 2012, p. 11). 

Ainda, nesta pesquisa, guardei um espaço para a estética como um lugar de respiro. De 

dizeres desobedientes do engessamento da produção acadêmica. Poetas, artistas de rua com 

grafite, rappers, Mcs de Funk político e proibido, compositores de samba, de rock, 

teatrólogos, muitos renomados, outros desconhecidos de um grande público, mas, 

essencialmente, produtores de arte. Uma arte que serve de escape quando as palavras são 

emudecidas, fazendo da cultura um instrumento de comunicação, desse dizer, desse informar 

daquilo que não pode ser dito em palavras, mas não deve cair no esquecimento e no silêncio.  

A sapiência de Galeano em seus escritos também nos serve de inspiração, pois com ele 

aprendemos a conversar com nossos questionamentos. Em seu livro Nós Dizemos Não 

(1990), Galeano conta que, quando escreveu sua obra Memórias do Fogo, sentiu-se 

conversando com a América como se ela fosse uma pessoa lhe contando segredos, e lhe 

dizendo de que atos de amor e violações ela era feita. De certa forma, com a vivência do 

campo e estando inserida no Complexo do Alemão pela memória da cidade – como vizinha de 

bairro e leitora da mídia – também me senti, por vezes, conversando com esse lugar que me 

mostrava de que pessoas e atos ele tinha sido feito.  

Tudo aquilo que emergia da análise de discurso dos jornais e da vivência lá durante os 

seminários, rodas de conversa, papos de bar e momentos de confidências regados a café, de 

alguma forma me fez reconhecer aquele lugar como próximo. Estudar o processo de 

pacificação do Complexo do Alemão foi uma viagem, como ensinou Galeano, do “eu ao nós”. 



 

Buscando a América, diz Galeano, “me encontrava” (1990, p. 40). Posso dizer que vivi o 

mesmo processo em relação com esse lugar tão parecido e diferente, próximo e afastado, esse 

lugar que me levou do “eu ao nós”. Buscando os silenciamentos do Complexo do Alemão, me 

encontrei. Resgatei a identidade da menina e adolescente criada em diferentes favelas que não 

percebia como suas escolhas de mundo estavam atreladas a essa experiência de lugar.  

Talvez, por isso, a dificuldade em começar o que nomeei de #processodissertativo. Em 

digitar com as pontas dos dedos as histórias, atravessamentos e análises que deixavam o 

coração inquieto e a mente reflexiva por horas e perdida por mais outras. Foi duro, portanto, 

todo o desenvolvimento de um equilíbrio compatível com uma pesquisa acadêmica. Mas, 

acredito que cheguei perto do afastamento necessário para a produção de um estudo cunhado 

em análises e não em opiniões, ainda que com posicionamentos de um olhar construído por 

esquecimentos, saberes, trocas, histórias e análises da memória da imprensa em tintas de um 

jornal.  

Quanto ao campo, a cada transcrição de áudio, o braço ardia. Mas como parar de ouvir 

algo que o ouvido acompanha como se fosse a primeira vez, apesar de não ser? Ouvir cada 

fala dos interlocutores (que receberam nomes bíblicos de anjos e santos) parecia o processo de 

ler um livro novo, daqueles que você não quer largar porque deseja conhecer logo o final. Só 

que eu já sabia o final. Porém, ao transcrever, ouvia e analisava tudo como se fosse a primeira 

descoberta daqueles dizeres, e aí encontrava mais caminhos, mais questionamentos e mais 

perdições, que exigiam parar e refletir sobre esse equilíbrio de método na pesquisa.  

Andava pela casa, pensava na responsabilidade de escrever sobre um evento que ainda 

está presente, que afeta o dia a dia das pessoas e as coloca em uma permanente berlinda aos 

olhos dos seus conterrâneos cariocas que, no fundo, não os enxergam como um “eu ao nós” e 

sim pela lente do “eu” e o “outro”. Sem falar no desafio que foi selecionar os vestígios, os 

dizeres, os fatos, as análises e evidências de campo para serem expostos no estudo. Porque o 

ato de pesquisar também é um recorte. Uma escolha que uma hora precisa ser feita, ainda que 

se esteja diante de um relato dado por alguém, em confiança, que foi para além do que se 

poderia imaginar.  

Nesse processo, lembrei de uma lição. Não foi a Universidade que me ensinou isso. 

Foi a minha mãe (falecida). Ela sempre me dizia: “as pessoas são livros Tatiana, livros que 

andam”. E completava: “"Não tenha pressa. Aprenda a ler esses livros. Ensinam coisas 

diferentes dos livros de papel”. Mainha, uma auxiliar de limpeza por grande parte da vida só 

com a 3ª série do ensino fundamental, estava certa. Não foram só os livros que me mostraram 



 

o caminho desse trabalho. Foi, principalmente, o que vivi e o que li com os moradores do 

Complexo do Alemão, “os livros que andam e falam”, que contam suas trajetórias, que 

constroem conhecimentos e ensinam com humildade àqueles que convocam suas memórias, 

opiniões e atravessamentos, dados a quem humildemente também se põe a querer ouvir.  

Por isso, apertava o coração pensar na escolha desse recorte acadêmico. Mas, por fim, 

ao retornar às transcrições e às análises de jornais, eu me emocionava e me achava. Percebia o 

quanto esse lugar, o Complexo do Alemão, e as pessoas com quem convivi me deram à 

oportunidade de aprender sobre confiança, vida, amor, identidade, solidariedade. Então, me 

aquietava. Porque se for “só” por isso, já valeu todo esse #processodissertativo.  

O nascer incessante3 

Desde o período da graduação, meu esforço tem caminhado no sentido de pesquisar a 

temática da violência e a política de segurança pública no Rio de Janeiro. O foco da atenção 

dessa jornada direcionou-se às megaoperações4 policiais no âmbito do primeiro mandato do 

governo estadual de Sérgio Cabral (2007-2010), a partir de análise do material discursivo 

publicado pela imprensa escrita. À época, interessou-me, em particular, o apoio dado pela 

população e pela mídia às práticas do Estado referentes ao uso repressivo de forças policiais 

em incursões nas favelas e morros cariocas, com a espetacularização tanto dessas 

megaoperações – muitas ocasionando mortes – como a legitimação discursiva do jornal de 

uma suposta guerra do “bem” contra o “mal”.   

A Chacina do Pan5 ocorrida no Complexo do Alemão em 27 de junho de 2007, na qual 

morreram oficialmente 19 pessoas, foi um dos episódios de violência que marcou a história 

daquele espaço. Resultado de uma operação policial-militar iniciada em maio daquele ano e 

que cercou o Complexo do Alemão ao longo de qutro meses, contabilizando oficialmente 44 

mortes e 88 feridos. O episódio foi o objeto da minha análise no final da graduação de 

Jornalismo com o marco teórico sociológico da cultura do medo (cf. GLASSNER, 2003). 

Analisando o discurso da mídia como dispositivo de legitimação da estratégia da política de 
                                                
3  GALEANO, Eduardo. Nós Dizemos Não. Rio de Janeiro: Revan, 1990, p. 40. 
4 Megaoperações policiais são ainda uma constante no Rio de Janeiro, apesar de hoje não serem destacadas 

assim pela imprensa e governo. Consistem em uma espécie de demonstração de força da Secretaria de 
Segurança Pública com o uso do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), entre outras forças policiais, 
contra o comércio varejista de drogas em favelas. O uso de um quantitativo elevado de policiais, 
armamentos, blindados e viaturas, formam a prerrogativa do que se cunhou ao termo megaoperação, 
discursivamente na mídia carioca.  

5 O episódio foi nomeado como Chacina do Pan pela professora Vera Malaguti pela primeira vez em uma 
entrevista concedida ao portal Correio da Cidadania em 4/7/2007. Disponível em 
<http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=566&Itemid=79>. 
Acessado em 02/01/2015. 



 

segurança pública na cidade, busquei verificar o uso do medo e da própria mídia por 

governos, oficialmente eleitos, para promover a aceitação pública de uma chacina executada 

pelo Estado, a luz do dia. Com as câmeras de TV e dos fotógrafos ligadas, diante de 

jornalistas, antes da realização dos Jogos Pan-Americanos, em julho de 2007. 

Na conclusão do trabalho “O Medo e a Mídia: a equação perigosa da estratégia de 

segurança pública do Rio de Janeiro”, apreciado em banca no final de 2010, alertava sobre a 

possibilidade da ocorrência futuramente de outra operação. Com prática coercitiva do Estado 

no Complexo do Alemão e de forma tão grandiosa e espetacularizada pela mídia quanto a 

realizada em 2007. Afirmação feita por observar a política de guerra às drogas em favelas 

como a principal linha de atuação do Estado para a solução dos problemas de segurança 

pública da cidade. 

Tal política era fomentada em discursos oficiais que formavam a representação do 

medo e do perigo da morte, portanto, da violência do Rio de Janeiro, tendo como locus as 

favelas pela construção de um estereótipo quanto ao comércio varejista6 de drogas. Sendo o 

Complexo do Alemão o lugar preferencial dos ecos da legitimação dessa representação no 

enquadramento7 da memória da cidade do noticiário e editoriais de jornais e, 

consecutivamente, na opinião pública divulgada no espaço de comentários e carta de leitores 

do jornal pesquisado.  

Todavia, jamais imaginaria que aquela leitura de cenário exposta em uma conclusão 

de trabalho – que nada mais era do que uma hipótese –, se tornaria uma realidade em tão 

pouco tempo. Em 28 de novembro de 2010, o Complexo do Alemão foi ocupado pelas Forças 

de Pacificação, 12 dias antes do trabalho ser examinado pela banca de professores para 

obtenção do grau de bacharel em Jornalismo no curso de Comunicação Social.  

Se conto sobre essa imbricação entre trajetória (acadêmica) e esse acontecimento 

histórico da cidade do Rio de Janeiro, não é para ser prolixa. Mas sim porque a pesquisa 
                                                
6 A Criminologia Crítica considera a utilização dos termos tráfico e traficante como uma categoria 

criminalizante cunhada pela política de guerra contra as drogas, que provoca um recorte de classe e 
seletividade sobre a população pelo campo jurídico e político e, consequentemente, também pelo discurso da 
mídia. A complexidade do processo do comércio de drogas envolve vultosos investimentos e um grau 
elevado de corrupção de agentes estatais em um nível de relacionamentos, articulações e poderes – inclusive 
econômicos – do qual não são dotados os agentes do chamado tráfico de drogas nas favelas que, via de regra, 
se limita ao comércio de varejo da droga. Dessa forma, o termo traficante ou tráfico somente será empregado 
quando for uma transcrição literal do discurso da mídia analisada e de autoridades públicas, visto que o 
estudo propõe como recorte teórico a Criminologia Crítica.  

7  Aqui, utilizamos o conceito de enquadramento da memória de Michael Pollak. Para ele, o trabalho de 
enquadramento da memória é alimentado pelo material fornecido pela história que pode ser “interpretado e 
combinado a um sem-número de referências associadas guiado pela preocupação não apenas de manter as 
fronteiras sociais, mas também de modificá-las, esse trabalho reinterpreta incessantemente o passado em 
função dos combates do presente e do futuro” (1989, p.8).  



 

nasceu da costura dessas impressões e inquietudes emergidas pela observação do noticiário 

produzido no final do ano de 2010, do envolvimento com o tema violência, mídia e segurança 

pública e, claro, com esse espaço: o Complexo do Alemão. Seguir com o mesmo campo e 

objeto na pesquisa no mestrado foi um caminho natural. Esse estudo é uma continuidade da 

análise do discurso midiático sobre as favelas da região observado desde de 2007, aliado, 

agora no mestrado, com pesquisa em campo. 

Como veremos na observação participante feita no Complexo do Alemão, essa ideia 

consagrada de “cidade partida” (cf. VENTURA, 1994) que segue até hoje não condiz com a 

realidade. Sendo assim, apostamos que essa suposta guerra engendrada pelo Estado contra o 

comércio varejista de drogas nas favelas é o maior silenciamento do cotidiano da ação de 

pacificação de favelas no Complexo do Alemão. Política, esta, legitimada pelo discurso 

midiático que se tornou o programa basilar da atual política de segurança pública no Rio de 

Janeiro. Pensando na transdisciplinaridade da abordagem proposta, optamos como método 

dividir o trabalho em três etapas.  

A primeira consiste em um levantamento de textos e dados sobre as UPPs desde a sua 

implantação em 2008, além de dados sobre o projeto de Segurança Pública Colombiana que 

serviu de inspiração para as UPPs, assim como a experiência brasileira das tropas militares no 

Haiti.  

A segunda etapa é caracterizada pela vivência do campo a partir do Seminário de 

Pesquisa e Produção de Conhecimento e Memórias Vamos Desenrolar, que reúne moradores e 

pesquisadores em debates e encontros sobre temas relativos ao Complexo do Alemão, 

organizados pelo Instituto Raízes em Movimento. A ONG é promotora e articuladora de 

trabalhos com a juventude, debate de políticas públicas sociais e temas ligados aos direitos 

humanos direcionados ao Complexo do Alemão.  

Em março de 2013, ingressei no grupo de estudo do Complexo do Alemão, organizado 

pela instituição que reúne pesquisadores de diferentes áreas e universidades sobre temas 

relacionados ao conjunto de favelas, dentre eles: educação, cidade, megaeventos, saúde, 

planejamento urbano, política, turismo, cultura e comunicação. Comecei a frequentar o grupo, 

convidada pela professa e antropóloga Adriana Facina, ex-professora da UFF, atualmente 

docente do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

A experiência do Seminário de Pesquisa Vamos Desenrolar teve início no final de 

2012, quando a entidade passou a acompanhar vários trabalhos desenvolvidos por esses 

pesquisadores nos Complexos do Alemão e da Penha. A ideia é estabelecer uma troca entre a 



 

universidade e os moradores e que essa interação possa contribuir para influenciar futuras 

políticas públicas para estas localidades. Em 2013, o grupo resolveu levar o seminário de 

produção de conhecimento para as ruas. Ou seja, a “desenrolar” os saberes em diferentes 

cantos das favelas do Alemão e denominou-se Vamos Desenrolar. 

A partir daí, também se estabeleceram parcerias entre entidades, moradores e coletivos 

de ativistas do Alemão e da Penha como o Pensa Alemão, Papo Reto, Teatro da Laje, 

Verdejar, além de instituições de ensino e pesquisa tais como: Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Museu Nacional da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (PPGAS/UFRJ), Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 

Regional (IPPUR-UFRJ), entre outras. O sonho do Raízes em Movimento – que passou a ser 

o de pesquisadores e interlocutores – é construir um centro de documentação e memória e um 

portal que reúna a produção do conhecimento referente às favelas da região intitulado: Centro 

de Pesquisa, Documentação e Memória do Complexo do Alemão, o Cepedoca.  

Em 2013, o grupo se fortaleceu e o Vamos Desenrolar elaborou o “Caderno de 

Devolutiva” com pequenos artigos e relatórios dos diferentes temas debatidos ao ar livre com 

moradores e pesquisadores – que serve como material bibliográfico da pesquisa. Esse 

fortalecimento resultou na transformação do seminário Vamos Desenrolar em um curso de 

extensão universitário com apoio institucional e acadêmico do Museu Nacional/UFRJ, em 

2014. A interação de dinamizadores com participantes locais e de outras regiões da cidade, 

moradores e pesquisadores não foi alterada. Porém, o encontro ao ar livre se tornou uma 

intervenção mais fechada da turma do curso de extensão8, com aulas realizadas dentro da 

Nave do Conhecimento na Praça do Terço, localizada na favela Nova Brasília, no Complexo 

do Alemão.  

Ao todo, foram 24 encontros do seminário de pesquisa e agora curso de extensão 

universitário Vamos Desenrolar (2012-2013-2014), com reuniões realizadas aos sábados à 

tarde. Cada um deles foi coordenado por atores locais e um pesquisador, que conversaram 

com os participantes sobre um tema-chave escolhido e votado pelas pessoas que participam 

do projeto. Dentre os temas abordados, discutiu-se: a história de urbanização do Complexo do 

Alemão, novas tecnologias e jovens de territórios populares, segurança pública e direitos 

                                                
8 Em 2015, o Raízes em Movimento decidiu manter o formato do curso de extensão, mas retornar à ideia de 

encontros realizados com o formato de uma roda de conversa ao ar livre em diferentes espaços do Complexo 
do Alemão.  



 

humanos, criminalização e resistência da cultura das favelas, enraizamentos e 

desenraizamentos, saúde, a própria pacificação de favelas em curso na região, entre outros9. 

Os encontros partem do princípio de participação mútua, no qual os próprios 

moradores são os dinamizadores, relatando experiências e histórias relacionadas ao tema 

como também suas opiniões sobre a temática central do Vamos Desenrolar. Assim, o processo 

se tornou cíclico e a partir da experiência da “devolutiva” – momento em que pesquisadores e 

moradores mostram os resultados das pesquisas –, a troca de saberes entre academia e atores 

locais no campo ocorrem, formando a base do processo do agora curso de extensão Vamos 

Desenrolar. 

Em 2014, o grupo de pesquisa presencial – onde os pesquisadores uma vez por mês se 

reúnem para debaterem juntos suas pesquisas relacionadas ao Complexo do Alemão – ganhou 

regularidade e cresceu de tamanho. Se na primeira reunião da qual participei em 2013 eram 

seis pesquisadores que se encontravam eventualmente, em 2014 o grupo reunia 24 

pesquisadores. Todos com estudos relacionados em algum momento ao Complexo do 

Alemão. O grupo de pesquisa ganhou então um nome: Coletivo de Pesquisadores em 

Movimento. 

O trabalho desenvolvido no auxílio e mapeamento de saberes feito pelo Raízes em 

Movimento por meio do Vamos Desenrolar, desempenha um papel fundamental na 

conservação da memória do Complexo do Alemão, além de dar alívio às angustias comuns de 

pesquisadores. Principalmente, porque serve como um instrumento de troca, devolução e 

apropriação de pesquisas sobre o lugar pelos seus próprios moradores, um dos públicos de um 

estudo acadêmico que parte da ideia de multiplicidade e diálogo com o objeto pesquisado.  

É comum o pesquisador que vai a campo ser “cobrado” não só pela academia como 

também pelos interlocutores que ajudam a construir o estudo, sendo esperada uma 

“devolução” dos resultados desse trabalho. Afinal, “Para que serve esta pesquisa? Que 

benefícios ela trará para o grupo ou para mim?” (VALLADARES, 2007, p. 154) são 

ponderações que permeiam a observação participante.  

A partir desse referencial etnográfico, recorremos ao registro de diário de campo 

elaborado com a metodologia da observação-participante e depoimentos colhidos no 

seminário Vamos Desenrolar. A esse respeito, destacamos três considerações de William 

Foote Whyte em seu trabalho etnográfico sobre Corneville (Whyte, 2005), publicado 

                                                
9 Para saber mais sobre o Vamos Desenrolar – Seminário de Produção de Conhecimento, é possível acessar a 

página do projeto na rede social Facebook em <https://www.facebook./groups/47236739484414/>. 



 

originalmente em 1943. O autor ressalta que a observação participante implica saber ouvir, 

escutar, ver e fazer uso de todos os sentidos. É preciso aprender quando perguntar e quando 

não perguntar, assim como que perguntas fazer na hora certa (2005, p. 303).  

As entrevistas formais são muitas vezes desnecessárias enfatiza Whyte, devendo a 

coleta de informações não se restringir a somente essa técnica. Com o tempo, defende ele, os 

dados podem vir ao pesquisador sem que ele faça qualquer esforço para obtê-los. O autor 

também destaca que o pesquisador precisa aprender com os erros que comete durante o 

trabalho de campo e deve tirar proveito deles, na medida em que os passos em falso fazem 

parte do aprendizado da pesquisa. Deve, assim, refletir sobre o porquê de uma recusa, o 

porquê de um desacerto, o porquê de um silêncio (2005, p.304).  

E principalmente, ensina Whyte, uma observação participante não se faz sem um 

"Doc", intermediário que "abre as portas" e dissipa as dúvidas junto às pessoas da localidade. 

Com o tempo, de informante-chave, passa a colaborador da pesquisa: é com ele que o 

pesquisador esclarece algumas das incertezas que permanecerão ao longo da investigação. 

Pode mesmo chegar a influir nas interpretações do pesquisador, desempenhando além de 

mediador, a função de "assistente informal" (2005, p.305).  

No caso dessa pesquisa, o coordenador do Instituto Raízes em Movimento, Alan Brum 

e a própria instituição, vem desempenhando essa função de intermediar o acesso às favelas do 

Complexo do Alemão. Por isso, o diário de campo feito a partir da metodologia etnográfica de 

observação participante também serve de fonte para a busca de evidências dos desvelamentos 

dos silêncios (desse olhar) do processo de pacificação que segue em curso. 

Entretanto, mesmo com essa experiência rica de campo, temos consciência de que a 

principal fonte de análise de uma pesquisa fundamentada na comunicação e delimitada como 

se apresenta nesse estudo, são os discursos midiáticos da pacificação de favelas construídos 

pelo jornalismo do veículo pesquisado: O Globo. Contudo, os seminários geraram dois ricos 

diários de campo elaborados a partir de observação participante exploratória, tendo se tornado 

essencial para a compreensão da profundidade do tema abordado na pesquisa e para o 

desvelamento de silêncios e sentidos da pacificação das favelas no Complexo do Alemão. 

Essas vozes auxiliaram a pesquisa sobre a percepção da representação do conjunto de 

favelas da região na imprensa. Foi uma fase exploratória imprescindível à elaboração do 

estudo, especialmente para um exame do olhar dos moradores sobre o lugar em que vivem e a 

condição da favela nos meios de comunicação. Uma visão que serve para o posicionamento 

da filiação de autores escolhidos como referencial teórico nesta pesquisa. Cabe enfatizar ainda 



 

que essas vozes revelaram sentidos e silenciamentos na materialidade discursiva de O Globo, 

que poderiam ter passado despercebidas em uma pesquisa feita somente a partir do discurso 

das edições do jornal, em virtude do próprio enquadramento elaborado pela linha editorial do 

periódico. Passados quase cinco anos do início da implantação das Unidades de Polícia 

Pacificadora, os moradores vivem no cotidiano as premissas e consequências de uma história 

viva e ainda em andamento.  

Meu objeto, portanto, está em curso, o que tornou a tarefa de escrever o estudo um 

desafio entre a razão e a emoção: a necessidade de escrever o ponto final, concluir a pesquisa; 

e a vontade do coração, que pedia a permanência no campo em virtude da realidade em curso. 

Muito embora a pesquisa tenha seu recorte no passado datado e localmente situado na 

ocupação policial-militar do Complexo do Alemão realizada entre novembro e dezembro de 

2010.  

É esse período que compreende o controle e gestão do espaço pelas Forças do Exército 

até a transição e instalação efetivamente das bases da UPPs, transferindo definivamente a 

gestão do espaço para a Coordenadoria das Unidades de Polícia Pacificadora10, o período de 

pesquisa do trabalho. Cabe destacar aqui que o estudo também usou algumas edições fora 

desse recorte temporal para análise do deslocamento de sentidos históricos dos enunciados de 

O Globo11, edições de 2011 e 2012 referentes a instalação das quatro bases das UPPs e a saída 

do Exército da gestão do espaço do Complexo do Alemão, assim como edições e notícias de 

outros veículos de mídia como fonte documental.  

O período da pesquisa foi escolhido por representar o que compreendo ser a primeira 

fase de um processo em curso. Por isso, optei por dispor sobre esse passado na dissertação, 

como se os fatos acontecessem agora, no tempo presente, porque o passado ainda é o tempo 

presente do Complexo de Alemão. E por mais que a pesquisa tenha um recorte temporal, não 

é possível dar as costas para a vida que é afetada no cotidiano por esse "pisar gradativo", 

descrito por José Paulo12. 

É preciso destacar que o recorte do período de pesquisa também foi definido pela 

experiência do campo. Primeiro, porque essa vivência mostrou o quanto a pacificação do 

Alemão é constantemente resgatada na memória coletiva e na discursividade do jornalismo de 

O Globo, fazendo parte do cotidiano dos atores sociais e marcando seu modo de estar e morar 
                                                
10   Ligado institucionalmente e hierarquicamente à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). 
11 O acesso à pesquisa das edições de O Globo foi realizado através do portal digital de acervo do jornal, 

disponível em: acervo.oglobo.com. Pesquisa realizada entre junho de 2013 de abril de 2015.   
12 José Paulo é um nome fictício de um dos interlocutores da pesquisa. Os nomes verdadeiros foram 

substituídos por nomes bíblicos para preservar o anonimato das fontes.  



 

nesse espaço. Foi no campo que percebi meu objeto e, portanto, os caminhos dessa pesquisa. 

Foi lá que compreendi que esse estudo não era apenas sobre o evento da pacificação do 

Complexo do Alemão, mas sobre o processo de pacificação de favelas presente na memória 

da cidade. O campo ainda trouxe a percepção de que o ano de 2012, no qual ocorreram novos 

episódios de violência, produziu ruínas sobre o discurso oficial de vitória, de sucesso da 

pacificação, longe das páginas de O Globo.  

Para Mendonça (2012), a partir da implantação do programa das UPPs e as obras do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o processo comunicacional na instância 

jornalística passou a propor múltiplas visões sobre as favelas, evidenciando negociações 

simbólicas a partir das quais os habitantes constituem percursos e apropriações territoriais 

(2012, p. 261). Com base na sua proposta de inversão do olhar analítico, temos a função de 

pensar as estratégias de visibilidade midiática de atores locais contestadores, produtoras de 

textos e discursos informacionais. Demonstrando-se os gestos de ruínas das ações 

contestadoras, ou seja, uma ruína na transparência da linguagem jornalística (idem).  

O movimento de resistência intitulado Ocupa Alemão tomou a Praça do Terço (Praça 

do Conhecimento), na favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, no dia 5 de dezembro 

de 2012. Organizado pela juventude, o Ocupa Alemão foi um ato simbólico de 

reconhecimento e legitimação dos moradores da favela como donos de seu próprio território. 

O objetivo era estreitar o diálogo com o poder oficial, em uma tentativa de minimizar o 

impacto da coerção do Estado no lugar, preservando os direitos de ir e vir no Complexo do 

Alemão. 

Os moradores protestaram contra a falta de direitos básicos que não chegaram com a 

pacificação: “sem escola não há pacificação, sem saúde não há pacificação, sem saneamento 

não há pacificação, sem lazer não há pacificação”13, e contra o fato de que a política de Estado 

que mais entra na favela ser “o braço armado”14: a segurança pública. Para eles, “o símbolo da 

paz no Rio de Janeiro não pode ser as armas, a pistola, o fuzil e os blindados”15. 

A terceira etapa dos aspectos metodológicos da pesquisa tange a etapa de análise do 

discurso do jornalismo de O Globo como um dispositivo de mídia que opera como carrier 

group – a concepção teórica da Sociologia Cultural formulada por Jeffrey Alexander (2002, 

apud MELO, 2008, p.1). Os carrier groups funcionam como instituições sociais 

                                                
13 Trecho extraído do Manifesto Queremos ser Felizes e andar na favela em que nascemos do ato Ocupa 

Alemão. Ver anexo. 
14   Idem. 
15 Idem. 



 

legitimadoras na estrutura social, ou seja, como porta-vozes de determinados fatos políticos e 

sociais em decorrência do seu espaço de visibilidade discursiva.  

Os pressupostos da política do silêncio de Eni Orlandi (1992) compõem a peça final 

do aspecto metodológico da análise do discurso elaborada. O fio condutor da análise são os 

sentidos do silêncio, estando o silêncio presente na materialidade do discurso, na palavra, 

como um silêncio fundante que ajuda a compreender não só a produção de sentidos como os 

não-ditos presentes na materialidade textual. O silêncio, adverte Orlandi, significa. “Quando 

dizemos que há silêncio nas palavras, estamos dizendo que elas são atravessadas de silêncio; 

elas produzem silêncio; o silêncio fala por elas; elas silenciam” (1992, p.14).  Vamos 

explorar, portanto, as formas do silêncio, os não-ditos, que produzem efeitos de sentido 

histórico e ideológico. 

Entrelaçadas com as posições de Orlandi, definimos como parâmetro para o marco 

interpretativo geral da construção social do olhar da pesquisa, a escola da Criminologia 

Crítica. Assim, criamos para análise dos jornais categorias interpretativas contidas como 

método para realização da análise do discurso da pesquisa. Essas categorias são: a) crime-

violência; b) favela-cidade; c) paz-conflito; e d) medo-vigilância16. 

A primeira categoria crime-violência propõe visualizar a forma como as violências 

historicamente nas favelas são estampadas nos jornais, a partir da leitura e resgate de uma 

memória que segrega e estereotipa seus moradores ante os demais atores sociais da cidade do 

Rio de Janeiro. Também tem a função de permitir levantar a historicidade desse lugar 

chamado Complexo do Alemão e abordar a categoria jurídica na qual a favela é representada 

no discurso oficial. A proposta é identificar a perspectiva da violência reportada pelo jornal 

estudado a respeito desse espaço chamado favela na cidade e para a cidade. Vamos verificar 

se o discurso de pacificação com a produção de sentidos de paz, na prática, rotula e produz 

um espaço criminalizado pela mídia.  

A segunda categoria favela-cidade e a terceira categoria paz-conflito partem para 

analisar os sentidos de paz do discurso midiático da pacificação como controle social e opção 

para combater a violência e resgatar a paz. Será que os conflitos na cidade promovidos para 

combater o comércio varejista de drogas de fato apaziguam a violência presente na cidade? 

Ou será que é uma estratégia de pacificação dos corpos, do cotidiano, que na prática acabam 

por vigiar e punir a população pobre e favelada? Essa categoria é relevante, pois a defesa da 

                                                
16 A metodologia de categorias interpretativas como fio condutor de análise do discurso foi baseada no processo 

analítico de Maria De Nardim Budó (2013).  



 

pacificação de favelas, especialmente no Complexo do Alemão, pareceu-nos ser defendida na 

maior parte das vezes pelo discurso de um iminente conflito armado e o status quo de guerra 

na cidade. Busca-se, portanto, examinar o discurso da pacificação do território sob a égide de 

“território inimigo” e os sentidos e silêncios dos discursos da pacificação, tendo a mídia 

pesquisa como esse difusor de sentidos na cidade do Rio de Janeiro. 

A quarta categoria medo-vigilância se fixou sobre os acontecimentos referentes ao 

processo de ocupação do Complexo do Alemão como suporte estratégico da cultura do medo 

disseminada na cidade. Nesse sentido, será que o medo de ações criminosas ou de conflitos 

entre polícia e varejistas de drogas provocaram uma vigilância convocada pelo jornal? Será 

que essa vigilância e sentido de paz vinculada a ações de conflito armado é legitimada e 

mediada pelo jornal?  

Vaivém dos mitos17 

A partir desse olhar, a intenção é analisar a possibilidade da ocorrência de 

silenciamentos, mapeamento de discurso e a produção de efeitos de sentidos na produção 

jornalística de O Globo, relacionados à pacificação de favelas. Construindo, assim, a 

legitimação da política das UPPs junto à opinião pública e leitores do jornal. Analisando os 

jogos discursivos ora silenciados, ora informados à luz do noticiário com a função de 

pressionar e mediar as ações governamentais e dos sujeitos na cidade do Rio de Janeiro.  

O jornal é uma publicação da Infoglobo18. Faz parte de um tipo de mídia da imprensa 

escrita dirigida em especial às classes médias e altas. O Globo é lido majoritariamente pelo 

segmento da população das classes A e B, além de parte da população da classe C19. Serão 

analisadas capas, páginas internas, colunas de opinião e o espaço de carta dos leitores em 40 

edições do jornal, referentes a três períodos que avaliamos serem imprescindíveis para o 

mapeamento do discurso midiático de pacificação do Complexo do Alemão. 

O período de análise dos jornais se refere às notícias publicadas sobre a entrada das 

Forças de Pacificação para ocupação policial-militar do conjunto de favelas. Foram 

selecionadas 22 edições de jornais entre os primeiros meses de novembro e dezembro de 
                                                
17 GALEANO, Eduardo. Nós Dizemos Não. Rio de Janeiro: Revan, 1990, p.33. 
18 Em agosto de 2014, a marca Organizações Globo que atualmente reúne nove plataformas midiáticas: 

Infoglobo, TV Globo, Globosat, Globo.com, Sistema Globo de Rádio, Editora Globo, Som Livre, Globo 
internacional, e ZAP, passou a ser chamar Grupo Globo. Disponível em 
<http://oglobo.globo.com/economia/organizacoes-globo-adotam-nova-marca-grupo-globo-13739502>. 
Acesso em 5/2/2015. 

19 Pesquisa sobre perfil do leitor O Globo disponível no portal da empresa Infoglobo. Acesso em 14/8/2014. 
Disponível em <http:\\www,infoglobo.com.br>.  



 

2010, enquadradas pelo jornal como “A Guerra do Rio”. Também foram selecionadas 

algumas edições de 2012, tendo como recorte o momento de transição do controle definitivo 

das favelas do Complexo do Alemão, do Exército para a Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro (PMERJ), sendo instaladas quatro bases de UPPs. Deste período, foram selecionadas 

seis edições dos meses de: junho, julho, novembro e dezembro de 2012, visto que a 

implantação das UPPs ocorreu de forma gradual.  

Trata-se, portanto, de um recorte de análise estrategicamente elaborado que parte da 

chave de leitura da ocupação e gestão de controle militar das favelas do Complexo do Alemão 

como um processo de pacificação, realizado ao longo de dois anos e excluindo uma visão de 

análise estanque do acontecimento histórico.  

O recorte também considerou a versão impressa do jornal O Globo como a principal 

plataforma de análise, visto que o tempo de dois anos do mestrado pareceu-nos insuficiente 

para analisar diferentes mídias da marca Grupo Globo: rádio, televisão e versão online. 

Ainda, ao optarmos pelo jornal impresso, levou-se em conta a disputa de hegemonia 

executada pelo periódico que tem projeção nacional, portanto, credibilidade e influência 

perante a opinião pública. Ou seja, o papel de porta-voz exercido pelo jornal impresso, um 

dos principais operadores de produção e informação sobre as questões ligadas à segurança 

pública no Rio de Janeiro.    

O processo de pacificação do Complexo do Alemão expressou o fenômeno midiático 

como um dispositivo de funcionamento em rede. Demais meios de comunicação estiveram 

presentes, atravessando, influenciando e transversalizando20 as notícias produzidas do 

acontecimento a todo o momento. Assim, ao analisar determinada imprensa escrita voltada 

para os segmentos médios e altos, estarei tranversalizando-a e apontando também outros 

veículos da marca presentes muitas vezes no próprio produto O Globo, principalmente porque 

todos seguem os mesmos princípios editoriais21. Por isso, foram usadas como ilustração 

reportagens de outros veículos do Grupo Globo, mas essa materialidade discursiva somente 

será utilizada quando for estritamente necessária à análise da pesquisa.  

Além disso, o estudo se debruçará sobre documentos produzidos por coletivos que 

tentaram atuar junto à imprensa, na tentativa de esclarecer e prestar informações. São fontes 

                                                
20 O conceito-ferramenta da transversalização é usado pela socioanálise francesa: refere-se aos 

entrecruzamentos, pertenças e referências de todos os tipos que atravessam os sujeitos e grupos (COIMBRA, 
2001, p.19). 

21 Linha editorial dos veículos do Grupo Globo está disponível em <http://g1.globo.com/principios-editoriais-
do-grupo-globo.html>. Acesso 02/02/2015. 



 

documentais relatórios de entidades de defesa dos direitos humanos como: Justiça Global, 

Anistia Internacional, Rede de Movimentos Contra a Violência, Comissão de Direitos 

Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e Instituto de Defesa dos Direitos 

Humanos), além de matérias publicadas por outros veículos de imprensa como a Folha de S. 

Paulo, Brasil de Fato etc. 

Foi adotada uma caixa de ferramenta metodológica que parte de uma perspectiva 

transdisciplinar na qual o que importa é potencializar a criação de novas redes e conexões 

entre os saberes. Essa escolha pela transdisciplinaridade foi descoberta ao longo do processo 

de pesquisa. Portanto, uma necessidade do tema abordado que suscitou a inserção no campo, 

por exemplo, para o desvelamento dos silêncios e a potencialização de vozes a partir do 

método etnográfico.  

É por isso que o projeto se insere de forma singular nos estudos sobre as favelas, por 

não se limitar à abordagem sociológica, mas compreender a participação da mídia como 

essencial para promoção de projetos políticos como as Unidades de Polícia Pacificadora. O 

estudo propõe uma perspectiva que enxerga a plataforma de comunicação do jornal impresso 

– especificamente o veículo O Globo – como um espaço central de construção e 

(re)construção de discursos, narrativas e identidade sobre uma política de segurança e de 

Estado.  

As histórias-janelas22 

Galeano diz que os capítulos da narrativa de um livro “são janelas para uma casa em 

que cada leitor constrói a partir da leitura” (1990, p.31) que faz existindo. Por isso, podem 

existir em uma mesma narrativa “tantas casas possíveis quanto leitores possíveis” (idem) ao 

se debruçar em uma mesma história. Para Galeano, essa é a maior pretensão de um autor 

quando redige qualquer linha de uma narrativa: ajudar o leitor a ver não só uma história, mas 

diversas janelas daquela história. Tomando a ideia de Galeano, almejo que o leitor desse 

estudo, dessa narrativa de pesquisa aqui apresentada, “veja e descubra o tempo que foi, o 

passado que se faz presente, através dessas histórias-janelas que foram possíveis de serem 

contadas e enxergadas da “casa” chamada Complexo do Alemão.   

Nossas histórias-janelas serão como atos do “teatro de situações” sartriano, onde a 

situação é vista como “o conjunto de condições, de barreiras e de circunstâncias que o mundo 

impõe aos nossos projetos” (SARTRE, 2005, p. 10). Pois, como Sartre revela: “não há 

                                                
22 GALEANO, Eduardo. Nós Dizemos Não. Rio de Janeiro: Revan, 1990, p. 31. 



 

liberdade no abstrato. Ela é sempre 'situação' coagida” (idem). Todavia, “por mais obstáculos 

que a situação represente, ela nunca chega a anular nossa condição essencialmente livre” 

(idem).  

Quando se vai ao Complexo do Alemão pela primeira vez pelo teleférico é comum o 

passageiro ter um olhar hipnotizado pela magnífica vista do horizonte. Montanhas, céu azul, 

uma imensidão de casas, a Baía de Guanabara, o aeroporto internacional do Galeão, a 

pequena igreja de Nossa Senhora da Penha sobre o morro Merendiba, que forma o maciço da 

Serra da Misericórdia, além da própria cidade. A vista é de tirar o fôlego. Da primeira vez, 

não sobra muito tempo para direcionar o olhar para baixo. Talvez até pelo medo da altura de 

alguns ou talvez seja pelo motivo de estar acima do caos da cidade, represente um 

possibilidade de fato de um passeio, de uma fuga. 

Mas, quando se está lá nas gôndolas do teleférico por uma outra vez, quando se cansa 

da beleza do horizonte e se olha, enfim, para baixo, é nessa hora que se percebe a realidade: a 

contradição entre o projeto de pacificação de favelas e o desenvolvimento propagado pelo 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, com a construção do 

teleférico e os gastos públicos utilizados para execução do programa e a pacificação de 

favelas no Complexo do Alemão.  

Assim, o Capítulo 1 será o nosso “passeio” pela primeira vez no processo de 

pacificação do Complexo do Alemão reportado por O Globo. O pré-requisito para 

compreensão da ocupação desse espaço por forças policiais-militares. O primeiro Ato desse 

“teatro de situações” desenvolvido no Complexo do Alemão, a partir da pergunta: “Onde 

estão os mortos?”. Reclamar informações sobre essas mortes é contestar o sentido midiático 

do discurso de paz?  

Vamos pesquisar os vestígios do que se convencionou chamar de “efeito colateral” das 

operações policiais no Rio de Janeiro presente no jornal sobre a pacificação do Complexo. 

Tendo como base para a busca notícias publicadas pela Folha de S. Paulo, Brasil de Fato, o 

relatório da ONG Justiça Global, além de artigos e trechos de entrevistas de interlocutores da 

própria universidade. A categoria crime-violência surge aqui da produção jornalística.  

O Capítulo 2 visa resgatar o registro histórico sobre esse espaço e sua trajetória na 

cidade do Rio de Janeiro. Revela-se aqui a categoria interpretativa favela-cidade como o 

segundo Ato do “teatro de situações” de Sartre, que condiciona a favela como uma ocupação 

irregular produzida à margem do Estado (Das & Poole, 2008). Também mostra como desde 

década de 1940 a violência foi escolhida como linguagem, o personagem principal ao se 



 

abordar o Complexo do Alemão e seus atores sociais, promovendo a produção da 

criminalização do espaço e de seus moradores. É o nosso “passeio de gôndola” sobre a 

memória da representação de lócus do mal (violência) atribuído ao Complexo do Alemão23.  

Em geral, visto como um “território inimigo” pelas forças de segurança do Rio de Janeiro e 

mídia e como um mercado de oportunidades e serviços pelo Estado e empresas privadas, a 

partir do estabelecimento da pacificação de favelas.  

No capítulo 3, seguimos com o nosso “passeio” de gôndola “branca” – no teleférico, a 

gôndola branca, há bem pouco tempo, era a única em que o observador, o passageiro, 

conseguia olhar para baixo e ter uma visão total do lugar, porque essa gôndola não estava 

coberta por anúncios publicitários. Todos os adesivos publicitários saíram. Mas, preferimos 

manter a ideia da gôndola branca para discutirmos a cartografia dos temores e desejos da 

cidade, transmitida pelos jornais de um Complexo do Alemão perigoso, e que precisa ser 

pacificado para se manter a ordem, leia-se: paz na cidade. É o terceiro Ato do “teatro de 

situações” sartrianos erguido pela pacificação a partir de dispositivos discursivos e jurídicos. 

Aqui, a categoria paz-conflito se mostra normatizada pela Lei de Garantia e Ordem.   

No capítulo 4, nosso “passeio” chega à última estação do teleférico com a 

materialidade discursiva do jornalismo das notícias publicadas em O Globo. Propondo um 

mergulho nos significados e usos dos silenciamentos e de sentidos midiáticos do processo de 

pacificação do Complexo do Alemão. Bem como na produção de signos da cidade do Rio de 

Janeiro construídos pela política de segurança pública pelo jornal. Fomentando a construção 

de um imaginário social sobre a cidade e para a cidade pelo enquadramento da “Guerra do 

Rio”.  

É o eixo da produção da criminalização no qual se pretende enxergar os silêncios, 

construções e efeitos de sentido do processo de pacificação das favelas imbuído pelo discurso 

da paz. Cujo binóculo para a produção dessa paz e desse novo espaço da cidade é a estratégia 

da “retomada de território”. Afinal, para quem esse espaço foi retomado e para quê? Há um 

sentido de paz ou conflito na prerrogativa da pacificação de favelas? A pacificação é um ato 

de violência? O medo precisa ser propagado e a vigilância permanente feita para manutenção 

do status quo do sentido de paz da pacificação? O Globo, como ator político se torna o porta-

                                                
23  Destacamos que até a década de 80, os jornais não se referiam ao conjunto de favelas como Complexo do 

Alemão. No noticiário, abordavam textualmente o local onde o crime ocorrera como: Morro do adeus, Morro 
do Alemão, Nova Brasília etc. Porém, como esses lugares sempre eram pauta de notícia a partir da categoria 
crime-violência, pode-se realizar esse recorte temporal para a afirmativa sobre a representação daqueles 
espaços como lócus da violência. 



 

voz da legitimação do programa das UPPs? Medeia esse medo-vigilância e paz-conflito pelo 

noticiário que produz? 

Em ambos os capítulos, teremos como eixo de categoria de análise o discurso 

midiático do sentido de paz, vinculado pelo programa de pacificação de favelas. As categorias 

interpretativas se entrelaçam na análise da produção jornalística. Sob o olhar do aspecto 

metodológico da análise do discurso da política da lei dos silêncios, pelos ditos e não-ditos, 

mas também pela construção social da criminalidade como discurso jurídico na mídia a partir 

da concepção de autores da Criminologia Crítica.  

O objetivo é, a partir desse eixo de análise central aliado às categorias interpretativas, 

descortinar a visão sobre a sensação de segurança e/ou insegurança do Rio de Janeiro com a 

pacificação de favelas, cujo maior símbolo se tornou o processo implantado no Complexo do 

Alemão. Verificar dessa forma a produção do real, dos silêncios, dos efeitos e das metáforas 

de sentidos registrados no periódico.  

A conclusão será nosso “passeio” de retorno que pretende mostrar a história da favela 

como uma contínua luta de resistência pelo direito à vida, feita por atores contestadores que 

não aceitam a coprodução à margem do Estado que lhe são impostas no cotidiano. Revelam-

se, organizam-se, produzem gestos de ruínas como ações no discurso e no espaço da 

pacificação de favelas.  

Para isso, vamos trazer como gesto de ruína do discurso de vitória do processo de 

pacificação do Complexo do Alemão com o silencimento das mortes. Mas também a 

resistência dos moradores no primeiro ato público e crítico à pacificação de favelas e às UPPs, 

o ato Ocupa Alemão. Um movimento que protestou sobre o sentido da “retomada” desse 

“território”, tomando para si esse lugar através do discurso e ação, construindo sua própria 

narrativa.  

Por fim, ressaltamos que este trabalho, como diz Galeano, “nasceu para realizar-se no 

leitor, não para acorrentá-lo” (1990, p.31). Dessa forma, o leitor, é livre para concordar, 

discordar, retificar, ratificar e até reivindicar as impressões e ensaios deixados aqui.  

 

 

 

 



 

1. ATO I: ONDE ESTÃO OS MORTOS? VIDA NUA E PACIFICAÇÃO 
 
Dia primeiro de maio/ Começou uma operação/ Aqui no 
Complexo da Penha/ E no Complexo do Alemão/ Caveirão 
prá lá e pra cá/ Foi tiro pra todo lado/ Chegou a mais de 60/ 
Moradores baleados/ Vocês leram no jornal/ Também 
viram na TV/ Guerra por cima de guerra/ Na favela da DC 

 

Megaoperação, Cláudio Maragogi24 

 

Galeano alerta na obra Nós Dizemos não que o passado está vivo entre nós. Embora 

frequentemente ele seja enterrado pelo erro ou pela infâmia (1990, p.31), o autor adverte que 

essa ação pode ser tão ruim quanto o divórcio da alma do corpo, a separação da consciência 

do ato, a escolha entre razão e coração (idem). Isso porque, para Galeano, só os desavisados 

não percebem: “a memória que merece ser resgatada está pulverizada por ter explodido em 

pedaços” (1990, p.30). Acreditamos que essa lição de Galeano se aplica à realidade do 

discurso midiático do processo de pacificação do Complexo do Alemão. 

Os silenciamentos e sentidos sobre o estado policial (cf. FOUCAULT, 2008) 

implantado com o processo de pacificação do Complexo do Alemão podem ser um exemplo 

dessa fragmentação, por produzirem efeitos que atravessam a população, sejam aqueles que 

moram em uma das 13 favelas da região ocupadas militarmente ou os que não residem ali, 

em um jogo discursivo de poder cotidianamente exercido no discurso de memória dos 

jornais.  

Sylvia Moretzsohn, no artigo intitulado “O jornalismo veste a camisa” (Observatório 

da Imprensa – 30/11/2010), nos recorda da lição dada pelo jornalista Geneton Moraes Neto. 

Em carta escrita para agradecer o recebimento de um prêmio de telejornalismo, o repórter 

afirmou: “fazer jornalismo é fazer memória. Fazer jornalismo é desconfiar, sempre, sempre, 

sempre. (…) toda vez que estiver ouvindo um personagem – seja ele delegado de polícia, um 

praticante de ioga ou astro da música”. Sylvia Moretzsohn retoma a lição de Neto. Ao tecer 

análise sobre a cobertura jornalística sobre a pacificação produzida em O Globo, a descreve 

como parcial, caracterizada por um “jornalismo que vestiu a camisa”.  
                                                
24  O funk Megaoperação se tornou conhecido na voz de Wallace Ferreira da Mota, o MC Smith, morador do 

Complexo do Alemão.  Após duas semanas da pacificação do conjunto de favelas (15/10/2010), ele foi preso 
pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). Foi acusado de apologia ao “tráfico de 
drogas” devido o conteúdo das letras de funks que compõe e/ou canta de outros compositores como Cláudio 
Maragogi. São funks classificados pela polícia como “Proibidão”. Além de Mc Smith, outros três MCs: 
Tikão, Max e Frank, também foram acusados de associação ao “tráfico” e formação de quadrilha. Eles foram 
soltos 12 dias após a prisão. Polícia prende quatro funkeiros acusados de fazerem apologia ao tráfico no 
Alemão, Globo Online, 15/12/2010. Disponível em <http://oglobo.globo.com/rio/policia-prende-
quatrofunkeiros-acusados-de-fazerem-apologia-ao-trafico-do-alemao-2910195>. Acesso 04/04/2015 



 

Um dos principais motivos da crítica foi a suposta ausência de resgate de memória 

executada pelos jornais, principalmente, O Globo, na publicação de informações sobre o 

episódio, descrito pela Secretaria de Segurança Pública como uma ação inédita. “A 

lembrança seria importante, no mínimo, para negar o caráter inédito da ocupação de agora e, 

no máximo, para questionar o sucesso de intervenções militares em conflitos sociais de 

enorme gravidade como os que ocorrem no cotidiano das favelas” (“O jornalismo veste a 

camisa”, Observatório da Imprensa, 30/11/2010). E conclui: “Na época, prometia-se a 

'asfixia' do tráfico. Não é preciso comentar o resultado” (idem).  

Em determinados momentos, ressalta Eduardo Galeano (1990), a história dos 

vencidos pode emergir, cristalizar e entrecortar o presente, estabelecendo outras 

possibilidades de leitura dessa memória fragmentada, da versão histórica codificada 

socialmente. É sobre esta perspectiva da busca dos silêncios e as construções midiáticas de 

sentidos produzida, legitimada e a não-legitimada pelo discurso midiático do jornal, que 

vamos nos debruçar neste capítulo. Uma busca que nas palavras do escritor uruguaio Galeano 

é resgatar: “a evidência das evidências: a história de uma metáfora incessante” (1990, p.32-

33).  

Afinal, quais são as implicações que podem acontecer quando a memória de uma 

cidade – de um evento histórico –, é construída por meio do discurso de um jornal chamado 

de “Diário Oficial da Capital”25, tão forte é sua influência e imbricação com/e no Poder 

Público? Para quem e para que serve essa memória construída nessas páginas dos jornais 

sobre esse evento histórico, no caso, o processo de ocupação e pacificação do Complexo do 

Alemão? Afinal, a mídia pode ser entendida como instrumento condutor de discursos de 

controle social que contribui para que o Estado, exercendo um papel no processo de produção 

e/ou solução da violência?  

1.1 A fabricação da pacificação: “A Guerra do Rio”  

O comércio de drogas no Rio de Janeiro exerce profundas implicações no cotidiano 

dos atores sociais da cidade há décadas, sejam naqueles que moram em favelas ou não. A 

violência proveniente dos conflitos entre varejistas de drogas e o Estado tem sido apontada 

como um dos principais problemas do país a serem enfrentados por governos em diferentes 

                                                
25 Vera Malaguti, no artigo “O Alemão é muito mais Complexo” (2011), descreve o jornal O Globo como o 

“Diário da Capital” em virtude do periódico exercer um importante papel político no Rio de Janeiro. Seja na 
formação da opinião pública ou perante o Poder Público. Desta forma, o periódico desempenharia a função 
de um promotor de discursos hegemônicos sobre diferentes áreas da cidade.  



 

pesquisas de opinião reproduzidas pela mídia. Principalmente no Rio de Janeiro, estado que 

se tornou vitrine da sensação de insegurança dos brasileiros, uma percepção que se refaz a 

cada dia a partir da experiência do consumo de notícias de violência veiculadas 

constantemente pela imprensa.   

Uma reação típica à violência no Rio de Janeiro analisada pelo sociólogo Ignácio 

Cano nos traz uma chave de leitura interessante sobre o processo discursivo da mídia a 

respeito da violência presente no cotidiano da cidade. Em entevista26 concedida a BBC Brasil 

em 22 de novembro de 2010, sobre as ocorrências de violência no Rio de Janeiro, seis dias 

antes da ocupação do Complexo do Alemão, Cano afirma que as pessoas lidam com a 

insegurança na cidade de forma cíclica e dramática. Por conviver com o alto nível de 

violência (a partir de experiências e de discursos midiáticos), passam a tratar o problema no 

seu cotidiano como se ele não existisse. Mas, com o surgimento de um evento de grande 

repercussão (nas mídias), que transforma essa violência na pauta central da cidade, todos 

passam a discutir a questão. Levando a insegurança e a experiência do medo a ser projetada 

em uma grande catarse e emergindo um falso debate sobre a política de segurança pública.  

Estimulada pelo medo da morte e o sentimento de insegurança mediada pelo 

noticiário da imprensa, a opinião pública27 é formada a partir de um consenso político 

midiático sobre a delinquência e a figura do delinquente que deve ser combatido. As páginas 

de jornal ilustram um quadro de insegurança, desordem e caos social que gera a ampla 

aceitação pública a qualquer tipo de ação ou medida de segurança. Desde que haja a 

promessa ou a perspectiva da transformação desse cenário de medos, fruto de uma confusão 

entre um estado real de insegurança e o sentimento de insegurança (WACQUANT, 2010).  

O resultado desse quadro social tem consequências visíveis. As classes mais abastadas 

se fecham em condomínios e shoppings, contratam seguranças privadas, e para as áreas mais 

críticas da cidade são aceitas e até aclamadas medidas radicais tomadas pelo poder público, 

                                                
26   Disponível em <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/11/101122_arrastoes_jc_pai.shtml>. Acesso 

em 6/4/2015. 
27  O conceito de opinião pública é um fenômeno típico da modernidade. Surge na Inglaterra e torna-se conceito 

político na França após uma intervenção no parlamento francês em que se reconhece e legitima 
publicamente, a função crítica do público. Alfred Sauvy (1967) afirma que a opinião pública é quase uma 
força abstrata que nenhuma constituição prevê de forma institucionalizada cuja expressão constitui o 
fundamento implícito de todas as democracias. A opinião é um árbitro, uma consciência, um tribunal 
desprovido de poder jurídico, mas receado. “É o foro interior de uma nação. A opinião pública, esse poder 
anônimo, é uma força política e essa força não foi prevista por nenhuma constituição” (p.74-75). Mas, 
ressalta que a opinião pública se engana, porque “fatores afetivos e irracionais acabam por influenciar a 
corrente de opinião” (idem). A ideia de opinião pública adotada aqui diz respeito às tomadas de posição que 
ocorrem em ambientes coletivos institucionalizados, fora dos espaços privados e que respondem as questões 
que deixaram de ser vistas como meros eventos individuais, isolados. 



 

como a ocupação militar de favelas e morros do Rio de Janeiro. Uma medida pensada como 

solução do crime e da violência urbana na história da cidade já algumas vezes ao longo de 

décadas, desde 1980 (O Globo – “Guerra de Tráfico mata 4 no Dona Marta”, 25/9/1989, Rio, 

p.7; “Dez mortos na Guerra do tráfico”, 16/5/1989, Rio, p.10; “Exército vai à Mangueira e 

prende traficantes”, 29/8/1987, Rio, p.7).  

Na prática, em nome do regresso da segurança pública e do combate a ações 

criminosas é aceita uma arbitrariedade democrática, ressaltada por Caldeira (2000) como o 

resultado da vida cotidiana que altera a cidade: “a fala do crime alimenta um círculo em que 

o medo é trabalhado e reproduzido, e no qual violência é a um só tempo combatida e 

ampliada” (p. 27). A população assustada aceita soluções drásticas e passa a exigir ações 

controladoras e cerceadoras de direitos como resposta à informação do perigo iminente de 

crime. Acolhe-se a militarização da gestão da segurança pública, a substituição do controle 

democrático por regras de ocupação militar, evoca-se um poder punitivo e coercitivo.  

Pela segunda vez em um intervalo de apenas três anos, o Complexo do Alemão foi 

ocupado por forças policiais, dessa vez nomeada de Força de Pacificação. Formada por 2.600 

agentes das polícias militar, civil e federal, da Marinha, Aeronáutica e do Exércíto – de 

acordo com informações do jornal e da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. 

Tendo como objetivo o controle militar daquele espaço para combater o comércio varejista 

de drogas e a violência na cidade do Rio de Janeiro.  

Dessa vez, a operação policial-militar organizada pela Secretaria Estadual de 

Segurança Pública (Seseg) para ocupar as favelas da região em 28 de novembro de 2010 não 

seria como as outras, de acordo com o discurso público. Seja pela relação temporal da 

ocupação – que ainda permanece controlando espacialmente a área – ou em decorrência do 

uso da política de retomada de território, a operação, como uma solução final. Supostamente 

uma alternativa diferente das demais ações empregadas para enfrentar a violência: a 

pacificação de favelas e a implantação das Unidades de Polícia Pacificadora.    

As Forças de Pacificação do Exército, que entraram com tanques de guerra para 

ajudar a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), a ocupar a região para a 

implantação do projeto de Unidades de Polícia Pacificadora, levariam 583 dias para deixar 

definitivamente o Complexo do Alemão e entregar o controle do chamado território às UPPs. 

Já a Polícia Militar ocuparia de forma permanente as favelas da região, espaços atribuídos 

pelo jornal pesquisado – e pelo secretário de segurança pública José Mariano Beltrame – 

como o “coração do mal” (O Globo – “O Dia D da guerra ao tráfico”, 26/11/2010, capa). 



 

Sabemos que um roteiro jornalístico limitado à abordagem das estratégias de combate 

como o realizado midiaticamente durante o episódio nas favelas dos Complexos do Alemão e 

da Penha, em novembro de 2010, ao vender uma ideia de que o mal – representado pela 

figura do comerciante varejista de drogas – só poderá ser vencido por meio do enfrentamento 

militar, a força do bem, é enquadrar28 e limitar o acesso à informação e o debate público.  

Um constructo discursivo classificado pela antropóloga Jaqueline Muniz (2012) como 

a deslegitimação do debate público sobre segurança pública, que implica diretamente na 

legitimação ou não de um governo eleito pela população. Essa deslegitimação do debate 

público é exercida pelo Estado a partir das plataformas midiáticas, que expressam uma 

disputa de hegemonia como “produtos de coalizões em torno de projetos de poder” (2012, 

p.12). 

Em dezembro de 2014, durante uma visita ao campo, Francisco de Assis29, com 28 

anos, revelou em uma conversa o significado para ele do dia da ocupação policial-militar do 

Complexo do Alemão. “Foi um dia (28/10/2010) que não terminou ainda. É um dia que só 

vai terminar quando eu morrer. Sabe por que eu falo isso? Porque foi um processo 

que…inconscientemente disparou aí um caminho que não vejo saída”. E conclui: 

É triste dizer isso. Mas é o que a gente fala hoje... é um outro tráfico...se trata de um 
novo Comando Vermelho que está em guerra...que só tem menor...que não tem mais 
a liderança cabeça...que a ordem é meter bala...Então, a polícia é a que mais mata e é 
que mais morre. Então, assim, a sobrevivência, ela tem uns limites... Um dos limites 
é o genocídio... E o outro limite... É o que dava a esperança de encontro. Mas isso, o 
encontro, nem tem mais (Francisco de Assis, 4/12/2014). 

O tempo presente do Alemão, portanto, se mostra ainda parecido com o que suscitou o 

processo de pacificação no final de 2010. No livro Liberdade para o Alemão: o Resgate de 

Canudos, o autor Mario Sérgio Duarte, comandante à epoca da Polícia Militar do Rio de 

Janeiro (PMERJ), e um dos responsáveis pela execução da ação de invasão militar das 

favelas30, propõe relatar bastidores do processo de decisão da cúpula de Segurança Pública do 

Estado contra os atos de violência que desencadearam, de acordo com discuso oficial, de 

                                                
28 Aqui utilizamos o conceito de enquadramento como o ato de “selecionar algum aspecto de uma realidade 

percebida e torná-lo mais saliente num texto comunicativo, de tal forma a promover uma definição do 
problema (...), interpretação causal, avaliação moral e/ou recomendação de tratamento para o item descrito” 
(McCombs, 2004, p.137 apud ETMAN, 1993).  

29 Francisco de Assis é um dos interlocutores da pesquisa. Seu nome é fictício. 
30 O coronel Mário Sérgio Duarte pediu demissão do cargo por nota enviada ao secretário José Mariano 

Beltrame, em 29/9/2011, após um oficial por ele designado para o comando do Batalhão de Polícia de São 
Gonçalo, o tenente-coronel Cláudio de Oliveira, ter sido indiciado como o autor do assassinato da juíza 
Patrícia Acioli, em Niterói, em 11/8/2011. A juíza investigava casos de homicídios de civis decorrentes de 
intervenção policial.  



 

entrada das Forças de Pacificação no Complexo da Penha e do Alemão. Secretário de 

Políticas de Segurança do município de Duque de Caxias até 2015, Duarte narra o panorama 

pré-pacificação mediatizado:  

A palavra 'crise' já estava sendo cortejada. Pelas narrativas cada vez mais 
emocionadas, veiculação de imagens e descrições apavorantes era possível senti-la 
prestes a ser verbalizada pelos jornalistas. A tensão estava no ar. O receio de que 
ataques voltassem a ocorrer era declarado ao vivo, socializado por e-mails, 
explanado e espraiado nos twitters (DUARTE, 2012, p. 8).  

Em 21 de novembro de 2010 (ou no dia anterior, para algumas abordagens midiáticas), 

várias ações violentas em cadeia aconteceram no Rio de Janeiro levando uma forte sensação 

de insegurança à população fluminense e gerando a reação da Secretaria de Segurança Pública 

do Rio de Janeiro (Seseg). Esses atos de violência começaram quando dois veículos foram 

incendiados na Linha Vermelha (altura do município de Duque de Caxias), uma das principais 

vias de escoamento do trânsito na cidade e rota de ligação do aeroporto internacional ao 

Centro e à Zona Sul. Segundo a versão oficial da polícia publicada na mídia, os mesmos 

bandidos também atacaram a tiros três carros, jogaram uma granada em um carro da 

Aeronáutica e dispararam tiros de fuzil contra o militar que dirigia o carro (O Globo – 

“Guerrilha na Linha Amarela”, 22/11/2010, Rio, p. 10).  

À noite, carros foram assaltados em Laranjeiras a poucos metros do Palácio da 

Guanabara, sede do governo estadual. A partir dali, o noticiário de carros e ônibus queimados 

por supostos “traficantes” preencheram os programas jornalísticos da TV, as capas e páginas 

de jornais e as mídias sociais, ocasionando uma reação policial-militar da Seseg. Essa reação 

armada do Estado culminaria no processo de pacificação das favelas dos Complexos do 

Alemão e da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, com a implantação de um controle social 

do Estado através de uma gestão policial do cotidiano dos moradores dessas favelas, com a 

implantação do programa de Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs.  

Principalmente, porque a série de incêndios31 a carros, vans e ônibus, foram 

interpretado pelas autoridades públicas como uma reação de um específico grupo do “tráfico” 

de drogas ao sucesso das UPPs já instaladas em outras favelas com áreas de vendas de drogas 

controladas pela facção. Para ocasionar uma crise na segurança pública e desacreditar o 

programa das UPPs, o  Estado por meio da imprensa divulgou a versão de que o Comando 

                                                
31 A série de atos de violência não se restringiu à cidade do Rio de Janeiro. Também ocorreram outras ações nos 

municípios de Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Mesquita, São João de Meriti, Cabo Frio e Macaé. 



 

Vermelho32 teria se aliado a outros grupos criminosos para “desestabilizar o principal projeto 

de segurnaça pública do estado” (O Globo – “A União do crime contra as UPPs”, 24/11/2010, 

Rio, p.17). Esse discurso foi propagado pela mídia com efeito de verdade sem margem ou 

qualquer contestação das instâncias jornalísticas.  
Os jornais não indagaram: a quem interessa esses atentados? Traficantes tão bem 
armados, esses que em dezembro de 2006 metralharam cabines policiais, delegacias 
e atacaram ônibus interestaduais, matando pelo menos 18 pessoas, fariam agora 
pequenas ações na base de coquetéis molotov? Sabendo que atrairiam a atenção e o 
ódio da polícia? Por quê?  (MORETZSOHN, 2010, Observatório da Imprensa, 
edição 618, p.2). 

Para Brito, em uma análise retrospectiva, há conexões além das evidências históricas 

entre os acontecimentos de 2007 (Chacina do Pan) e 2010, “a ponto de considerar o primeiro 

uma espécie de ensaio do segundo” (2013, p. 84).  Em reconstituição oficializada pelo 

discurso da mídia e do governo federal, estadual e municipal, Brito afirma que o evento de 

2010, deve ser considerado como “a resposta  necessária (e não apenas uma resposta) à 

“onda” orquestrada de violência sob o comando dos “chefões” do “crime organizado” no Rio 

de Janeiro" (idem, grifo e aspas originais).  

A sucessão de ações violentas foi iniciada após 40 dias da reeleição do governador 

Sérgio Cabral Filho, em outubro de 2010. Em declaração aos jornais, ele garantiu que seu 

compromisso de governo seria: “avançar e conquistar o Alemão, a Maré, a Rocinha, o 

Complexo de Manguinhos (...), avançar com as UPPs e aumentar o efetivo da polícia”33. O 

governador ainda falou sobre a realização dos jogos da Copa do Mundo em 2014 e as 

Olímpiadas em 2016, assim como declarou que compreendeu o resultado das urnas como “o 

                                                
32 O Comando Vermelho surgido da Falange Vermelha criada por Rogério Lemgruber ainda na década de 1970. 

É conhecida pela sigla CV e tem como lema: “Paz, Justiça e Liberdade”. Segundo William da Silva Lima, 
autor da obra Quatrocentos Contra um, outro fundador do grupo, na prisão, falange quer dizer um “grupo de 
presos organizados em torno de qualquer interesse comum. Daí o apelido de Falange da Lei de Segurança 
Nacional (FLSN), logo transformada pela imprensa em Comando Vermelho” (2001, p.94). O autor também 
sugere que a imprensa tenha criado o Comando Vermelho como “uma ficção alimentada para ser vista como 
realidade” (2001, p.9). Ele relata que a denominação apareceu pela primeira vez num relatório de fins de 
1979, dirigido ao Desipe pelo capitão PM Nelson Bastos Salmon, então diretor do presídio da Ilha Grande. 
Dessa forma o grupo foi vinculado à construção da ideia de inimigo público relacionada pelo aparato 
repressor do Estado feito a militantes que realizaram a resistência ao golpe militar. “Estava aberta a 
temporada de caça contra nós, completamente demonizados. As palavras não são inocentes: éramos um 
comando, o que em linguagem militar denomina o centro ativo, cuja destruição paralisa o inimigo; como se 
isso não bastasse, éramos também vermelhos, adjetivo que desperta velhos e mortais reflexos em policiais e 
militares” (p.94-95). Mais conhecido como Professor, William ainda afirma que o CV quando foi criado “não 
era uma organização, mas, antes de tudo, um comportamento, uma forma de sobreviver na adversidade. O 
que nos mantinha vivos e unidos não era nem uma hierarquia, nem uma estrutura material, mas sim a 
afetividade” (idem).  

33 “Sérgio Cabral vence e avisa: vai sacudir o Morro do Alemão”, jornal Meia-Hora de Notícias, em 4/10/2010.  
Disponível em <http://www.meiahora.ig.com.br/noticias/sergio-cabral-vence-e-avisa-vai-sacudir-o-
alemao_946.html>. Acesso em 24/7/2014.  



 

fortalecimento da campanha de continuar no caminho da paz, no caminho de investimento 

que o Rio começou a receber com a mudança no modo de liderar” (idem).  

Sérgio Cabral Filho foi reeleito em primeiro turno com 66,08% dos votos válidos, 

derrotando os candidatos Fernando Gabeira do Partido Verde (PV) e Fernando Peregrino do 

Partido da República (PR). O percentual de votos que o reelegeram foi tão alto que, mesmo 

somados os votos dos dois candidatos (31,48%), se comparados à votação obtida por Sérgio 

Cabral Filho, o governador ainda mantinha sua posição de primeiro lugar nas eleições com 

uma diferença de 34,60% de votos em relação a Fernando Gabeira e Fernando Peregrino. O 

processo de ampliação da pacificação de favelas no Rio de Janeiro iniciado em 2008 com a 

instalação das UPPs foi a principal promessa de campanha: “A segurança pública será a mãe 

de todas as prioridades. Rocinha, Alemão, Maré e Manguinhos, serão pacificados" (O Globo 

– "Reeleito, Cabral anuncia mais UPPs", 4/10/210, Rio, p. 11); e “Pacificar, até 2014, todas as 

comunidades do estado dominadas pelo tráfico de drogas ou pela mílicia, beneficiando de 600 

mil a 1.5 milhões de pessoas” (O Globo – "Para cobrar de Cabral – Promessas de Campanha 

inclui UPPs em todo estado”, 4/10/2010, O País, p. 23).  

É nesse panorama político social e simbólico mediatizado que ocorre a ocupação  

policial-militar de pacificação do Complexo do Alemão e da Penha. Uma operação policial 

desencadeada pela Secretaria de Segurança Pública do Rio que teve apoio do governo federal 

em tempo recorde: 72 horas. Processo acelerado em decorrência da prerrogativa de estado de 

emergência deflagrado e afronta à soberania do estado democrático. Em 23 de novembro, 

cinco dias antes a ocupação, efetivos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia 

Militar e Polícia Civil, já haviam sido acionados. 

À época, o então Ministro da Defesa Nelson Jobim (2007-2011) concedeu permissão 

do envio de 200 fuzileiros navais e 800 paraquedistas do Exército equipados com 11 

blindados M-113 da Marinha e cinco helicópteros da Força Aérea Brasileira para participar da 

ocupação da Vila Cruzeiro (Complexo da Penha), realizada no dia  25 de novembro de 2010, 

e das favelas do Complexo do Alemão, executada no dia 28 de novembro (Alemão) no 

mesmo ano. Nesta operação, o cerco da Força de Pacificação contou com um efetivo de 2.600 

agentes, sendo 1.200 PMs, 400 policiais civis e 300 federais; 800 soldados da Brigada da 

Infantaria Paraquedista do Exército, além de 107 fuzileiros navais e o uso de 15 blindados 

(tanques) de guerra da Marinha.  

Segundo Brito, ao longo da semana, o efetivo disposto para combater a violência no 

Rio de Janeiro já era de 22 mil policiais e militares das Forças Armadas, o que representaria 



 

“quase o dobro do efetivo total de soldados empregados na invervenção brasileira no Haiti 

(11.449 militares, de 31 países) e um quinto do contigente militar dos Estados Unidos 

mobilizado na invasão do Afeganistão" (2013, p. 85).  

A ação do Exército foi garantida a partir do dispositivo jurídico que rege o emprego 

das Forças Armadas nomeado de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), no qual são 

estabelecidas as situações e condições do emprego das Forças Armadas em missões para 

operar como: “polícia ostensiva, de natureza preventiva ou repressiva, que se incluem na 

competência constitucional e legal das polícias militares” (LIMA, 2013, p.26). Com esse 

amparo legal para a criação da Força de Pacificação, em 25 de novembro de 2010, o então 

Ministro da Defesa Nelson Jobim, por meio da Diretriz Ministerial Nº. 14/2010, autoriza o 

envio de um efetivo com 800 soldados do Comando Militar do Leste do Exército, duas 

aeronaves do Comando da Aeronáutica, e 10 viaturas blindadas das Forças Armadas, além de 

equipamentos  de comunicação e de visão noturna, primeiramente, para o cerco e a ocupação 

da favela da Vila Cruzeiro no Complexo da Penha (LIMA, 2013, p. 29). 

Motivo pelo qual fez o jornalista Alberto Dines classificar o episódio da ocupação e 

pacificação de favelas do Complexo da Penha e do Alemão como uma: "intervenção branca" 

do governo federal com participação das Forças Armadas. “A mídia ressaltou com entusiasmo 

a ‘ajuda’ das forças armadas, mas fugiu ao seu dever de explicá-la devidamente: tratou-se de 

uma intervenção federal” (Observatório da Imprensa – “Mídia teve medo de falar em 

intervenção”, 26/11/2010).  

Posteriomente, com a fuga de varejistas de drogas para o Complexo do Alemão, é 

tomada a decisão da entrada de uma Força de Pacificação formada por soldados do Exército, 

da Polícia Militar e Polícia Civil. No dia 28 de novembro de 2010, 72 horas depois da 

deflagração da primeira ocupação (Vila Cruzeiro), é assinada por Nelson Jobim outra Diretriz 

Ministerial Nr 15/2010. Nesta, o Ministério da Defesa aprova o novo pedido do governo do 

Estado do Rio de Janeiro do envio de mais contigentes de homens e materiais do Exército, 

Marinha e Aeronáutica para dar “continuidade ao processo integrado de pacificação do Estado 

do Rio de Janeiro, entre a União e o Estado” (LIMA, 2013, p. 29).  

Dentre as determinações aprovadas na diretriz ministerial, destaca-se que: o comando 

do Exército deve organizar uma Força de Pacificação, subordinada ao Comando Militar do 

Leste para a “missão de preservação da ordem pública nas comunidades do Complexo da 

Penha e do Complexo Alemão, integrada por recursos operacionais militares necessários 

(pessoal e materiais)” (idem). Já ao comando das Forças Armadas, foi solicitado o “plano de 



 

operações; regras de engajamento; e o montante discriminado das necessidades financeiras 

exigidas pela operação” (idem) – custo não informado no livro Os 583 dias da pacificação dos 

Complexos da Penha e do Alemão34, publicado pelo chefe da Comunicação Social do 

Comando Militar do Leste, coronel Carlos Alberto Lima35. Além da Força de Pacificação, 

policiais federais também participam da operação de pacificação das favelas do Complexo do 

Alemão. O efetivo da Força de Pacificação levou 11 horas para ocupar todo o perímetro do 

conjunto de favelas.  

Segundo entrevista concedida ao jornal O Globo pelo então governador do Rio, Sergio 

Cabral Filho, todo esse contigente foi necessário ser empregado para: “reconquistar o 

território do Complexo do Alemão (...) e para garantir de uma vez por todas o direito de ir e 

vir dos cidadãos de bem (...) virando uma página na história do nosso estado” (O Globo –  

29/11/2010, caderno especial A Guerra do Rio, p. 2). A partir daí, o Exército se manteria no 

espaço das favelas dessa localidade por 583 dias36 e 2 mil policiais passariam a conviver com 

moradores em um patrulhamento constante da área até a implementação efetiva das UPPs, 

que permanecem no Complexo doAlemão. 

De acordo com Carlos Alberto Lima, as operações da Força de Pacificação do 

Complexos do Alemão e Penha doutrinariamente foram conceituadas pelo exército como uma 

“guerra da quarta geração” (2013, p. 91). Trata-se de um “tipo de conflito no qual o 

adversário está inserido na população com qual se deve lidar” (idem). Nesse novo contexto, o 

“inimigo” não necessariamente precisa ser um Estado organizado, mas pode ser um grupo 

terrorista ou organização criminosa, caracterizando em última análise, a perda pelo Estado do 

                                                
34 Há poucas referências no livro sobre o número de ocorrências e registros de casos de crimes no período da 

gestão da Força de Pacificação no Complexo do Alemão e Penha. Dentre os dados imprecisos, incluem-se os 
casos registrados como “desacato” à autoridade. Chama atenção a falta dos dados, principalmente, porque 
civis foram condenados em tribunais militares. Conforme pode ser examinado em 
<http://abdir.jusbrasil.com.br/noticias/3145163/complexo-do-alemao-mantida-condenacao-de-civil-que-
desacatou-patrulha-do-exercito>. Acesso em 08/04/2015.   

35 Para escrever o livro, o coronel precisou de autorização do Comando do Exército. Com o aval, teve acesso a 
documentos que serviram como base para os registros dos quase dois anos em que a Força de Pacificação 
permaneceu na ocupação militar de pacificação do Complexo do Alemão e da Penha. A publicação traz uma 
grande compilação de documentos do Ministério da Defesa, Exército e dados sobre as sete Forças de 
Pacificação que estiveram na missão de pacificação da região. Disponível em 
<http://www.ebc.com.br/2012/11/livro-conta-historia-da-pacificacao-dos-complexos-do-alemao-e-dapenha>. 
Acessado em 08/04/2015. 

36  Em artigo publicado em 2011, a Carta Capital, informou que foram: “recorrentes as denúncias feitas contra 
militares por abuso de autoridade e agressões. Nas quatro auditorias da Justiça Militar no Rio de Janeiro, há 
uma centena de processos contra civis acusados de desacato à autoridade militar”. Disponível em 
<http://www.cartacapital.com.br/sociedade/protecao-para-quem-3>.  Acesso em 08/04/2015. Durante a 
pesquisa de campo, parte dos relatos de moradores era de abuso de autoridade e parte era que a relação entre 
Exército e moradores era menos conflituosa comparada aos abusos de policias das UPPs. 



 

domínio dos conflitos armados. Na guerra de quarta geração (G4G), o Estado perde o 

monopólio sobre a guerra e a violência: 
Este tipo de conflito é uma guerra sem escrúpulos - na qual o alvo pode ser qualquer 
um, não importando as consequências. Consequentemente, é uma guerra sem ética e 
sem honra, baseada frequentemente na covardia. É também uma guerra sem “critério 
de parada” - pois nela não existe convicção de derrota, nem há ninguém para 
capitular. Finalmente, a G4G é uma guerra sem limites - na qual perdem validade 
prática as Convenções de Genebra e as normas da Organização das Nações Unidas 
(ONU), e não há ninguém (leia-se, nenhum Estado) para assumir a responsabilidade 
pelos excessos cometidos. Como diria Hobbes, é a “guerra de todos contra todos” 
(PESCE & SILVA, 2007, Opinião, Monitor Mercantil)37. 

A experiência brasileira de estabilização de território do Haiti a partir da ação da 

Minustah e da Força de Pacificação no Rio de Janeiro são consideradas “fortes exemplos do 

conceito [de guerra de quarta geraão]” (idem), no qual a prerrogativa do emprego de tropas 

federais em apoio a um governo estadual, em momento de crise, é o modelo que estrutura a 

prática brasileira efetivada pelo Ministério da Defesa.  

Em 23 de dezembro de 2010, em ato assinado pelo Presidente da República, à época, 

Luís Inácio Lula da Silva (2002-2010), o governo federal e o Estado do Rio de Janeiro 

firmaram um acordo definitivo para o emprego da Força de Pacificação. “Desde então, é 

importante não esquecer, Vila Cruzeiro e Complexo do Alemão encontram-se em situação de 

ocupação militar. Segundo consta, não houve decretação de estado de defesa, estado de sítio 

ou intervenção federal” (BRITO, 2013, p. 85).  

Na ocasião da pacificação do Complexo do Alemão, segundo balanço divulgado pela 

polícia, 104 armas e 16 granadas foram apreendidas, 101 veículos incendiados, 88 pessoas 

presas, 130 detidas, outras 38 morerram, conforme informações extraídas de O Globo. Nunca 

houve investigação sobre essas mortes. No jornal, as mortes foram noticiadas em um quadro 

intitulado “A cronologia de uma batalha vitoriosa” (29/11/2010, caderno especial “A Guerra 

do Rio”, p.3). 

Na mesma cronologia publicada pelo jornal impresso, há um techo da entrevista 

realizada pelo canal GloboNews – outra marca de mídia do Grupo Globo – com o prefeito do 

Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na qual ele declara: a partir da pacificação do Complexo do 

Alemão, o Rio de Janeiro teria “o carnaval e o réveillon da liberdade” (idem). Já o governador 

Ségio Cabral Filho, na mesma reportagem, declara estar emocionado com “a reação do 

carioca” (idem). 

                                                
37 Disponível em <http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=44712>. Acesso 

em 04/04/2015.  



 

A pacificação de favelas parte da premissa de que é necessário o Estado “libertar” a 

população das favelas através da implantação do programa de segurança Unidade de Polícia 

Pacificadora, caracterizada pela “retomada desses territórios" e a garantia da soberania do 

Estado, supostamente ameaçada pelo comércio varejista de drogas, que instituíram um 

presumido controle territorial nas favelas.   

No Documento, o então cônsul geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Dennis 

Hearne, conta o Superintendente de Planejamento Operacional do Estado do Rio, o delegado 

Roberto Alzir, também que o programa de pacificação de favelas tem como prioridade 

“favelas adjacentes a áreas repletas de turistas” (idem).  

Segundo o discurso de governantes e dos jornais (a exemplo, temos O Globo –  

“Guerra de Facções38 já dura mais de 20 anos”, 12/09/2002, Rio, p.18), em virtude de um 

suposto “Poder Paralelo” se tornou um equivocado consenso no Rio de Janeiro. É por meio do 

“Poder Paralelo” executado pela força das armas que os varejistas de drogas de uma 

determinada favela impõem o controle do território, onde estão situadas as bocas de fumo, os 

locais de venda de drogas.  

Ao longo dos anos, o discurso propagado foi de que esse “Poder Paralelo” tornou a 

população das favelas refém do poder bélico e do interesses de grupos varejistas de drogas, 

reunidos em facções criminosas como o Comando Vermelho (CV), o Terceiro Comando 

(TC)39, os Amigos dos Amigos (ADA)40 e Terceiro Comando Puro (TCP)41. Tais grupos se 

                                                
38 Desde o fim do ano de 2005, os veículos do Grupo Globo assumiram a política editorial de não publicar os 

nomes de grupos criminosos, como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) nas 
notícias reportadas (RAMOS e PAIVA, 2007, p.59-61). A posição é criticada por outros veículos de 
imprensa tais como a Folha de S. Paulo. “Omitir a sigla seria distorcer a realidade, brigar com a notícia”, 
Suzana Singer, da FSP (idem). Para a pesquisa, apenas a ausência do nome ou sigla da facção criminosa não 
impede a produção de sentidos dado pela imprensa à cobertura de crime. Ao contrário, acreditamos que esse 
silenciamento de informação produz sentidos que podem alterar a percepção dos temas abordados na 
pesquisa: o discurso da violência, segurança pública e a opinião pública sobre a pacificação de favelas do Rio 
de Janeiro. Portanto, optamos aqui pela publicação dos nomes e siglas dos grupos varejistas de drogas.  

39 Acredita-se que o Terceiro Comando tenha surgido a partir da Falange do Jacaré nos anos 1980, grupo ligado 
a pequenos furtos, pequena comercialização de drogas na cadeia e venda de proteção. Outra versão para o 
surgimento do grupo, afirma que o TC surgiu de uma dissidência do Comando Vermelho e por policiais que 
passaram para o lado do crime. Segundo a jornalista Cecília Oliveira, jornalista especialista em segurança 
pública e pesquisadora do livro “Nemesis – Um homem e a Batalha do Rio (Biografia do ‘nem” da Rocinha). 
Fontes ouvidas para referida obra afirmaram que o Terceiro Comando foi extinto com a cobrança dos 
fundadores dessa facção para que a aliança/acordo com a ADA fosse quebrada e eles voltassem ao estado 
puro. Sendo assim, quem apoiou a ideia ficou no TCP. Quem não apoiou, ficou com a ADA.  

40 Conhecida pela sigla A.D.A., seu nome original na versão conhecida é "Amigos dos Azuis", dado pelas 
alianças com policiais militares corruptos. Mas, o nome mais atribuído é “Amigos dos Amigos”. Conta-se 
que o grupo surgiu de dentro dos presídios do Complexo Penitenciário de Bangu, entre os anos de 1994 e 
1998. Sendo fundado pelo comerciante de drogas Paulo César Silva dos Santos, o Linho. Ele teria se aliado a 
outro varejista de drogas, o Ernaldo Pinto de Medeiros, vulgo Uê, integrante do Terceiro Comando que havia 
sido por sua vez expulso do C.V. Disponível em <http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/faccoes-



 

tornaram, na versão oficializada em discursos públicos e mídia, o substituto do Estado 

(ausente) com a prestação de serviços de assistencialismo à população local. A ausência do 

Estado nas favelas teria se expandido, inclusive, em virtude do controle deste “Poder 

Paralelo” nessas regiões. A sociabilidade imposta pelas facções dificultaria e impediria a 

execução de políticas públicas para o desenvolvimento urbano das favelas pelo Estado, 

ocasionando a expansão do comércio de drogas, do crime e da violência nas favelas, um ciclo 

contínuo. 

Porém, o sociólogo Luiz Antônio Machado (2008), contesta a ideia (versão oficial 

midiatizada e construinda junto à opinião pública) da existência de um comércio varejistas de 

drogas no Rio de Janeiro como um “Poder Paralelo”, capaz de impedir o Estado de executar 

intervenções urbanas e políticas públicas. Para Machado, não se pode tomar como verdade 

que, as chamadas facções criminosas de “tráfico” do Rio de Janeiro substituam o Estado, 

ainda que os varejistas de drogas – assim como as milícias – alterem o cotidiano da vida dos 

moradores de favelas. Primeiro, porque, historicamente, o Estado não esteve ausente das 

favelas. Ao contrário, há ocorrência da presença pública para execução de pequenas e até 

grandes obras na história das favelas do Rio de Janeiro, ainda que mediante as demandas das 

favelas, essa presença do Poder Público possa ser considerada fraca.  

Segundo porque o comércio varejista de drogas nas favelas é ligado a uma cadeia 

internacional de produção e de distribuição que não implica em afirmar que haja produção, 

refino ou distribuição de drogas nas favelas no sentido convencional da expressão de “crime 

organizado”. Machado (2008) sinaliza ainda que o argumento de substituição do Estado por 

varejistas de drogas passa pela ideia de um suposto reconhecimento de legitimidade da 

população local das favelas à prática do comércio de drogas, o que é uma ideia equivocada 

visto que é comum a crítica dos moradores de favelas à participação de parentes ou 

conhecidos nas atividades. Sobretudo, Machado, pondera que a ideia de conivência que é 

                                                                                                                                                   
criminosas-do-rio-tiveram-origem-nos-presidios. Acesso 30/4/2015>.  

41 Existem poucas referências sobre o Terceiro Comando Puro. Segundo informações é formado por 
remanescentes do Terceiro Comando que faliram em 2002. Outra versão atribui o surgimento do grupo ao 
Complexo da Maré no ano de 2002, a partir de uma dissidência do Terceiro Comando. Durante a maior parte 
daquele ano o TCP permaneceu como um grupo menor, porém, após setembro de 2002 quando Luiz 
Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar lidera uma revolta no presídio Bangu 1, matando alguns rivais 
entre eles Uê, então líder do TC, é rompida a aliança com o grupo da ADA. Daí conta-se que: os integrantes 
do então TC passaram assim de vez para o lado da ADA ou migraram/formaram o TCP. Durante o campo, 
algumas vezes, perguntei sobre o TCP para algumas fontes. Em geral, o relato foi de que TC e TCP se 
tratavam da mesma facção criminosa. Porém, a informação é de que os grupos são ou foram diferentes. No 
Morro do Adeus, do teleférico do Complexo do Alemão, é possível ver diversas casas com as paredes 
pichadas com a sigla do grupo TCP.  



 

comum se atribuir a moradores de favelas em relação ao comércio varejista de drogas, é um 

argumento errôneo que acaba por estigmatizar e criminalizar a favela e seus moradores.  

José Paulo42, um dos interlocutores da pesquisa de campo, percebe o argumento da 

suposta “conivência” de favelados ao comércio ilegal de drogas como uma prática 

hegemônica histórica do discurso de governos para povos e lugares periféricos. Feita para 

perpetuar criminalização da favela quanto lugar e seus moradores como o “outro”. Trata-se da 

estratégia discursiva do “território inimigo”.  

O ponto principal dessa estigmatização totalizante realizada para as favelas está em 
considerar todos como parte do tráfico pelo discurso da conivência. É um olhar 
totalizante posto para os territórios de periferias de espaços populares no Brasil 
desde a época da escravidão. Já são espaços criminalizados historicamente. O 
Complexo do Alemão como exercia uma centralidade do tráfico de drogas no Rio de 
Janeiro tem essa criminalização potencializada. E nessa visão totalizante de lugar, 
não se criminaliza nem o criminoso nem o crime, mas se criminaliza o território, a 
área e quem ali está, vive, como se ela tivesse ou exercesse uma contribuição para 
essa criminalidade. Porém, uma coisa é falar da centralidade do trafico para o tráfico 
e da influência do impacto dele no cotidiano das favelas e no Complexo do Alemão. 
Outra coisa é tomar isso, essa influência, como conivência. O que existe são relações 
de convivência por falta de opção, mas isso não tem nada a ver com relação de 
conivência. Essa é a grande diferença que a mídia e o senso comum não faz, não 
diferencia.  Impacto do tráfico nas favelas vai ter, mas esse impacto está dado pela 
convivência com o confronto armado (João Paulo, diário de campo, 2/12/2014).  

A construção social de um “Poder Paralelo” que controla espaços urbanos na cidade 

foi avaliada por Villela (2015) como um construto midiático elaborado por O Globo. Para o 

autor, o jornal traz para o campo de sentido da cidade através das narrativas publicadas, a 

sensação de um contínuo confronto entre “Poder Paralelo” face ao “Poder Público” que, 

somente terá solução a partir do restabelecimento da ordem na favela, da reconquista do 

território e da população favelada pelo Estado. Ao analisar a matéria “Tráfico expande seus 

limites para além das favelas ”, O Globo, 15/09/2002, Rio, p.21, o autor demonstra como se 

opera esse jogo discursivo no jornal, provocado pela narrativa de um deslocamento de 

sentidos em que o comércio varejista de drogas surge como um poder espraiado em toda a 

dimensão da cidade:  

Os mais de 30 quilômetros que separam o supermercado Mundial, em Ramos, do 
presídio Bangu I evaporaram-se às 10h30m da última quarta feira. Uma ordem saída 
da cadeia exigiu o fechamento de lojas e escolas na região – determinação 
prontamente obedecida. Foi assim em nove bairros do Rio. A rebelião no presídio, 
comandada pelo traficante Fernandinho Beira-Mar, provocou reflexos em regiões 
que, juntas, somam mais de 20 mil quilômetros quadrados, quase metade da cidade. 
Uma demonstração de força equivalente a criar e espalhar em todas as direções do 
Rio a atmosfera carregada de centenas de Complexos do Alemão. (O Globo –  
“Tráfico expande seus limites para além das favelas”, 15/09/2002, Rio, p.21). 

                                                
42 Seu nome é fictício.  



 

Villela ressalta que “a evidência da guerra se expande, ao que parece para O Globo, 

após as rebeliões de Bangu I. (...) Não é mais as favelas que são os ambientes de guerra, mas 

toda a cidade” (2015, p.92). Nesse jogo discursivo, o jornal coloca essa suposta “guerra” 

operada pelo “tráfico” como um status quo estabelecido na cidade, figurada metaforicamente 

como uma cidade sitiada pelo conflito armado provocado pelo “Poder Paralelo” do comércio 

varejista de drogas que, além de se expandir também  começa a estabelecer sua “lei” e 

“ordem” para toda a cidade. A configuração narrativa de “Guerra no Rio” é criada. “É dessa 

forma que os conflitos entre a polícia e os varejistas de drogas passam a ser narrados a partir 

de agora pelo jornal (O Globo)” (idem).  

Para Machado, é preciso compreender que a favela possui "representação instável e 

polissêmica" (2012, p.58-59). Portanto, atribuir à questão da violência e segurança pública no 

Rio de Janeiro a operação de um “Poder Paralelo”, é uma ideia tão errônea quanto 

equivocada, por tratar a favela e seus moradores como operadores e espaços do crime. "A 

favela não é simplesmente um objeto do mundo que tem sua própria dinâmica, observável do 

exterior; ela é um dispositivo da linguagem cotidiana, constituído pelo uso em inúmeras 

situações” (idem).  

O discurso midiático sobre o “Poder Paralelo” em confronto com o “Poder Público” 

(VILLELA, 2015) caracterizado como “guerra” espraiada em todo espaço urbano do Rio de 

Janeiro, é uma importante chave de leitura narrativa midiática histórica para compreendermos 

a própria ideia de pacificação de favelas. É por meio da construção desse senso-comum sobre 

a questão da violência armada na cidade junto à opinião pública, que o programa das 

Unidades de Polícia Pacificadora se torna factível como única alternativa e solução possível 

para as favelas cariocas, visto que são enquadradas como o local de abrigo desse “Poder 

Paralelo”. Ou seja: vistas como responsáveis pela falta de segurança pública na cidade, 

tornando-se o locus da materialização do medo branco (C.f MALAGUTI, 2003).  

Esse mesmo jogo discursivo sobre uma "guerra" posta entre poder público e "tráfico" 

está presente na materialidade discursiva do jornal Globo há mais de duas décadas e foi 

atribuída aos sentidos do processo de pacificação do Complexo do Alemão. É o cenário 

argumentativo que serve ao enquadramento da memória (POLLACK, 1989) produzido pelo 

jornal na produção jornalística, seja dentro do noticiário ou em artigos de opinião. É o caso da 

Coluna Merval Pereira, cujo jornalista é membro do conselho editorial do Grupo Globo. 

Publicada na editoria O País, a coluna intitulado Ainda 'Tropa de Elite’ publicada em 

27/11/2010, um dia antes da ocupação, ele afirma: “a guerra entre o poder público e o tráfico 



 

pela conquista de territórios na cidade, mostra a todos o tamanho do problema que 

enfrentamos”.  

O Complexo do Alemão é apresentado sistematicamente pelo enunciado de O Globo e 

autoridades públicas como um símbolo da ideia do funcionamento desse “Poder Paralelo” no 

Rio de Janeiro. O conjunto de favelas é enquadrado como essencialmente violento: bunker do 

tráfico (O Globo – “Ataque ao bunker do tráfico”, 25/11/2010, Rio, p.16); covil de bandidos 

(O Globo – “Covil do Tráfico”, 12/07/2009, Rio, p. 15), lugar “inexpugnável” (O Globo – “O 

empório das drogas”, 26/11/2010, caderno especial A Guerra do Rio, p.16).  

Nesta lógica, a pacificação das favelas daquele espaço se tornou o símbolo a ser 

alcançando para consolidar o programa das Unidades de Polícia Pacificadora. O grande golpe 

a ser dado contra esse existente “Poder Paralelo”, representando uma real vontade política do 

governo para combater e solucionar o problema da violência armada e insegurança pública 

como forma de redução de crimes na cidade do Rio de Janeiro. Todavia, esse mesmo “Poder 

Paralelo” atribuído aos varejistas de drogas nas favelas, que se revela como desorganizada em 

uma perspectiva macroeconômica como apontado por Machado (2008), também não existe 

sem a presença do Estado nas favelas.   

O Estado quanto instituição promotora de segurança pública é o próprio “Poder 

Paralelo”, seja a partir da instância ilegal – com desvios e comercialização de armas, 

munições e equipamentos por agentes públicos –, seja em decorrência do comércio legal de 

segurança criado. Sendo assim, o comércio ilegal de drogas não pode ser constituído como 

“poder paralelo” porque ele não é Estado. Toda a operação por detrás da comercialização de 

mercadorias de segurança: equipamentos, armas e munições, passam e operam a partir do 

Estado.  

É a política de guerra contra ao comércio ilegal de drogas formada por interesses 

econômicos de Estado que cria o ambiente de “guerra” historicamente às substâncias 

consideradas ilícitas (C.f. ZACCONE, 2007). A ilegalidade cria um comércio legal do 

controle penal e da ordem que transforma direito social à segurança pública em mercadoria 

(C.f. FELETTI, 2014) por via pública e privada em um processo de retroalimentação 

contínua. O Brasil conta com mais de 650 mil policiais e guardas municipais, de acordo o 8º 

Anuário de Fórum de Segurança Pública43, além de mais de 1.300 empresas registradas de 

segurança privada com mais de 500 mil vigilantes. O mercado da vigilância opera com uma 

                                                
43 Disponível em http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//anuario_2015.retificado_.pdf. Acessado 

em dezembro de 2015. 



 

quantidade enorme de produtos e serviços de segurança: armas, munições, equipamentos de 

proteção, blindagem e vigilantes (O Globo – “Preocupação maior com a violência no Rio 

ajuda setor de segurança a obter lucro maior”, 06/08/2015, Editoria Rio)44.  

1.2 O silêncio dos mortos na construção de sentidos da pacificação 

Nessa profusão de discursos sobre o processo de ocupação do Complexo do Alemão, a 

reportagem “Onde estão os mortos?” publicada pela Folha de S. Paulo, edição de 5/12/2010, 

C4, editoria Cotidiano, diferenciou-se pela abordagem e informações publicadas. Era a 

primeira vez que a imprensa questionava o discurso oficial de sucesso e vitória “sem efeitos 

colaterais” da ação militar do Estado. Ou seja, o discurso de que, “sem ferir um inocente 

sequer” (O Globo, 29/11/2010, capa) o Estado do Rio de Janeiro foi capaz de executar uma 

ação de ocupação policial classificada como “operação exemplar, com três mortes do lado 

inimigo” (idem).   

Figura 1: FSP – 5/12/2010, COTIDIANO C4 

 
Fonte: Acervo Folha 

 

A partir de checagem da base de dados e apuração, a Folha de S. Paulo revela 

disparidades nos números de mortos apresentados em duas notas à imprensa emitidas pelas 

assessorias de comunicação da Secretaria de Segurança Pública do Rio e da PMERJ. As 

repórteres Laura Capriglione e Marlene Bergamo relatam na matéria “Onde estão os mortos?” 

                                                
44 Disponível em http://oglobo.globo.com/rio/preocupacao-maior-com-violencia-no-rio-ajuda-setor-de-

seguranca-obter-lucro-maior-16367600. Acesso em dezembro de 2015.  



 

37 mortes ocorridas nas operações policiais-militares do processo de pacificação ocorrido na 

Vila Cruzeiro45, nos Complexos da Penha e do Alemão. 

A morte especificamente de duas pessoas foi usada pelas repórteres para trazer à tona 

uma série de elementos que contradiz a história de operação exemplar sem grande número de 

mortos, produzida pelo Estado. A denúncia de que um jovem integrante do comércio varejista 

de drogas não só teria sido morto ao ser alvejado pela polícia, na tentativa de fugir da Vila 

Cruzeiro para o Complexo do Alemão, como partes do corpo de Davi Basílio Alves, de 17 

anos, foram dilaceradas e comidas por porcos, produz um gesto de ruína discursiva 

(MENDONÇA, 2007) na narrativa da operação policial-militar vitoriosa e sem vítimas até 

então contada por O Globo. É a partir dessa evidência que surgiu essa pesquisa sobre os 

silêncios e a construção de sentidos midiáticos do processo de pacificação do Complexo do 

Alemão em O Globo. 

O corpo de Davi Basílio foi encontrado pela mãe (que tem a identidade preservada 

pela reportagem) em uma rua de terra batida na favela Vila Cruzeiro, ao lado do campo de 

futebol. Na ocasião, as funerárias se recusaram a buscar o corpo de Davi por conta dos 

tiroteios provenientes do conflito armado na região. A polícia também se recusou – segundo 

relato de uma vizinha da mãe do jovem na reportagem –, a retirar o corpo porque os policiais 

“disseram que tinham mais o que fazer” e que “se ela (a mãe) tinha sido capaz de pôr um 

bandido no mundo, seria capaz também de enterrá-lo” (FSP, 5/12/2010, C1).  

Por fim, o corpo foi resgatado de carro pela mãe de Davi Basílio com a ajuda de 

vizinhos que “não suportavam mais o cheiro” e levado para o Hospital Estadual Getúlio 

Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio. A partir dos registros do hospital em 27 de novembro 

de 2010, oficialmente, a morte de Davi Basílio Alves passa a existir, mas 48 horas após a sua 

morte real.   

A segunda morte apurada pelas repórteres da Folha de S. Paulo foi a do segurança 

Rogério Costa Cavalcante, de 34 anos, morador da região do Complexo do Alemão. Ele foi 

atingido por um tiro na barriga durante o confronto armado em frente a diversas pessoas, 

incluindo jornalistas que cobriam o episódio. Levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas 

                                                
45  O processo de pacificação da região teve início no dia 25/11/2010 com a Força de Pacificação ocupando a 

favela da Vila Cruzeiro, na Penha, ocasionando a fuga dos comerciantes varejistas de drogas pela estrada que 
corta o maciço da Serra da Misericórdia rumo ao Complexo do Alemão. Compreendemos a pacificação do 
Complexo do Alemão como um processo iniciado em 21/11/2010, com as ações de violência na cidade que 
culminaram na ocupação da Vila Cruzeiro (Complexo da Penha) e, consecutivamente, das favelas do 
Complexo do Alemão. Não há como analisar a pacificação do Complexo do Alemão desvinculada da 
operação realizada na Vila Cruzeiro ou das outras ações precedentes. Porém, ressaltamos que, efetivamente, a 
entrada da Força de Pacificação no Complexo do Alemão ocorreu em 28/11/2010. 



 

em 26 de novembro de 2010, Rogério acabou morrendo devido ao ferimento da bala na 

barriga em 30 de novembro, quatro dias depois de ser alvejado. Quando foi atingido, o 

segurança estava distribuindo convites da festa de aniversário do filho. Porém, Rogério é 

tipificado na lista enviada à redação dos jornais pela assessoria de Comunicação da Polícia 

como “traficante”. A foto do morador ferido em frente aos diversos jornalistas foi capa da 

edição da Folha.  

Figura 2: FSP – 27/11/2010 – Capa 

 
Fonte: Acervo Folha 

No texto publicado, as repórteres escrevem: “Das poucas coisas que se sabe sobre os 

mortos nos confrontos dos últimos dias, uma das mais certas é que Rogério Costa Cavalcante 

não trocou tiros com os policiais”. E completam: “Ele foi alvejado bem na frente das câmeras 

de fotógrafos e cinegrafistas. Cavalcante caiu com um buraco na barriga, pediu socorro e 

desfaleceu na frente das câmeras”.  

Publicada na editoria Cotidiano 2 (C3), a reportagem traz o relato do repórter-

fotográfico do jornal Rogério Pagnan que descreve o momento em que Rogério é atingido: “À 

minha frente, também o repórter-fotográfico Apu Gomes e, centímetros à frente, um homem 

com a camisa branca toda lambuzada de sangue. Um tiro o acertou na barriga”. No relato, ele 

informa a ausência de prestação de socorro ao segurança ferido: “Um repórter-fotográfico 

pedia ajuda aos homens do Exército, que não se mexiam. O motorista da Folha, Paulão, 

gritava pedindo ajuda e tentava, ao mesmo tempo, ligar para o resgate; 'ninguém atende' 

gritava” (grifo meu). 

A acusação de ligação com o comércio varejista de drogas da região, no caso com a 

facção Comando Vermelho, faz com que nenhum representante do Estado ou de outra mídia, 



 

a exceção da Folha de S. Paulo, compareça ao enterro de Rogério para levar solidariedade à 

família ou noticiar a morte do rapaz. A ausência de outros veículos da imprensa foi informada 

também pela Folha: “Da imprensa que se acotovelava no Complexo do Alemão quando 

Cavalcante foi atingido, só a Folha acompanhou o enterro”.  

A reportagem descreve que, na ocasião, um balanço das operações era emitido todo 

dia pela PMERJ e pela Secretaria de Segurança Pública (Seseg), no qual constava a 

contabilidade de pessoas mortas junto com o número de garrafas PET, litros de álcool e 

gasolina apreendidos em decorrência das ações de violência e da ocupação do Complexo do 

Alemão e da Penha. É importante ressaltar que, além do testemunho da mãe de um dos mortos 

na operação, dos vizinhos da mãe de Davi Basílio, dos dados apurados pelas repórteres Laura 

Capriglione e Marlene Bergamo, e a própria experiência relatada pelos repórteres-fotográficos 

da Folha: Apu Gomes e Rogério Pagnan, que presenciaram o segurança Rogério Cavalcante 

sendo alvejado na troca de tiros, a reportagem “Onde estão os mortos?”, foi fundamentada em 

notas oficiais à imprensa divulgadas por assessorias do Estado: a primeira, sendo da PMERJ, 

e a segunda, da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro (Seseg). Ou seja, as notas 

se constituem como documentos oficiais do governo do Estado. Logo, uma possível acusação 

de ilação por parte da equipe da Folha de S. Paulo não nos parece coerente. 

Durante uma apuração como repórter do portal Desinformemónos em 2010, três dias 

após a ocupação no Complexo do Alemão, dois moradores relataram a existência de corpos 

em pocilgas no caminho entre a favela Vila Cruzeiro (Complexo da Penha) e o Complexo do 

Alemão. Segundo eles, outros corpos estariam jogados perto da pedreira localizada próxima a 

Serra da Misericórdia e da favela da Matinha, mas era impossível chegar até o local porque 

estava fortemente vigiado. Três meses após a operação, em março de 2011, durante uma 

plenária no auditório da OAB-RJ, uma ativista de direitos humanos também confidenciou que 

não foi apenas a equipe da Folha de S. Paulo que teve acesso a um dos locais onde existiam 

corpos dilacerados por porcos.  

Outras cinco equipes de veículos de imprensa (mídia comercial e mídia alternativa) 

também foram levadas ao local por moradores e ativistas. Durante observação-participante no 

campo, em dezembro de 2014, fontes também confirmaram que além da Folha, outros 

jornalistas foram levados ao local em que o corpo de Davi Basílio foi encontrado dilacerado 

por porcos. “A gente anda pelas vielas [da Vila Cruzeiro] e sente que há alguma coisa errada 

no ar. Um clima de terror. A mãe que teve o corpo do filho lançado aos porcos foi procurar a 



 

polícia” (Relato de Alexandre Magalhães, Rede Contra a Violência, jornal Brasil de Fato, 

21/12/2010).  

A nota da PMERJ lista 37 mortos. A Secretaria de Segurança contabiliza 18 mortes, 

sendo 17 pessoas identificadas por nome e cor e também classificadas como “traficantes”: são 

5 negros, 10 pardos e 3 brancos. Na lista uma pessoa aparece como “não identificada”, mas a 

cor “parda” é informada. A diferença da quantidade de mortos entre as listas ocorre em 

decorrência da diferença de datas em que as mortes são contabilizadas, visto que na nota da 

PMERJ, as mortes são listadas a partir de 21/11/2010, data em que foram iniciadas as ações 

de violência na cidade do Rio.  

Na nota da Secretaria de Segurança, as vítimas passam a ser contabilizadas somente a 

partir do dia 25/11/2010, data em que a Força de Pacificação entra na favela da Vila Cruzeiro, 

no Complexo da Penha, ocasionando a travessia de varejistas de drogas pela Serra da 

Misericórdia em direção ao Complexo do Alemão.  

Essa diferença de datas não só diminui o número de mortos decorrentes da violência 

entre o período de 21/11/2010 e 05/12/2010 (data da publicação da reportagem pela Folha), 

como também coloca em dúvida o número real de feridos por armas de fogo durante o 

conflito armado, pois Rogério Cavalcante também não estava na contabilidade de feridos do 

balanço enviado às redações de jornais no dia 29/11/2010 e 30/11/2010. 

Tabela 1: Dados comparativos das notas oficiais 
 

PMERJ SESEG 
37 mortos 18 mortos 

Contabiliza a partir de 21/11/2010 Contabiliza a partir de 25/11/2010 
Considera todas as mortes a partir do 
início do processo, desde o primeiro 
dia da ocorrência de ações de violência 
na cidade até as Ocupações do 
Complexo do Alemão e da Penha 

Exclui quatro dias das ações de violência e 
com isso exclui mortes e vítimas de ferimento 
por arma de fogo dos dados sobre a Ocupação 
do Complexo do Alemão e da Penha 

Não identifica os mortos Identifica os mortos por cor, gênero e 
classifica todos como “traficantes”, sendo 17 
mortos também identificados por nome e um 
sem identificação 

 O IML diz não ter dados referentes a mortes 
ocorridas entre 21 e 24 de novembro de 2010 

 
Fonte: Folha de S. Paulo, 05/12/2010, Cotidiano, C4 

 

O analista de discurso, como proposto por Mendonça (2007), deve superar a simples 

ação de denúncia de direcionamentos de sentido para pensar a comunicação e a produção de 



 

efeitos de verdade de modo mais complexo. Sendo assim, a materialidade discursiva da Folha 

de S. Paulo se tornou o ponto de partida para o questionamento da pesquisa. A linha de fuga 

inicial para analisar os discursos produzidos pelo jornal O Globo, porque a reportagem 

revelava ações de deslocamento de sentidos, possíveis silenciamentos e a polissemia sobre 

processo de pacificação de favelas do Complexo do Alemão e dos episódios de violência 

ocorrido na cidade no final de 2010.  

A partir da estética da ruína, formulada por Mendonça, que compreende a ruína como 

uma categoria “usada há eras, ora como metáfora, ora como alegoria, ora como símbolo, para 

desempenhar as mais variadas representações, pelo homem” (2007, p. 227), o estudo tomou 

para sua análise do discurso de O Globo a caixa de ferramenta da ruína discursiva. Isso 

porque o conceito proposto por Mendonça trata-se de uma estratégia de inverter a potência do 

discurso, possibilitando de modo consciente ou não, a possibilidade produtiva de novos 

dizeres para os atores das favelas “no que diz respeito à maneira como suas ações serão 

interpretadas pelos meios de comunicação” (2007, p. 228).  

O conceito de ruína discursiva tenta dar conta do gesto político, de mapear os vestígios 

nos discursos que servem de linha de fuga e está presente na capacidade dos dizeres dos 

atores contestadores de estabelecer sua inscrição no campo midiático, o controle das palavras 

de ordem veiculadas que não-legitimam as ações propagadas (idem) pelos efeitos de verdade 

vinculados ao enquadramento jornalístico (a seleção da realidade executada no texto 

comunicativo), e o enquadramento da memória (interpretação de dados e construção de 

memória oficial) a um determinado acontecimento. Portanto, “dar conta da capacidade de 

uma fonte produzir ações que irão romper com os sentidos naturalizados” (MENDONÇA, 

2007, p.231). 

Dessa maneira, falas, gestos e revides estabelecidos pela inversão do olhar analítico se 

constituem como gestos de ruínas que “se materializam nos textos hegemônicos não como 

uma contra-informação, na medida em que as falas serão reinterpretadas” (MENDONÇA, 

2007, p. 239). Assim como também em um “ato de revide cuja potência maior repousa em um 

lugar diverso ao do contradiscurso na ruína da ilusão de transparência no trabalho de controle 

do fluxo de informações” (idem). Principalmente, no que tange a violência provocada por 

acontecimentos discursivos, “por forçá-los a porem em prática, agora de modo explícito, o 

que vinha sendo dissimulado por rotinas de produção e rituais de objetividade: seus gestos de 

direcionamento de sentidos” (idem).  



 

Em vez de simples evidências discursivas da não-objetividade jornalística, 
propomos a explicitação das provas de como é possível, para um ator social 
específico, efetuar a ‘ruína’ do discurso de objetividade a partir do encadeamento de 
uma cobertura jornalística de eventos promovidos por este ator com o objetivo de 
obter visibilidade midiática. Com isso, nossa preocupação metodológica não foi 
apenas a de evidenciar os direcionamentos de sentido do jornal, mas a de mapear os 
vestígios deixados por estes direcionamentos. (MENDONÇA, 2007, p.231). 

A reportagem “Onde estão os mortos” da Folha de S. Paulo possibilita a inversão 

analítica para busca dos gestos de ruína, bem como a análise da trama discursiva 

(MENDONÇA, 2012) do processo de pacificação do Complexo do Alemão. Porque a Folha 

traz ao cerne do conflito e dos discursos oficiais mediados pelo jornal O Globo, de certa 

forma, as vozes dos moradores desse lugar descrito como o “coração do mal”.  

Na notícia da Folha, ao analisarmos os discursos dos moradores percebemos que um 

já-dito, ou seja, a relação com os sujeitos e com a ideologia que estão relacionados ao evento 

histórico, produz um movimento para um não-dito. Para um dizer que desestabiliza a memória 

construída com efeitos de verdade de operação “sem efeitos colaterais” da pacificação de 

favelas do Complexo do Alemão. Temos, então, diferenciação dos sentidos e dos sujeitos 

significados. Os dizeres dos moradores exercem o papel de “produtores do texto e da 

informação em uma estratégia de visibilidade midiática como fonte contestadora de sentidos” 

(MENDONÇA, 2012, p. 261).  

Para a análise do discurso a história tem seu real afetado pelo simbólico, pois como a 

linguagem não é transparente, os fatos reclamam sentidos. O discurso é um efeito de sentido 

entre interlocutores. Não é somente transmissão de informação no funcionamento da 

linguagem que põe em relação sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela história, o que é 

há é um complexo processo de constituição desses sujeitos e produção de sentidos 

(ORLANDI, 1992, p.21). É desta forma que compreendemos o discurso que vamos analisar 

ao longo do estudo.  

Trata-se da dimensão política que o silêncio pode provocar como parte da retórica 

tanto no campo da dominação (o da opressão) como de um contradiscurso de resistência, 

assumindo a retórica do oprimido (idem), pensando em um processo de significação, ou seja, 

o discurso acionado a partir do enunciado por contexto imediato, sócio-histórico ou 

ideológico, em uma memória discursiva que disponibiliza dizeres que afetam o modo como o 

sujeito significa uma situação dada (ORLANDI, 1992, p.31). Afinal, o modo como se diz 

algo, deixa vestígios que devem ser apreendidos na análise do discurso como um objeto 

simbólico que produz sentido e memória. Principalmente, a partir da política do silêncio. Ou 



 

seja, o silenciamento que compreende “toda a questão do “tomar” a palavra, “tirar” a palavra, 

obriga a dizer, fazer calar, silenciar etc.” (ORLANDI, 1992, p. 31). 

Mas, cabe a pergunta: ainda que a Folha tenha apresentado uma cobertura jornalística 

mais criteriosa, o jornal teria negado a interpretação do sentido e memória discursiva do 

evento como uma vitória histórica conforme construído por autoridades públicas? 

Acreditamos que não. Em diversos momentos, os enunciados do jornal foram tão 

criminalizadores e criminalizantes dos atores sociais mortos e viventes do espaço favelado 

durante o confronto quanto os de outros jornais cariocas, dentre eles, O Globo.  

É o que podemos perceber pela própria trama discursiva elaborada para o olho46 da 

matéria “Onde estão os mortos?”. “Houve 37 mortes nas operações da Vila Cruzeiro e 

Complexo do Alemão. Não se sabe como ocorreram e quem era bandido ou inocente” (grifo 

meu). A Folha ao reclamar e denunciar essas mortes, e possíveis mortes de inocentes, utiliza 

também a classificação rotulante de “bandido” para parte dos mortos. Um gesto de ruína que 

revela o vestígio de estigmas e valoração de vidas a partir de uma construção histórica de 

olhar sobre o “outro”. Dá a impressão de que o jornal tende a trabalhar com a semântica e o 

jogo discursivo da dualidade moral de cidadãos do bem e do mal, legitimando a possível 

morte de varejistas de drogas ainda que as tenha denunciado. Todavia, tais mortes ou 

denúncias de mortes feitas pela Folha, sequer são evocadas em O Globo.  Desse modo, o 

veículo se torna o produtor de verdades, silenciamentos, de consensos, de senso comum, de 

vilões e de heróis.   

A cobertura da ocupação militar do Complexo do Alemão veiculada pelo Grupo 

Globo, caracterizou-se como uma parcialidade que, para Sylvia Moretzsohn, “é tudo menos 

jornalismo, sobretudo a cobertura televisiva. Seja porque desconhece a memória, seja porque 

adere vergonhosamente à versão oficial” (Observatório da Imprensa – “O jornalismo veste a 

camisa”, 30/11/2010, nº 618, p.1). A ação do Estado foi classificada pela autora como uma 

intervenção branca do governo federal com uso das Forças Armadas no Rio de janeiro.  

O antropólogo Luiz Eduardo Soares, ex-secretário de segurança do Estado do Rio de 

Janeiro (1999-2000), durante o governo de Anthony Garotinho, em artigo enviado à imprensa 

classificou a cobertura do episódio como uma “pastiche midiático” (Carta Capital, 

27/11/2010). Ele foi procurado por diversos órgãos da mídia para se pronunciar e acerca da 

entrada das Forças de Pacificação na Vila Cruzeiro em 25/11/2010, mas recusou os 117 

                                                
46 O olho de um texto jornalístico é um recurso gráfico constituído de um texto mais explicativo do título da 

matéria.  



 

pedidos – informação disponibilizada pelo próprio antropólogo em seu blog – porque de 

acordo com ele: “só faria sentido falar se fosse para contribuir de modo eficaz para o 

entendimento mais amplo e profundo da realidade que vivemos”47. 

(...) não posso mais compactuar com o ciclo sempre repetido na mídia: atenção à 
segurança nas crises agudas e nenhum INVESTIMENTO (grifo original) reflexivo e 
informativo realmente denso e consistente, na entressafra, isto é, nos intervalos entre 
as crises. Na crise, as perguntas recorrentes são: (a) O que fazer, já, imediatamente, 
para sustar a explosão de violência? (b) O que a polícia deveria fazer para vencer, 
definitivamente, o tráfico de drogas? (c) Porque o governo não chama o Exército? 
(d) A imagem internacional do Rio foi maculada? (e) Conseguiremos realizar com 
êxito a Copa e as Olimpíadas? (Carta Capital – 27/11/2012)48. 

Porém, em 30 de novembro de 2010, Luís Eduardo Soares cedeu e aceitou ser 

entrevistado pelo programa Roda Vida, da TV Cultura, no qual ele afirmou não acreditar na 

versão oficial contada na mídia pelo Estado. “Não faz sentido jogar a população nos braços do 

governo viabilizando uma grande união” (Roda Vida, 30/11/2012)49. Luís Eduardo contou 

que estava em curso uma investigação sigilosa sobre a origem dos atentados aos ônibus e que 

de lá podem sair surpresas. “Não é impossível que a origem esteja em disputa entre traficantes 

de drogas e policiais pelo valor do “arrego”, a quantia volumosa paga à polícia para que ela 

viabilize o tráfico” (idem).  

O relatório da Justiça Global realizada entre os dias 1º e 2 de dezembro de 2010, 

também aponta para a possibilidade da ocorrência de silenciamentos de informações e 

narrativas na cobertura jornalística de O Globo, que podem alterar o sentido de paz e/ou 

vitória propagado pela pacificação do Complexo do Alemão.  

Observa-se por todo lado sinais da passagem da PM, como cadeados de portões 
arrebentados e buracos de bala nas fachadas. Numa esquina, vê-se o que restou de 
dezenas de máquinas caça níqueis destruídas, segundo os moradores, por PMs que 
levaram todo o dinheiro que havia dentro das máquinas. De acordo com o conjunto 
de relatos, desde que os traficantes fugiram do Alemão, ocorre uma "caça ao 
tesouro" na comunidade, de PMs das mais diversas unidades à procura de armas, 
drogas, jóias e dinheiro abandonados na fuga. (Relatório Justiça Global, 
01/12/2010). 

A entidade colheu em dois dias 12 relatos de moradores que sofreram violações de 

direitos na abordagem policial e, pelo menos, um assassinato, além de relatos sobre crimes 

que vão desde a extorsão a tortura física e psicológica. Acompanhei a equipe no processo de 

registro dos depoimentos em Nova Brasília no dia 2/12/2010. Foi acordado que nenhum nome 

                                                
47 Disponível em <www.luizeduardosoares.com>. Acessado em 04/04/2015.   
48 Disponível em <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/luiz-eduardo-soares-a-crise-no-rio-e-o-pastiche-

midiatico>. Acessado em 04/04/2015. 
49 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=gppRT06_qes>. Acesso em 07/04/2015. 



 

ou qualquer descrição que pudesse identificar os moradores fosse mencionado na matéria que 

redigiria junto com outras quatro jornalistas para a revista Rede Brasil Atual.  

Segundo a Justiça Global, a favela Nova Brasília apresentou a situação mais grave de 

violação dos direitos durante a operação militar. Foi lá que ocorreu à execução de Elias50, de 

25 anos, dependente de crack, cunhado de um varejista de drogas local. Elias morava próximo 

de uma boca de fumo, o que o tornava mais vulnerável à ação policial, após a ocupação. No 

dia em que a polícia entrou no Complexo do Alemão (28/11/2010), a porta de sua casa foi 

arrombada e ele interrogado. 

Figura 3: Casa de Elias morto na pacificação do Complexo do Alemão 

 

Fonte: Jornal Brasil de Fato/Justiça Global
51

 

O relato de Rebeca52 também chama atenção. Segundo ela, PMs acompanhados de 

um X9 encapuzado – um delator na gíria da favela – foram à sua casa alegando que havia a 

denúncia da existência de que ali era o esconderijo de armas e drogas na residência. 

“Reviraram tudo. Destruíram a cabeça de um urso de pelúcia da minha filha mais nova. No 

guarda-roupa, encontraram R$160 que seriam para o pagamento de uma cesta básica, mas 

foram roubados pelos PMs” (Relatório Justiça Global, 2/12/2010). Depois, Rebeca contou que 

foi na frente da filha – à época com dois anos – jogada sobre a cama, espancada e espetada 

com uma escopeta nas constelas, nos braços e nádegas, mas com medo ela preferiu não fazer 

exame de corpo de delito.  

                                                
50 Nome fictício.  
51 Disponível em <http://www.brasildefato.com.br/node/5339>. Acesso em 07/04/2015. 
52 Nome fictício. 



 

Eles ameaçaram voltar se eu denunciasse. Pena que não sei ler nem escrever porque 
poderia ter lido o nome deles na farda. Queriam levar a carteira de trabalho do meu 
marido também, mas não deixei. Um dos PMs, o que me batia, era um alto, negro, 
de bigode, cabelo grisalho. Apanhei calada porque, se gritasse, ameaçaram me furar 
com faca. Só pararam de me bater porque meu bebê tem problema de coração e 
começou a tremer muito. Desde quarta-feira que não durmo. (Relatório Justiça 
Global, 02/12/2010). 

O relato de João Batista53 também revela a execução de torturas pelos policiais que 

estariam atrás do dinheiro de varejistas de drogas.  

Eles diziam que podiam matá-la ali mesmo que ninguém ficaria sabendo. Um 
policial amarrou suas pernas e mãos, retirou um fio do bolso que inseriu na tomada, 
dando seguidos choques em seus pés. Além disso, enforcaram-na com a barra do 
fuzil, batendo sua cabeça na parede. A tortura durou cerca de meia hora, quando 
uma vizinha chegou com um policial, que identificaram como o comandante da 
operação, que mandou parar a sessão de tortura (Relatório Justiça Global, relato 
colhido em 02/12/2010).  

As denúncias colhidas pela Justiça Global foram publicada pelo jornal Brasil de Fato 

(“As violações de direitos no Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro”, 21/12/2010)54. Na 

matéria, é citado que “a simbólica morte do rapaz é apenas uma das ações policiais que, (...) é 

pouco veiculada pelos principais veículos de comunicação – à exceção da Folha de S. Paulo, 

que tem dado certa visibilidade aos abusos policiais”. Isabel Mansur, uma das ativistas à 

época da ONG, afirmava: “Ninguém consegue informação sobre as pessoas detidas no 

Alemão. Virou uma caixa-preta” (idem).  

Em manifesto publicado em 21/12/2010 no portal da entidade e enviado à imprensa, a 

Justiça Global volta a classificar o evento histórico como uma verdadeira “caixa-preta” e 

criticar a cobertura jornalística da mídia: “Desde o dia 28 de novembro, organizações da 

sociedade civil realizaram visitas às comunidades do Alemão e da Vila Cruzeiro, onde se 

depararam com uma realidade bastante diferente daquela retratada nas manchetes de jornal”55. 

E completa:  

Apesar dos insistentes pedidos de entidades e meios de imprensa (grifo original), até 
hoje, não se sabe de forma precisa quantas pessoas foram mortas em operações 
policiais desde o dia 22. Não se sabe tampouco quem são esses mortos, de que 
forma aconteceu o óbito, onde estão os corpos ou, ao menos, se houve perícia, e se 
foi feita de modo apropriado. A dificuldade é a mesma para se conseguir acesso a 
dados confiáveis e objetivos sobre número de feridos e de prisões efetuadas. As 
ações policiais no Rio de Janeiro continuam escondidas dentro de uma caixa preta 
do Estado. (Justiça Global – “Manifestação Pública de Organizações de DH sobre 
Alemão e Vila Cruzeiro”, 21/12/2010). 

 
                                                
53 Nome fictício 
54 Disponível em <http://www.brasildefato.com.br/node/5339>. Acesso em 07/04/2015. 
55 Disponível em <http://global.org.br/programas/manifestacao-publica-de-organizacoes-de-dh-sobre-alemao-e-

vila-cruzeiro/>. Acessado em 07/04/2015.  



 

Para o cientista social Alexandre Magalhães da Rede Contra a Violência, o governo 

aproveitou a situação de crise para efetuar o que há tempo já desejava fazer no Complexo do 

Alemão: convocar as Forças Armadas para operar no que nomeia de “guerra” nas favelas.  

A partir da metáfora da guerra articula-se a prática: primeiro você precisa identificar 
o inimigo, os traficante de drogas e, por tabela, as comunidades. Depois, um 
segmento da sociedade e os meios de comunicação exigem a resposta rápida. As 
favelas, então, se transformaram na fonte de todos os medos da cidade. (Brasil de 
Fato, 21/12/2010). 

Essa polifonia do discurso mostra como diferentes atores podem descortinar os 

silêncios de um acontecimento histórico através de verdades construídas por meio das 

mediatizações de diferentes falas apresentadas por notícias, manchetes, editoriais e cartas dos 

leitores de um jornal, viabilizando uma produção de efeitos de sentidos sobre esse 

acontecimento histórico em disputa simbólica, propondo múltiplas visões que relativizam (ou 

não) a versão oficial.  

No caso da mídia, o que a coloca no desempenho de um papel fundamental é o poder 

de enquadrar e selecionar a memória individual e coletiva dos acontecimentos, visto que a 

memória é um fenômeno construído (POLLAK, 1992), tanto de forma consciente como 

inconsciente, quando essa memória emerge valores disputados em conflitos sociais. Ele 

ressalta que esse enquadramento é maior quando esses conflitos expõem a disputa simbólica 

entre grupos políticos diversos. Afinal, a reorganização de uma memória é uma reorientação 

ideológica, pois reescreve a história social que, no enquadramento da memória, leva a 

solidificação do sentido social.  

Por isso, é importante destacar o papel da polifonia trazida por esses outros atores 

sociais por meio dos jornais alternativos, artigos de análise da mídia em portais como o 

Observatório da Imprensa, programas de televisão e depoimentos orais colhidos in loco por 

representantes de ONGs de direitos humanos, além de depoimentos e dizeres colhidos no 

trabalho de campo na pesquisa. Esse processo é visto por Pollack (1989) como o 

desvelamento de outras versões excluídas do enquadramento da memória oficial:  

(…) Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a 
história oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como parte 
integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à “Memória oficial”, no 
caso a memória nacional. Num primeiro momento, essa abordagem faz da empatia 
com os grupos dominados estudados uma regra metodológica e reabilita a periferia e 
a marginalidade. (…) Por outro lado, essas memórias subterrâneas que prosseguem 
seu trabalho de subversão no silêncio e de maneira quase imperceptível afloram em 
momentos de crise em sobressaltos bruscos e exacerbados. A memória entra em 
disputa. Os objetos de pesquisa são escolhidos de preferência onde existe conflito e 
competição entre memórias concorrentes. (POLLACK, 1989, p. 3). 



 

Ele revela que essas memórias em disputa, a coletiva (oficial ou nacional) e a 

subterrânea dos excluídos estão localizadas na fronteira do dizível e o indizível. São fronteiras 

entre os silêncios e “não-ditos” que estão em constante deslocamento. Uma memória coletiva 

subterrânea da sociedade civil dominada ou de grupos específicos, difere-se e revela outros  

sentidos em relação à memória coletiva organizada que resume a imagem que uma sociedade 

majoritária, ou Estado, desejam passar e impor (1989, p. 4).  

O trabalho de enquadramento da memória se alimenta do material fornecido pela 
história. Esse material pode sem dúvida ser interpretado e combinado a um sem-
número de referências associadas; guiado pela preocupação não apenas de manter as 
fronteiras sociais, mas também de modificá-las, esse trabalho reinterpreta 
incessantemente o passado em função dos combates do presente e do futuro. (…) O 
trabalho de reinterpretação do passado é contido por uma exigência de credibilidade 
que depende da coerência dos discursos sucessivos.  (POLLACK, 1989, p. 6). 

A memória nacional é um campo de coesão e definição de fronteiras, porque emerge 

o discurso daquilo que é comum a um grupo. Neste caso, inclui-se o território, pois a função 

essencial da memória comum é manter a coesão interna e defender essas fronteiras.  

1.3 Da metáfora de guerra à vida nua da metáfora de paz 

A política de segurança pública no Rio de Janeiro tem sido utilizada pelo governo 

como um álibi para a aprovação de medidas que substituem o controle democrático por um 

controle do Estado há mais de 30 anos. Essa é a posição da antropóloga Jaqueline Muniz 

sobre a atual linha de segurança pública no Rio de Janeiro defendida em artigo 

“Despolitização da Segurança Pública e seus Riscos” (2012). Segundo ela, qualquer “ação de 

segurança pública implica, em alguma medida, na restrição de liberdades individuais e 

coletivas, o que se revela uma armadilha perigosa para a fabricação de um amplo debate sobre 

os caminhos da segurança pública” (p.3). E essa realidade ocasiona uma intencionada 

despolitização do tema.  

É dessa forma que “se operacionaliza a aprovação popular de ações que são um 

preocupante avanço de uma retórica e clamor por Lei e Ordem, alimentando o aumento do 

poder coercitivo do Estado como efeito desse cenário social e político” (Santos, apud 

MUNIZ, 2012, p. 3). Neste jogo discursivo social, a antropóloga destaca que existe a 

“promoção de uma cidadania tutelada em conformidade com uma cultura do controle que tem 

projetado uma cidadania regulada” (idem).  

Na visão de Muniz, a proposta da deslegitimação do debate da segurança pública se 

torna uma chave de leitura imprescindível para se analisar de forma mais atenta a pacificação 

de favelas e a implantação das UPPs. Afinal, o programa de segurança pública tão aludido 



 

pela mídia chega a representar ou não a ruptura do paradigma da política de guerra contra as 

drogas, impetrada pelo Estado há décadas nos espaços favelados? 

Ou, na realidade, as UPPs seriam apenas uma nova forma de estética policial-militar 

de controle social da ordem elaborada por uma metáfora de paz? Dessa forma, mantendo o 

status quo do enfrentamento à violência por meio de um hibridismo de uma polícia de guerra 

como linha principal da política de segurança pública e uma vigilância permanente do espaço 

favelado. Sendo assim, as UPPs alteram a metáfora de guerra (LEITE, 2012) da segurança 

pública de décadas do Rio de Janeiro?  

Em nossa análise, utilizaremos o conceito de metáfora em Pêcheux citado por Eni 

Orlandi (2009), que nos fornece uma teorização sobre o surgimento das metáforas em todo 

processo de produção de sentidos, contrastando-o com o funcionamento das figuras, como 

metáforas locais, no discurso sob análise. A autora explica que diferentemente do conceito 

linguístico de metáfora, que opõe o sentido literal (primeiro e natural) ao sentido metafórico 

interpretado como um desvio do sentido literal, Pêcheux postula um conceito de metáfora 

como o cerne da produção de sentidos. Dessa forma, cria-se o efeito metafórico como 

fenômeno semântico produzido por uma substituição contextual que provoca um 

deslizamento de sentido entre dois ou mais termos. Sendo assim, todo processo de produção 

de discursos se dá pelo constante deslizamento de sentidos, através do qual de um termo ou 

expressão se passa a outros, que os substituem.  

É por essa razão que as metáforas devem ser entendidas não como desvios, mas 

deslizes ou transferências, visto que a metáfora está para a análise do discurso filiada a 

Pêcheux (ORLANDI, 2009), na base do movimento dos sentidos. Para haver discurso é 

preciso que se passe constantemente de um sentido a outro. Em suma, todo novo processo de 

produção de um discurso vai sempre produzir deslocamentos ou deslizes, no sentido de 

passagem de um termo a outro, que são os efeitos metafóricos. 

Coimbra (2001) assinala que a história das cidades é feita da dicotomia produzida pelo 

capitalismo, na qual se constata que certos territórios precisam ser esvaziados por um 

segmento da população, à medida que são valorizados economicamente, para ocupar outras 

regiões menos importantes – as chamadas periferias – onde as populações pobres podem 

sobreviver, segundo a gestão do Estado, sem grandes investimentos ou condições de 

saneamento básico, moradias, transportes etc.  

Posteriormente, esses espaços são enquadrados discursivamente pelo poder 

hegemônico como os germinadores de violência, do banditismo, da criminalidade. É nesse 



 

discurso categorizante e de gestão administrativa do Estado que se promove a metáfora da 

“cidade partida” trazida pelo enunciado do jornalista Zuenir Ventura (1994), que divide a 

cidade em duas faces: as “zonas nobres” e os “territórios da pobreza”. Esconde, por meio 

dessa caracterização, a real cidade como: um conjunto articulado de espaços em que um não 

existe sem o outro, pois um assegura a existência e a reprodução do outro. 

Márcia Leite aponta que, em geral, a reação a novos cenários de violência, insegurança 

e medo, frequentemente, ocasiona na opinião pública a sensação de uma metáfora da guerra 

“de todos contra todos” (2012, p. 379) que estaria em curso na cidade, pondo em risco, 

cotidianamente, “o mais fundamental dos direitos dos indivíduos: o direito à vida” (idem). 

Leite ressalta que essa sensação se torna uma representação do Rio de Janeiro, ou seja, a 

cidade é vista como um arquétipo de guerra, a partir da construção de um discurso que se 

alimenta e retroalimenta da ocorrência desses eventos socialmente para criar uma dualidade 

na cidade:  

(…) a partir de uma série de episódios violentos (arrastões, assaltos, sequestros, 
tiroteios, “balas perdidas”, chacinas, rebeliões em presídios e instituições de jovens 
infratores, paralisações do comércio, escolas e serviços públicos por ordens de 
bandidos, muitas vezes emitidas do interior de prisões de “alta segurança”), que 
produziram um forte sentimento de insegurança diante das crescentes ameaças à 
integridade física e patrimonial de seus habitantes. Formulada no interior de um 
discurso que chamava a população a escolher um dos lados de uma cidade pensada 
como irremediavelmente “partida” (VENTURA, 1994), a metáfora da guerra foi 
retomada, ao longo das décadas seguintes, toda vez que se ampliou a percepção de 
agravamento (LEITE, 2012: 379). 

Ou seja, o cenário de emergência, posto a partir do surgimento de episódios violentos 

na cidade espraiados discursivamente por autoridades públicas e a mídia, desdobra-se 

socialmente em uma forte sensação de medo que demanda por uma maior vigilância do 

Estado para a garantia do direito à vida e a segurança das classes médias e altas, acarretando 

uma forte pressão por ordem pública a qualquer custo. Inclusive, ao custo de vidas que não 

são vistas como essenciais ou valorizadas por parte desses setores da população, mas como 

um perigo social iminente, como sujeitos vistos como uma classe perigosa: 

(…) no seio desta sociedade tão civilizada existem ‘verdadeiras variantes’ (…) que 
não possuem nem a inteligência do dever, nem o sentimento da moralidade dos atos, 
e cujo espírito não é suscetível de ser esclarecido ou mesmo consolado por qualquer 
ideia de ordem religiosa. Qualquer uma destas variedades foram designadas sob o 
justo título de classes perigosas (…) constituindo para a sociedade um estado de 
perigo permanente (COIMBRA, 2001, p.88, grifo original). 

Para Guimarães, a expressão traz à tona a espinha de uma disposição de  um “lugar” 

reservado no status quo da sociedade para certos indivíduo formados no sentido de um 

conjunto social à margem da sociedade civil, uma comparação surgida na primeira metade do 



 

século XIX, num período em que a superpopulação relativa ou o exército industrial de 

reserva, segundo a acepção de Marx, atingia proporções extremas na Inglaterra, quando esse 

país vivia a fase “juvenil” da Revolução Industrial (2008, p. 21).  

A expressão classes perigosas é usada desde 1859 por Mary Carpenter (apud 

GUIMARÃES, 2008, p. 21), que se vale dela para designar o grupo de pessoas com passagem 

pela prisão ou aquelas, ainda que não tenham sido presas, caracterizam-se por viver fora do 

mercado de trabalho proposto pelo capital, sendo assim, poderiam para sustentar a si e a 

família, praticar crime ao invés de trabalhar, caracterizando um perigo social (idem). 

Nessa lógica, a favela é o lugar da representação do conflito social no Rio de Janeiro, 

acionando simbolicamente para as favelas o sentido de “território da pobreza”, um espaço 

classificado como o abrigo de uma classe perigosa. Visto como o lugar para alguns setores de 

classe média e alta da população, em que a cidadania plena de direitos não deve ser permitida 

aos moradores desse espaço pelo Estado, mas sim deve ser tutelada e controlada socialmente 

pelo Estado por representar simbolicamente o lugar de onde brota a violência.  

Por isso, tolera-se a supressão estatal de condição de prerrogativas fundamentais de 

cidadania e segurança nos espaços vistos como o lócus desse perigo e, consequentemente, 

para os moradores que vivem nessas localidades. Temos assim, a construção social do espaço 

das favelas como lugares da violência e do crime, segregando socialmente não só sujeitos, 

mas também produzindo um uso seletivo das políticas públicas. Incluindo-se a política de 

segurança pública a ser adotada no combate à violência nessas áreas para a promoção da 

ordem pública em toda a cidade.  

A promoção da caracterização da favela, por parte do Estado, como o lócus da 

“guerra” contra o crime no Rio de Janeiro, na qual o inimigo acionado simbolicamente é o 

“traficante de drogas” ali instalado, produz uma prática de “guerra” pelo Estado nas favelas. 

Principalmente, porque as favelas são somente toleradas socialmente pelas classes médias e 

altas da população. Porém, esse acionamento de “guerra” é praticado não apenas contra o 

varejista de drogas ilegais, mas também contra os moradores, conforme explica Márcia Leite 

(2012, p.375). Porque os residentes de favelas são vistos, em geral, como “quase bandido e, 

assim, inimigos a combater, demarcando o limite das políticas públicas nessas localidades” 

(idem). 

Temos uma visão de que a cidadania dos sujeitos favelados empregada pelos próprios 

dispositivos do Estado na lógica da pacificação ocorre de forma “regulada”, conforme já 

ressaltada por Jaqueline Muniz (2012). Tendo na prática sua materialização na solução 



 

violenta para o problema da violência no campo das políticas de segurança pública (LEITE, 

2012, p. 380). Possível, justamente, pela evocação do estado de emergência no âmbito púbico 

que por consequência deslegitimar o debate da construção de uma real política de segurança 

pública.  

Representar o conflito social nas grandes cidades como uma guerra implica acionar 
um repertório simbólico em que lados/grupos em confronto são inimigos e o 
extermínio, no limite, é uma das estratégias para a vitória, pois com facilidade é 
admitido que situações excepcionais – de guerra – exigem medidas também 
excepcionais e estranhas à normalidade institucional e democrática. Nestes termos, o 
dispositivo discursivo que constituiu o principal operador da demanda por ordem 
pública foi a construção de duas imagens polares a partir da metáfora da guerra: de 
um lado, os cidadãos – identificados como trabalhadores, eleitores e contribuintes e, 
nesta qualidade, pessoas de bem, honradas, para quem a segurança é condição 
primordial para viver, produzir, consumir; e de outro, os inimigos representados na 
pela favela – categoria que não distingue moradores e criminosos. De fato, o uso da 
metonímia corresponde a uma aproximação dos dois segmentos, atribuindo aos 
primeiros ora a condição de reféns, ora a de cúmplices dos segundos, cujo “lado” 
teriam escolhido ao optarem pelo campo da ilegalidade (LEITE, 2012, p. 379). 

A partir de 2008, o projeto estadual de pacificação de favelas, por meio da instalação 

das UPPs, promete interromper essa dinâmica de “guerra” no Rio de Janeiro. A principal 

característica do programa de segurança pública é a retomada do controle desses espaços 

como condição basilar para integração dessas localidades à cidade. O repertório discursivo 

acionado é a propagação do fim da “cidade partida” (VENTURA, 1994), da possibilidade do 

pleno exercício da cidadania para moradores de favela, agora “civilizados”, que estão 

destituídos da sua condição de perigo social para cidadãos de bem, cidadãos de paz que 

moram em favelas. 

Todavia, para a metáfora de paz poder ser implantada, o Estado precisa primeiro 

exterminar aqueles que assumem a condição de “soldados da guerra”, os destituídos de valor 

político e econômico para o Estado e para a população, aqueles enxergados e classificados 

como “inimigos”, ou seja, os perigosos.  

À sombra do Estado e da Lei a partir do dispositivo jurídico e executivo com o aparato 

policial estatal, forma-se uma vida nua: a “vida indigna de ser vivida” (AGAMBEN, 2004, p. 

134). Isto é, uma vida que perde sua humanidade e que pode, impunemente, ser exterminada, 

visto que sua morte não implica em crime porque “a vida cessa de ter valor jurídico e pode, 

portanto, ser morta sem que se cometa homicídio” (Ibidem, p. 135).  

O cenário construído que justifica essas arbitrariedades é o da “guerra”, que pressupõe 

um controle de um território enxergado à margem do Estado, posto em contexto de exceção 

(AGAMBEM, 2004). Veena Das e Deborah Poole (2008) se diferenciam da visão de 

Agamben quanto ao sentido compreendido de estado de exceção. As antropólogas usam o 



 

contexto de exceção não tanto no sentido de sítio ou como algo fora do Estado, proposta 

original da concepção de Agamben que pensa a exceção a partir de um campo de 

concentração, mas como uma exceção espraiada como uma modalidade em que a vida nua 

compreendida como “ameaça em suspense que pode cair sobre qualquer um, (...) como rios 

que fluem para e através do corpo” (2008, p.29) do Estado.  

Para Das e Poole, a vida nua e a exceção não devem ser vistas como um “estado 

fantasmagórico do passado” (idem), mas como um procedimento que ocorre no presente na 

figura da política ou do poder local e dentro e fora do Estado, a partir do emprego da violência 

e de autoridades extrajudiciais. Sendo assim, “o sentido de margem e de exceção recai sobre 

as práticas que podem aparecer em uma contínua redefinição da lei através de formas de 

violência e autoridades construídas” (idem). Seja pela conformidade da necessidade da 

manutenção ou para constituição de um status quo. Dessa forma, a exceção espraiada no 

corpo jurídico do Estado, caracteriza-se como um retrocesso em termos democráticos das 

liberdades e direitos civis, por substituir a negociação democrática dos conflitos de interesses 

pelo uso arbitrário da força, a legitimidade da violência pelo Estado, com respaldo de 

dispositivos jurídicos. 

Em mundo extremamente midiatizado como estamos, o papel da mídia, no exercício 

desse sentido de legitimação de exceção, torna-se mais um elemento a ser considerado na 

constituição da vida nua (AGABEM, 2004) perante o Estado e a própria opinião pública. Seja 

pela produção de discursos que influenciam comportamentos ou os que constituem 

concretamente em um repertório simbólico na construção e implantação de políticas públicas, 

na medida em que agendam o debate.  

Patrícia Bandeira Melo (2008) enfatiza que na perspectiva da Sociologia Cultural, a 

realidade é um texto narrado por carrier-groups que conduzem o discurso da pauta pública, 

constituído de grupos de pressão que assumem o papel de perpetuar a memória coletiva de um 

segmento social ou sobre fatos relacionados a ele. Principalmente, segundo a autora, a partir 

de eventos considerados traumáticos ou relevantes para um determinado grupo social. Os 

carrier-groups têm hegemonia política e funcionam como instituições sociais legitimadoras na 

estrutura social por serem espaço de visibilidade discursiva de múltiplos indivíduos. São 

responsáveis pelas construções discursivas acerca de eventos relevantes. Dentre as instituições 

que operam como carrier-groups temos a mídia.  

A concepção de carrier-group proposta por Melo (2008), está vinculado ao 

pensamento de Jeffrey Alexander (2002, apud MELO, 2008, p.3). O autor propõe o discurso 



 

midiático como um recurso para investigação das representações de processos culturais 

traumáticos de uma sociedade, compreendendo um texto narrado pelo carrier-group como um 

conteúdo capacitativo de persuasão como uma rede interligada de significados (idem).  

Portanto, o discurso como texto é o espaço no qual são vivenciados os fatos sociais. 

Nesta abordagem, as instituições jornalísticas como o Grupo Globo e suas mídias se 

constituem como grupos condutores de um discurso, de uma cultura social, que tenta construir 

um pensamento dominante acerca de determinados fatos como porta-vozes de uma hegemonia 

política.  Essa condução pode ser de uma liderança ou uma fonte de informação que enquadra 

uma audiência acerca de uma situação histórica a partir dos recursos simbólicos disponíveis. 

Portanto, cabe à imprensa justamente ter esse papel: diluir, direcionar, oferecerem sentidos e 

criar conceitos acerca de determinados temas que coloca em sua pauta (Alexander, 2002, apud 

MELO, 2008, p.3) como um representante do carrier-group.  

Na medida em que compartilhamos da visão de Jeffrey Alexander (2002) citado por 

Melo (2008) de que o discurso pode ser o determinante de uma realidade, é possível afirmar 

que o jornalismo pode ajudar a construir narrativa acerca de fatos sociais constituindo a 

percepção do leitor/telespectador/ouvinte, por exemplo, de que vivemos em uma sociedade 

sob o jugo da “fala de crime” conforme proposto por Caldeira (2000): “a fala do crime 

alimenta um círculo em que o medo é trabalhado e reproduzido, e no qual violência é a um só 

tempo combatida e ampliada” (p. 27). Isso porque o discurso funciona como lógica do social 

e é essa centralidade da cultura que dá a ela uma autonomia analítica, na qual podemos 

observar as estruturas narrativas nas quais bucamos códigos simbólicos.  

Nesta abordagem, a perspectiva do carrier-groups pode servir para discutir o tema 

sobre a ocorrência de uma representação da violência e da notícia de crime, que banaliza a 

vida de certos grupos sociais, influenciando a opinião pública a considerar a existência de 

seres sociais matáveis. Caracterizados pela mídia e o Poder Público como pessoas que não 

possuem valores jurídicos e sociais, todos são incluídos nessa representação social e estão 

desconstituídos de direitos políticos, tornando-se “vidas nuas” (AGAMBEM, 2004) no 

sentido de estarem à margem do Estado dentro do contexto de exceção compreendido por 

Veena Das e Deborah Poole (2008).  

Enquadrados discursivamente na mídia a partir de uma subjetividade inserida nos 

códigos simbólicos da violência, pano de fundo da sensação de insegurança e do medo social, 

do cenário de agravamento da violência que deslegitima o debate da segurança pública 

(MUNIZ, 2012), tanto os sujeitos vistos como vida nua quanto os dispositivos jurídicos que 



 

criam populações à margem e exceção do Estado, podem ser projetados discursivamente 

perante a opinião pública apenas como “efeitos colaterais”. Suas mortes se configuram como 

necessárias dentro desse quadro para a restituição da paz e segurança pública na cidade. Ou 

seja, os “danos colaterais” são informados, mas sob o enunciado que vende a opinião pública 

a aceitação de exceções jurídicas para aqueles indivíduos a margem do Estado, visto que a 

implantação de uma cenário de paz para todos depende da imprescindível  presença da 

“guerra” e dessa violência estatal.  

Sendo assim, seja pelo enquadramento da memória, por meio das imagens publicadas 

e do uso delas como discurso, pelas formações discursivas, silenciamentos e produção de 

sentido veiculado no noticiário da violência cotidiana e de crimes, a mídia – no caso estudado, 

o jornal O Globo – pode ter legitimado e mediado, como um carrier-group, práticas no 

interior do corpo do Estado que asseguram ações coercitivas, punitivas e de controle social 

para uma parcela da população destituída de direitos políticos: ainda que seja o próprio direito 

à vida.  

O processo de pacificação e a gestão policial da vida nesses territórios pelas UPPs, 

podem ao invés de interromper a execução da metáfora de guerra, na realidade, escamotear 

essa linha de atuação da política de segurança pública de Estado no Rio de Janeiro, mas agora, 

por uma metáfora de paz construída pelo Estado por ações e discursos mediatizados e 

legitimados. Tendo sido a mídia estudada (O Globo) a condutora de enunciados e, portanto: 

instrumento de hegemonia sobre as UPPs e a pacificação de favelas.  

Em suma, a hipótese sociológica trabalha com a ideia de que o programa das UPPs 

não rompe a política de “guerra” contra o comércio varejista de drogas nas favelas ou o 

tratamento dado à população. Os moradores de favelas pacificadas permanecem sendo 

tratados como cidadãos à “margem do Estado” (DAS; POOLE, 2008, p.24), por prerrogativas 

jurídicas dentro de um contexto de exceção. Por isso, a necessidade do controle e de 

vigilância permanente por tecnologias policiais militarizadas que produzem um esplendor as 

ações no caso do Rio de Janeiro.  

Segundo Malaguti (2012), o “esplendor do estado de polícia” está a serviço dos 

governos para a garantia da representação hegemônica do Rio de Janeiro como uma cidade 

segura. Condição sine qua non para a produção de um espaço socio-econômico voltado a 

atender as aspirações do mercado globalizado do circuito de importantes megaeventos 

esportivos do mundo, como: a Copa do Mundo de 2014 e as Olímpiadas de 2016. 



 

A partir disso, cabe a pergunta: a morte dos sujeitos tratados como vidas nuas pelo 

Estado,  como “danos colaterais” de uma “guerra” necessária contra um “inimigo” “comum” 

a todos para a conquista da metáfora de paz (sensação de segurança), deve ganhar visibilidade 

pública? Afinal, essas mortes podem ser reclamadas? O jornal O Globo como porta-voz do 

Estado pode ter legitimado junto à opinião pública a fabricação de vidas nuas na pacificação 

do Complexo do Alemão? 

1.4. De costas para a vida: os ninguéns 

“Onde estão os mortos em um jornal cotidiano?” questiona Maurice Mouillaud (2002, 

p.349) ao refletir sobre a morte de pessoas publicadas na mídia. De certa forma, procuramos 

essa resposta nas páginas de O Globo sobre a cobertura do processo de pacificação do 

Complexo do Alemão. Afinal, Mouillaud, ao estudar como nascem os “grandes mortos” na 

mídia, seja por categoria de análise ou de exclusão, também põe luz sobre aquelas mortes 

descartáveis, os mortos sem face, os mortos de serviço: os mortos banais.  

Revela que esses mortos são os espólios de guerra, revoluções e/ou conflitos armados 

que contribuem para a história como número ou que exercem a função de compor “a 

necrologia” (MOUILLAUD, 2002, p. 350) da notícia de crime e de violência, fazendo parte 

das estatísticas de “balanço de perdas e ganhos” (idem). Ainda que Mouillaud ressalte que “a 

morte não é uma informação” (idem), ele lembra que cada morte pode ser no noticiário uma 

questão desnudada ao extremo: nome, nome de família, idade do morto (idem).  

Dessa forma, a partir da filiação discursiva da reportagem “Onde estão os mortos?” da 

Folha de S. Paulo, procuramos os vestígios, menções, os gestos de ruínas sobre as 37 mortes 

do processo de pacificação do Complexo do Alemão na materialidade dos enunciados de O 

Globo. Principalmente, as duas mortes noticiadas em tom de reclamação e/ou denúncia pela 

Folha: as mortes de Davi Basílio, de 17 anos, e Rogério Cavalcante, de 34 anos; além dos 

outros 17 mortos identificados por nome, cor, idade e suposta ocupação “traficante” em nota 

de assessoria de comunicação do governo: a Secretaria de Segurança Pública do Rio de 

Janeiro e PMERJ.  

O período de pesquisa dessa primeira análise – que se tornou uma das primeiras 

evidências para a construção do estudo – foram as duas primeiras semanas do processo de 

pacificação do Complexo do Alemão: entre 21/11/2010 a 4/12/2010. Esse primeiro recorte foi 

realizado por representar o período de maior incidência de matérias publicadas pelos jornais 



 

sobre a “onda” de violência no Rio de Janeiro. O jornal chega a publicar três edições com o 

caderno especial intitulado “A Guerra do Rio”. 

Tabela 2: Enunciados de mortes da pacificação do Complexo do Alemão em O Globo 

Edição Nº. Pág. 
analisadas 

Nº de enunciados 
sobre mortes 

21/11/2010 1 - 
22/11/2010 4 - 
23/11/2010 6 - 
24/11/2010 7 2 
25/11/2010 7 23 
26/11/2010 21 10 
27/11/2010 16 - 
28/11/2010 18 3 
28/11/2010 27 - 
30/11/2010 7 - 
01/12/2010 7 - 
02/12/2010 13 - 
03/12/2010 1 - 
04/12/210 1 - 

Total 159 38 

Fonte: Acervo O Globo 

Foi também considerado a data de publicação da matéria “Onde estão os mortos?” da 

Folha – base de dados fundante da pesquisa – que serviu de primeira evidência sobre a nossa 

hipótese da construção de uma metáfora de paz na cidade atribuída à pacificação de favelas, 

para mascarar um forte aparato bélico utilizado como linha da política de segurança pública 

no Rio de Janeiro e das UPPs. O ponto de partida para nossa análise da materialidade 

discursiva de O Globo.  

O objetivo do levantamento foi verificar a posição do estudo de que a narrativa da 

Folha de S. Paulo nesta reportagem – e não em toda a cobertura do jornal paulista sobre a 

ocupação dos Complexos do Alemão e da Penha – destaca-se como um gesto de ruína 

discursiva (MENDONÇA, 2012). No total, foram analisados no mapeamento 159 páginas do 

jornal O Globo, referentes a 14 edições sobre as ações de violência e até a ocupação do 

Complexo do Alemão, dentro do período citado.  

Primeiramente, procuramos examinar as mortes das 17 pessoas identificadas na 

listagem da enviada às redações de jornais pela Secretaria de Segurança Pública do Rio. Mas, 

nenhuma informação foi encontrada. Então, partimos para a busca das mortes de varejistas de 

drogas a partir do termo “traficante”, comum em reportagens de violência armada e crime, 

mas também não conseguimos encontrar qualquer dado. Dessa forma, alteramos o termo de 

pesquisa para “mortes” ou “mortos”. Três notícias foram localizadas totalizando a citação de 



 

38 mortes no periódico carioca. A primeira citação encontrada foi na edição de O Globo, 

24/11/2010, Rio, p.18, com a manchete “Operação policial vasculha 22 comunidades”, na 

qual foi noticiada a prisão de oito suspeitos na favela de Manguinhos e duas mortes.  

Em resposta aos recentes ataques de traficantes - foram dez, com carros incendiados, 
motoristas assaltados e cabines da PM metralhadas -, as polícias Civil e Militar 
deixaram os quartéis e delegacias ontem (23/11/2010), na Operação Fecha Quartel 
(…) para fazer incursões em pelo menos 22 favelas da Região Metropolitana. Foram 
300 PMs e 150 policiais civis, que tiveram apoio de veículos blindados (caveirão) e 
helicópteros. Foram presos oito suspeitos e dois foram mortos, além de terem sido 
apreendidos 50 quilos de maconha. (O Globo, 24/11/2010, grifos meus). 

Em 25 de novembro de 2010 – data da ocupação da favela da Vila Cruzeiro 

(Complexo da Penha), o jornal faz outra menção à ocorrência de mortes durante as operações 

policiais-militares na cidade. Na manchete de capa, 18 mortes são noticiadas: “Operações em 

30 favelas resultaram em 18 mortos só ontem; Cabral pede apoio da Marinha”. Porém, o 

número de mortes aumenta para 23, ao lermos o corpo do texto da matéria de capa. Isso 

porque O Globo divulga o balanço das operações policiais ocorridas desde domingo 

(21/11/2010). 

Quatro dias após o início dos ataques que aumentaram a sensação de insegurança no 
Rio, o governo do estado decidiu preparar sua principal ofensiva contra o terror 
imposto pelo tráfico. O objetivo é dominar a Vila Cruzeiro e o Complexo do 
Alemão, que se transformaram no maior bunker de traficantes cariocas desde que 
migraram para lá bandidos expulsos de favelas ocupadas por Unidades de Polícia 
Pacificadora (UPPs). Os governos Sérgio Cabral Filho pediu apoio logístico à 
Marinha, que vai fornecer blindados e equipamentos. A PM decretou estado de 
prontidão em todas as unidades da Região Metropolitana. Ontem (24/11/2010), até o 
final da noite, a corporação fez incursões em 28 favelas, resultando na morte de 18 
pessoas e 41 presos – desde domingo (21/10/2012), já morreram 23. (O Globo, 
25/11/210, capa, grifos meus). 

Chama atenção o pequeno editorial na capa do jornal que parece evocar o contínuo uso 

da força coercitiva do Estado frente aos atos de violência: “Como já ensinaram Colômbia e 

Itália, quadrilhas acuadas respondem com técnicas de terror. Parece ser a fase em que o Rio 

começa a entrar. Agora mesmo é que não pode haver vacilações ou recuos” (O Globo, 

25/11/210, capa).    

Na matéria publicada na página 2, do caderno especial “A Guerra do Rio”, 

26/11/2010, com a manchete “A reconquista da Vila Cruzeiro”, O Globo informa que a 

operação policial-militar aconteceu sem qualquer ocorrência de mortes devido ao confronto: 

“Em poucas horas, policiais chegaram ao alto da favela. Para trás, ficou um rastro de 

destruição: carros incendiados, fios arrebentados e marcas de sangue pelo chão. Não houve 

informação sobre mortos nos confrontos” (grifo meu). Aqui, parece que o jornal passa a tratar 

o acontecimento de forma estanque, desenvolvendo uma narrativa não correlata com as ações 



 

policiais-militares antecedentes que ocorreram no espaço urbano do Rio de Janeiro. 

Todavia, ao longo de reportagens publicadas no mesmo caderno especial, fragmentos 

sobre a possibilidade de ocorrência de mortes durante o confronto surgem no texto de O 

Globo. Na página 3, na notícia “Imagens mostram fuga em massa”, o jornal descreve o 

momento em que um dos varejistas de drogas é alvejado por um tiro.  

Na hora do desespero, nem os cúmplices foram ajudados. No alto do morro, numa 
estrada de terra batida perto de uma pedreira, um dos bandidos foi baleado e caiu. 
Um homem o arrastou pelo braço e o deixou na beira da pista. Apesar de o 
criminoso ferido ter acenado pedindo ajuda, comparsas prosseguiram a fuga e o 
ignoraram. Somente minutos depois ele foi resgatado. (O Globo, 26/11/2010, Rio, 
p.3). 

Em um segundo momento, o enunciado da reportagem menciona a transmissão da TV 

Globo da travessia dos varejistas de drogas em fuga da Vila Cruzeiro em direção ao 

Complexo do Alemão e informa que “as imagens não mostram de onde foram disparados os 

tiros que atingiram dois homens. Alguns se agacharam e, momento depois, o que se vê é a 

estrada deserta” (idem). A matéria não é assinada por nenhum dos repórteres da editoria Rio 

responsável pela cobertura56. 

Na página 4, dessa mesma edição do caderno especial “A Guerra do Rio”, foi 

publicada a notícia “População aplaude a passagem da tropa” que ocupa o primeiro e segundo 

plano da página em formato standard. A página traz como destaque uma foto referente a 

ocupação não do Complexo da Penha realizada no dia 25/11/2010, em primeiro plano. Na 

foto, vemos um tanque militar M-113 subindo a ladeira que dá acesso ao Santuário da Penha e 

a um dos morros do Complexo da Penha. Em cima do M-113 há uma faixa com os seguintes 

dizeres: “A paz é possível e depende de nós também”. A faixa foi colocada no local pela 

administração do Santuário da Penha em virtude da Campanha da Fraternidade da CNBB de 

2009 – bem antes da pacificação – cujo lema naquele ano foi: “A paz é fruto da justiça”. 

Porém, o discurso transmitido pela imagem cria um simbolismo entre a faixa e o blindado M-

113 aliado ao título da notícia que enquadra o sentido para a produção de “consensos sociais” 

                                                
56 A publicação de notícia sem autoria pode acontecer a partir de situações como: a) recusa do profissional em 

assinar a matéria publicada por algum motivo; b) a falta de autoria pode indicar que a notícia foi redigida 
pelo editor do jornal que, em geral, não assina como repórter e/ou c) a publicação do nome do jornalista autor 
da matéria não ser uma prática do veículo, o que não é o caso ou a tradição de O Globo. É importante ressalta 
que pelo Artigo 12 da Cláusula da Consciência do Estatuto Profissional (Lei nº 1/99): “os jornalistas não 
podem ser constrangidos a exprimir ou subscrever opiniões nem a desempenhar tarefas profissionais 
contrárias à sua consciência, nem podem ser alvo de medida disciplinar em virtude de tal recusa. A cláusula 
de consciência é um direito do jornalista, podendo o profissional se recusar a executar quaisquer tarefas em 
desacordo com os princípios do Código de Ética ou que agridam as suas convicções”. Disponível no portal 
<http://www.fenaj.com.br>. Acessado em 15/04/2015.  



 

que garantam a legitimidade necessária às autoridades para o uso da força e promoção da 

pacificação. Além disso, dá a impressão que a imagem é relativa ao momento da e 

Figura 4: Faixa na ladeira de acesso ao Santuário da Penha – Campanha CNBB 

 

Fonte: Acervo pessoal. Registro em 28/11/2010 

 

Figura 5: O Globo, Caderno Especial "A Guerra do Rio", 26/11/2010, p. 4 

 

Fonte: Acervo O Globo 



 

 

A página é composta por uma matéria principal e um box57 com o título “No coração 

da Guerra do Alemão”. Esta é assinada pelo jornalista Antônio Werneck. No último parágrafo 

do corpo de texto que compõe a matéria, o repórter descreve uma cena que poder ser um 

possível vestígio de ocorrência de mortes em virtude do confronto:  

Por todo o caminho até a favela, havia marcas da guerra dos últimos dias. Buracos 
de balas, munição deflagrada no chão, pneus queimados e restos de barricadas 
armadas pelos traficantes. Enquanto no Largo da Penha, os comerciantes decretavam 
feriado, fechando todo o comércio (...). Mas o que chamou atenção, naquele deserto 
de pessoas e comércio, foi a movimentação numa funerária na rua Cajá, principal via 
de acesso à favela, com dois funcionários de plantão atendendo aos clientes. (O 
Globo, 26/11/2011, “A Guerra do Rio”, p.4, grifos meus). 

A construção textual desse último parágrafo nos parece representar um subterfúgio 

utilizado pelo jornalista para romper uma possível política do silêncio sobre a morte de 

pessoas durante o confronto no Complexo do Alemão na cobertura de O Globo. Uma forma 

de irromper sentidos diferentes dentro de uma produtividade jornalística que obedece a um 

processo sequencialmente igual para um mesmo dizer.  

Orlandi em seus estudos sobre as formas do silêncio enfatiza que “todo dizer é uma 

relação fundamental com o não-dizer” (1992, p.12). Por isso, o silêncio não fala, ele significa, 

sendo inútil traduzir o silêncio em palavras. Assim, Orlandi adverte que é possível 

compreender o sentido do silêncio por métodos de observação discursivos, porque a política 

do silêncio é um “pôr em silêncio” (idem).  

A autora distingue na política de silêncio dois movimentos: primeiro, o silêncio 

constitutivo, o que nos indica que para dizer é preciso não-dizer; e segundo, o silêncio local, 

aquele que se refere à censura propriamente, pois é proibido dizer em certa conjuntura (1992, 

p.12). Dessa forma, o silêncio não é a ausência da palavra.  

Impor o silêncio não é calar o interlocutor, mas impedi-lo de sustentar outro 
discurso. Em condições dadas, fala-se para não dizer (ou não permitir que se digam) 
coisas que podem causar rupturas significativas na relação de sentidos. As palavras 
vêm carregadas de silêncio(s). (ORLANDI, 1992, p. 105). 

Portanto, esse fragmento nos parece uma evidência discursiva de um não-dizer que 

significa no silêncio fundante da palavra um dizer sobre possíveis mortes decorrentes do 

confronto relativo à “Batalha do Alemão” que o repórter Antônio Werneck relata na notícia 

                                                
57 Texto adicional usado em uma matéria. Serve para destacar uma parte do tema ou para dar outras explicações 

ao leitor. Em geral, o texto aparece na página entre fios, sempre em associação com outro mais longo. Pode 
ser um conjunto de informações técnicas relacionadas ao texto principal, a história de um personagem citado 
na reportagem ou até mesmo um mini editorial da publicação relacionado ao tema da manchete. 



 

publicada neste box. Pode significar um fragmento de mortes que não se tornaram um valor-

notícia pela editoria de O Globo.  

Os valores-notícia determinam se os fatos possuem ou não relevância social no 

jornalismo; são eles que definem um acontecimento como fato jornalístico. Distinguem-se em 

dois aspectos: os valores de seleção cujos critérios são substantivos (avaliam os 

acontecimentos em termos de importância ou interesse); e os valores contextuais, relativos à 

produção da notícia que funciona como guia para pauta do que deve ser realçado ou omitido 

na abordagem da notícia (WOLF, 1985, p. 190). Se na matéria analisada acima há somente 

vestígios de possíveis mortes, nesta mesma edição de O Globo, 26/11/210, “A Guerra do 

Rio”, p. 5, a morte de sete pessoas na favela do Jacarezinho é o valor-notícia na matéria.  

Figura 6: O Globo – 26/11/210 – caderno especial p. 5 

 

Ora, se a possibilidade de morte no Complexo do Alemão não foi mencionada 

diretamente pelo jornal, por que, então, na mesma edição, outras mortes são mencionadas? 

Primeiro, é preciso compreender que o balanço de mortos, feridos, armas e drogas 

apreendidas pela PMERJ e Secretaria de Segurança Pública era divulgado simultaneamente às 

redações de jornais – como foi exposto nos dados analisados da Folha de S. Paulo. Porém, no 

decorrer dos acontecimentos, as mortes ocasionadas em outras favelas e apreensões de drogas 

e armas são retiradas da contabilidade divulgada no mesmo balanço pela Secretaria de 

Segurança Pública do Rio de Janeiro, fato também informado pela Folha.  

Portanto, cabe destacar que as operações em outras favelas da Zona Norte realizadas 

entre 21/11/2010 e 4/12/2010 estão vinculadas a diversas ações de atos de violência que 

motivaram a ocupação do Complexo do Alemão. O próprio discurso de O Globo ao abordar 

as ações policiais imprime essa leitura de ações correlatas, pois como destacado na mesma 

edição, o jornal informa no lead58 da matéria, as mortes ocorridas na favela do Jacarezinho:  

Sete traficantes morreram durante uma operação da polícia civil, realizada na 
comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte. A ação foi uma ofensiva do Estado para 
conter a onda de ataques de traficantes que começou no último domingo na região. 

                                                
58 Abertura de matéria tradicional em que no primeiro parágrafo da notícia, o repórter responder a seis 

perguntas básicas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. 



 

(O Globo – “No Jacarezinho, 7 bandidos mortos”, 26/11/210, caderno especial “A 
Guerra do Rio”, p.5, grifos meus).  

Desta forma, a citada notícia parece ser um vestígio não só da ocorrência de mortes 

durante os confrontos na cidade como um fragmento de como o olhar do jornal é alterado 

sobre os acontecimentos relacionados à “onda” de violência e crimes, optando por noticiá-los 

como eventos separados, ainda que publicados na mesma edição do caderno especial de 

26/11/2010.  

Se no total do mapeamento da pesquisa foi possível identificar 38 citações de mortes 

noticiadas em O Globo entre 21/11/2010 e 04/12/2010, ao analisarmos o texto do discurso do 

jornal, percebemos que as informações sobre essas mortes não significaram marcas nos 

enunciados, necessariamente, de um ato de deslegitimação do discurso oficial. A vitória das 

Forças de Pacificação do processo de ocupação da favela da Vila Cruzeiro e do Complexo do 

Alemão. As mortes são noticiadas apenas como um dado do balanço do dia divulgado por 

fonte oficial: a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. É o balanço de perdas e 

ganhos destacado por Mouillaud.  

Não há evidência no texto de O Globo sobre as circunstâncias em que as mortes 

aconteceram. Ou seja, não há qualquer questionamento ou confronto sobre as informações 

divulgadas pela Seseg com qualquer outro dado de instituições do Poder Público, ligada à área 

de segurança pública como: a PMERJ, o Instituto Médico Legal, a base de dados sobre 

atendimentos do Hospital Getúlio Vargas ou ainda, a busca por informações na movimentada 

funerária da Rua Cajá, na Penha, citada no texto assinado pelo jornalista Antônio Werneck, 

marca da ruína discursiva da retórica oficial (Estado e O Globo). 

Maurice Mouillaud, ao analisar as narrativas post mortem, identifica no noticiário 

impresso que as mortes banais ou de serviço na estrutura jornalística são aquelas que 

compõem a necrologia. Sendo assim, elas surgem dia após dia, pelo menos nos jornais 

regionais, como uma informação local, que interessa, e só interessa, a uma comunidade: faz 

parte do balanço de suas perdas e ganhos (como os casamentos e nascimentos). É banal e 

repetitiva como a própria morte (2002, p. 349).  

Os “mortos banais” estão em contraposição ao “grande morto” que, para o autor, tem o 

privilégio de ter sua morte destacada, ou seja, se sobrepor a uma necrologia do dia a dia no 

conteúdo jornalístico. É o morto que ocupa o lugar da primeira página e têm sua vida 

fragmentada em múltiplos assuntos. Aparece em editoriais, em matérias de página inteira, em 

artigos etc. O jornalista Tim Lopes, sequestrado pelo Comando Vermelho na Vila Cruzeiro 



 

(Complexo da Penha) e assassinado no Complexo do Alemão, é um exemplo de “morto 

notável” que foge à regra da banalidade, tornando-se o fato principal evocado no enunciado 

discursivo dos jornais.  

As evidências de mortes encontradas na materialidade discursiva de O Globo são 

tratadas, portanto, como um dado menor ou previsível das operações policiais. Elas não são 

evocadas pelo jornal como um “grande morto”, mas sim pela banalidade do acontecimento. 

Para elas, não há a evocação de denúncia possível para o jornal como resultado das práticas 

coercitivas do Estado que podem ter levado à produção desses mortos. Por ser tratar de mortes 

de possíveis varejistas de drogas, enquadrados discursivamente pelo jornal como 

“inimigos”59, são apenas um dado banal informado no meio de tantas outras estatísticas ali 

dispostas como um “balanço de perdas e ganhos” de “guerra”. Nenhum dos mortos citados 

pelo jornal é identificado por nome, cor, idade, profissão, local de moradia etc. A única 

identificação comum são os adjetivos rotulantes de “criminoso”, “bandido” e “traficante”, 

sendo os termos: “criminoso” e “bandido” mais usados.  

Mesmo Rogério Cavalcante, ferido na barriga no confronto no dia 26/11/2010 em 

frente às câmeras dos jornalistas, não é citado pela edição de O Globo de 27/11/2010, ainda 

que sua imagem tenha sido usada pelo periódico para ilustrar a reportagem “Começa a 

Batalha no Alemão”, publicada na página 14, na Editoria Rio. O segurança que morreu 

atingido por um projétil por arma de fogo (PAF) quando distribuía os convites do aniversário 

da filha não foi citado nominalmente na legenda da foto publicada na qual ele está caído no 

chão, vestindo camisa branca e short azul, ferido.  

Figura 7: O Globo – 27/11/210, editoria Rio, p. 14 

 

                                                
59 Abordaremos essa questão de forma mais aprofundada no capítulo 3. 



 

A única informação que o leitor tem sobre a imagem divulgada de Rogério Cavalcante 

pelo jornal O Globo é que se trata de: “UM HOMEM baleado no confronto deitado à espera 

de socorro” (legenda da foto, grifo em caixa alta original). Chama atenção que a foto 

publicada de Rogério Cavalcante foi feita com o rosto dele voltado de frente para a câmera do 

fotógrafo, com um ângulo em que é possível ver sua camisa branca suja de sangue – diferente 

da foto do segurança publicado na matéria da Folha de S. Paulo, edição de 27/11/2010. 

Rogério é apenas na trama discursiva de O Globo o “esplendor” (MALAGUTI, 2012) da 

estética policial e de guerra a qual o jornal se filia. Sua função é somente uma: produzir uma 

experiência estética da violência armada da “Guerra do Rio”.  

Como vida nua à margem do Estado, ele não precisa ser identificado ou ter sua história 

contada. Mesmo com o uso do forte discurso da imagem, o jornal carioca não se interessa em 

acompanhar o desdobramento60 do seu caso no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Não houve 

interesse jornalístico em verificar se aquele homem ferido, mostrado na página de O Globo, 

posteriormente morre ou vive.  

Rogério Cavalcante é usado apenas intertexto em forma de imagem que ilustra a 

composição da página de forma espetacularizada com o objetivo de compor a cobertura da 

violência armada enquadrada pelo jornal. O ângulo da foto e a composição da página parecem 

querer mostrar ou referendar a tese de que qualquer um poderia ser a vítima ali, projetando a 

sensação de insegurança e medo pela experiência subjetiva de vitimização virtual (VAZ, 

2008).  

Para o autor, compreender essa produção é analisar os procedimentos narrativos 

dispostos pela vinculação entre vítima e audiência com duas lógicas de identificação 

interligadas: a do medo e a da compaixão. Para Vaz, as matérias de crime representam uma 

narrativa sobre o sofrimento de estranhos. São essas imagens que enquadram e significam 

nossos sentimentos de justiça e solidariedade, pois propõem o que podemos fazer ou não, a 

quem devemos ajudar, por quem devemos nos indignar e quando devemos nos mobilizar 

coletivamente em prol do outro. Também são essas imagens e narrativas que emergem na 

contemporaneidade a experiência da vitimização virtual e risco:  

(…) o conceito de risco implica trazer a probabilidade de acontecimentos futuros 
indesejáveis para o presente e associar sua ocorrência a decisões, conformando uma 

                                                
60 Em geral, quando uma notícia é considerada relevante pelos jornais, os veículos produzem “suítes” sobre o 

caso. Trata-se de prosseguir noticiando um assunto do próprio jornal ou de outro, repercutindo o caso. O 
processo de pacificação dos Complexos do Alemão e da Penha produziram um enorme números de 
reportagens com o objetivo de repercutir o episódio. Logo, a ausência de uma suíte sobre uma vítima do 
tiroteio chama a atenção.  



 

visão do futuro não como lugar de realização, mas de sofrimento a serem evitados. 
Além disso, o risco em si já está relacionado à percepção que temos dele e 
consequentemente à sua administração (VAZ, 2005, p. 8). 

Na prática, essa vitimização virtual se dá pelo risco do sofrimento evitável que o 

noticiário de crime produz a partir de quatro eixos: o excesso, o espetáculo, a fabricação e a 

seleção. O primeiro argumento é o de que o excesso de contato com essas narrativas produz 

uma anestesia na opinião pública ou pior: transforma esse sofrimento como inevitável, por 

estar fora do alcance de ser evitado. A mídia provoca dessa forma uma passividade ou a 

redução da empatia ao sofrimento do outro (VAZ, 2005, p. 3).  

O segundo eixo é mais ligado à televisão, mas pode-se aplicar à cobertura de impresso 

e de jornais online, pois o recurso da imagem a cada dia ganha mais espaço em sobreposição 

ao conteúdo textual dos jornais61. No caso da cobertura do processo de ocupação dos 

Complexos do Alemão e da Penha, a captura de imagens da TV Globo foi amplamente usada 

como recurso gráfico no impresso O Globo, compondo uma torrente de narrativas e 

informações discursivas formada por imagens.  

Todd Gitlin (2003) diz que as mídias funcionam como instrumento da fabricação de 

sentido em torno de uma narrativa de um fato histórico. Esse processo de torrentes midiáticas 

– plataformas que se entrecruzam e parecem unificarem-se em uma única narrativa – trazem 

reflexos diretos à formação da opinião pública da sociedade. Produzem “efeitos que 

transformam as mídias não só em ‘representações’, mas também em promessas” (p.17). Logo, 

o eixo do espetáculo também está presente na construção da narrativa de crime do jornal 

impresso, sobretudo, na cobertura do processo de pacificação de favelas do Complexo do 

Alemão. 

O espetáculo se apoia na percepção de perigo que se confunde entre a possibilidade de 

um sofrimento real e um fictício. A narrativa do crime tratada como mercadoria produz uma 

“estética do sofrimento” na qual a subjetividade do público seria afetada a ponto de se 

assemelhar como uma plateia do Coliseu: “a se divertir com a luta de gladiadores e a morte de 

mártires. Denuncia-se aqui, mais uma vez, a ausência de solidariedade gerada pela mediação” 

(VAZ, 2005, p. 3).  

O eixo da fabricação também se firma na perspectiva do período próximo que está 

entre o sofrimento real e o fictício. Agora, analisada como uma estratégia retórica da 

construção da representação de indivíduos e grupos como vítima ou causador desse 
                                                
61 No caso da cobertura do processo de ocupação dos Complexos do Alemão e da Penha, a captura de imagens 

da TV Globo publicadas pelo jornal O Globo chama atenção.  



 

sofrimento. É uma forma de paralisar nossa indignação e compaixão por meio dessa 

experiência de fabricação da vitimização virtual em que, com medo de tornar-se a próxima 

vítima, não reclamamos ou ajudamos o outro. Aliás, questionamos quem é merecedor dessa 

alteridade. É uma forma de legitimar a posição de práticas autoritárias, a divisão entre os 

normais e os anormais, taxados de desviantes da lei e da ordem que expõem nossa vida ao 

risco. “O indivíduo continua a ser punido pelo que é, mas seu ser se define pela virtualidade 

de cometer crimes no futuro” (VAZ, 2005, p. 6).  

O último eixo, o da seleção, é o argumento que dá ênfase midiática em alguns 

sofrimentos e sofredores em relação a outros, diminuindo a visibilidade de alguns perante a 

nossa alteridade e a determinação do nosso lamento. Ou seja, é o eixo essencial à 

compreensão da fabricação no noticiário de crime dos “mortos banais” e da prerrogativa da 

existência de “vidas nuas”, afinal, é o Estado o responsável regulador do risco a ser evitado.  

Ainda, O Globo optou por publicar outras imagens para ilustrar a notícia “Intenso 

tiroteio entre Exército e tráfico abre Batalha no Alemão” (27/11/2010, Rio, p.14,). A foto de 

maior destaque (20x10cm), de abertura da matéria, mostra policiais e militares com fuzis em 

posição de tiro para dentro de uma das favelas. A imagem compõe junto com a cartola62 “A 

Guerra do Rio” o enquadramento de sentido da situação de “guerra” instalada, efeito de 

sentido também incorporado pelo uso do termo “batalha”. Desse modo, conferindo sensação 

de medo ao leitor do jornal pela projeção de risco, ou seja, da possibilidade de ser vítima da 

violência.   

Outras três fotos são usadas no corpo da matéria. Dentre elas, a que se destaca é a 

imagem de um militar ferido na perna no confronto (em maior plano), ocupando um espaço 

de 10 x 8 cm da página do jornal. Abaixo da foto há a legenda “UM PM SOCORRE um 

militar do exército atingido na perna durante os confrontos com traficantes” (grifo original). 

Destaca-se aqui que, se na legenda da imagem o militar ferido não é identificado, no corpo da 

notícia é. As outras duas imagens publicadas na reportagem medem 6 x 5 cm. A primeira, 

mostra dois “traficantes”: um veste calça jeans e blusa preta por baixo do colete à prova de 

balas e um boné. Ele segura um fuzil em posição de tiro. Atrás dele, há uma parede branca 

pichada com a sigla CV (Comando Vermelho) que, por justaposição, localiza-se exatamente 

acima da cabeça do homem. Desperta a sensação de uma grande seta ou legenda 

                                                
62 Recurso jornalístico de diagramação e edição em que uma ou mais palavras são usadas para definir o assunto 

da matéria. É usada sobre o título do texto. A cartola produz um enquadramento de sentido para a notícia.  



 

contextualizando o “lado” em que está aquele homem na “Batalha do Alemão”, como uma 

identificação, um rótulo.  

Figura 8: O Globo – 27/11/210 – p. 14 – Rio 
 

Fonte: Acervo O Globo 

Do lado direito, um segundo homem aparece por trás de um muro trajando uma touca 

ninja que encobre seu rosto. Ele segura um fuzil com mira posicionada para o chão. A legenda 

da foto informa: “BANDIDOS ARMADOS na entrada do Largo do Coqueiro, no Alemão” 

(grifo original). Abaixo da imagem, temos a foto de Rogério Cavalcante ferido com um tiro 

na barriga olhando pra frente, com a blusa ensanguentada. A proximidade das duas fotos 

projeta a sensação que Rogério foi ferido por aqueles dois homens (os homens tipificados 

como “traficantes” da foto acima).  

No corpo do texto das próprias legendas de O Globo, podemos perceber a dicotomia 

de tratamentos dados aos feridos no confronto que foi destacada pela narrativa da Folha de S. 

Paulo: “Um repórter-fotográfico pedia ajuda aos homens do Exército, que não se mexiam, 

nem mesmo policiais e militares próximos foram socorrê-lo” (FSP, Cotidiano, C2, 

05/12/2010). Sendo assim, pelas imagens e a legenda publicada em O Globo compreendemos 

que Rogério, mesmo ferido, não teve atendimento de socorro por parte de PMs, porém, o 

soldado do exército é socorrido. No jornal carioca o sentido está aberto. A situação é 

mostrada, mas precisa ser interpretada pelo leitor. Não há gestos ou evidências discursivas de 



 

denúncia da seletividade do tratamento dado às vítimas da “Batalha do Alemão”, ainda que na 

totalidade da página, tenha sido criada certa dualidade valorativa sobre a vida dos dois 

homens alvejados. 

Em suma, podemos afirmar que no mapeamento das mortes noticiadas em O Globo 

referente às duas primeiras semanas do processo de pacificação do Complexo do Alemão, não 

foi possível identificar informações sobre os 37 mortos listados pela reportagem “Onde Estão 

os Mortos?” da Folha. Mesmo a situação de óbito de Rogério Cavalcante não existe nos 

enunciados de O Globo – apesar da imagem publicada.  

As mortes destas pessoas representam vidas “despojadas de todo estatuto político e 

reduzidos integralmente a vida nua” (AGAMBEN, 2004, p. 166), que habitavam um “espaço 

de exceção, no qual não apenas a lei é integralmente suspensa, mas, além disso, fato e direito 

se confundem, neles tudo verdadeiramente é possível” (idem). São apenas mortos acidentais 

com “mortes banais” (MOUILLAUD, 2002) em decorrência de supostos crimes de “guerra”.  

Mortes que não devem ser objeto de investigação ou denúncia, possivelmente, por sua 

condição de “traficante”. Tais vítimas contribuem para a trama do periódico O Globo somente 

como dado de pouca relevância, que servem para contextualizar a informação principal da 

notícia: “A Batalha do Alemão”. Remetendo o leitor a ideia de está na trincheira da guerra. 

Em suma, essas mortes não têm valor de existência política, portanto, não se configura como 

crime matá-las diante da situação da “guerra do Rio” ou em espaços rotulados como o 

“território do mal”, lê-se, “inimigo:  

Enquanto espaço de exceção: ele é um pedaço de território que é colocado fora do 
ordenamento jurídico normal, mas não é por causa disso, simplesmente um espaço 
externo. Aquilo que nele é excluído é, segundo o significado etimológico do termo 
exceção, capturado fora (grifo original), incluindo através da sua própria exclusão. 
Mas aquilo que, deste modo, é antes de tudo capturado no ordenamento é o próprio 
estado de exceção. Na medida em que o estado de exceção é, de fato “desejado”, ele 
inaugura um novo paradigma jurídico-político, no qual a norma torna-se 
indiscernível da exceção (AGAMBEN, 2004, p. 166). 

Sendo assim, os gestos de ruína discursiva das mortes causadas pela violência armada 

que se impôs na cidade naquele novembro de 2010, não se apresentam para o Estado dentro 

de um ordenamento-jurídico-político de vida que deve ser reclamada, bem como para O 

Globo, diferentemente dos sentidos que emergem na reportagem “Onde estão os Mortos?” 

(Folha de S. Paulo, 05/12/2010. Cotidiano, C4).  

São vidas de sujeitos vistos como matáveis. De indivíduos integrantes da classe 

perigosa (COIMBRA, 2001), tratados como inimigo e à margem do Estado. Eles habitam um 

espaço onde o poder público faz a população acreditar existir a “absoluta impossibilidade de 



 

decidir entre fato e direito, entre norma e aplicação, entre exceção e regra” (AGAMBEN, 

2004, p. 169). Em suma, o espaço do conjunto de favelas que formam o Complexo do Alemão 

ou o de outros espaços de favelas pacificados, por estarem à margem do Estado (DAS; 

POOLE, 2008), são transformados em territórios com estado de exceção concebidos pelo 

filósofo italiano como: 

O nascimento do campo em nosso tempo surge então, nesta perspectiva, como um 
evento que marca de modo decisivo o próprio espaço político da modernidade. Ele 
se produz no ponto em que o sistema político do Estado-nação moderno, que se 
fundava sobre o nexo funcional entre uma determinada localização (o território) e 
um determinado ordenamento (o Estado), mediado por regras automáticas de 
inscrição da vida (o nascimento ou nação), entra em crise duradoura, e o Estado 
decide assumir diretamente entre as próprias funções os cuidados da vida biológica 
da nação. (Ibidem, p.170). 

Por mais que haja evidências de mortes ocasionadas durante o confronto armado 

ensejado no processo de pacificação do Complexo do Alemão – ou no cotidiano de operações 

policiais em outras favelas cariocas – executados no final de novembro de 2010, essas 

subtrações de vidas são banalizadas mediante as práticas policiais nas incursões, nos discursos 

oficiais de autoridades políticas e em enunciados publicados em O Globo por meio de 

editoriais, colunas de opinião, notícia e na seleção de comentários publicados pelo jornal:  

Lamento, mas não entendo a atuação do governo e da segurança pública do nosso 
estado. Nós, que pagamos impostos etc., temos que ficar trancados em casa, não 
podemos trabalhar, o comércio fecha suas portas, carros incendiados, a TV Globo 
filma os bandidos em fuga, no alto do morro e porque a polícia, simplesmente não 
responde via helicóptero, Exército, sobrevoando este marginas e disparando pesado? 
(Cleber Mendonça – O Globo, 26/11/2010, Dos Leitores, p.8, grifos meus). 

Os relatos sobre abusos e violações de direitos, seja o da morte de uma pessoa ou o de 

funeral (FSP, 30/11/2010), se não forem referendados por alguma fala autorizada do Estado, 

ou seja, se não forem emitidos por fonte oficial, para a linha editorial do jornal O Globo, não 

produzem relevância para se tornarem voz legitimada pelo periódico. As vozes de moradores 

são consideradas pelo jornal como fonte não-oficiais, ganhando pouca ou nenhuma 

credibilidade para agendar uma denúncia contra o Estado.  

Moradores têm denunciado a existência de corpos na mata que divide os Complexos 
do Alemão e da Penha. De acordo com eles, policiais impedem a entrada de 
familiares para procurar os corpos. Segundo os moradores, 60 homens morreram na 
fuga da Vila Cruzeiro para o morro do Alemão na tarde de quinta (25/11/2010). A 
polícia conta três mortes desde quinta na operação. (FSP– “Polícia destruiu TVs, 
dizem moradores”, 30/11/210, C4, grifo meu).  

 Além disso, foi possível perceber com o levantamento que O Globo, a partir de 

27/11/2010, para de divulgar o número de mortes do balanço do confronto armado. Quando 

mencionadas, as mortes compõem apenas um dado dentre as demais informações, iniciando 



 

uma nova etapa na cobertura do processo de pacificação do Complexo do Alemão. 

Acreditamos que dessa forma, em 27/11/2010, é iniciada uma segunda fase na cobertura do 

jornal. Nesta, as mortes decorridas dos confrontos, mesmo quando são informadas pela 

Secretaria de Segurança Pública, não são publicadas. Esse diagnóstico decorre do 

mapeamento dos jornais e da análise do conteúdo informativo do jornal O Globo. 

Identificamos essa segunda fase a partir da notícia: “Começa a batalha do Alemão” (Rio, 

edição 27/11/2010, p. 14). Cujo subtítulo informa que: “Militares do Exército trocam tiros 

com traficante no primeiro dia do cerco às favelas” (grifo meu). 

Em O Globo, os mortos decorrentes do processo de pacificação do Complexo do 

Alemão não se tornam mortes denunciadas como episódio a ser esclarecido pelo Estado. 

Mortos fabricados por conflito armado da “Guerra do Rio”; da “Batalha do Alemão”; da 

“Batalha do Itararé”; da “Reconquista da Vila Cruzeiro”; do “Dia D”,  que não possuem valor 

de existência – como vida a ser reclamada. Estão em condição perante o Estado e opinião 

pública como “vidas nuas”, conforme ponderado por Agamben (2004).  

Não havendo lugar de fala para essas vidas ceifadas como vítimas na historicidade da 

pacificação de favelas do Complexo do Alemão ou da cidade do Rio de Janeiro. Temos a 

edição de 27/11/2010, em que o jornal não menciona qualquer morte, mas na edição do 

mesmo dia da Folha, existe a notícia de que: “Nove pessoas foram levadas ao Hospital 

Getúlio Vargas, duas delas chegaram mortas” (FSP – “Tiroteios ferem moradores e 

militares”, 27/11/2010, Cotidiano 2, C3).  

Figura 9: FSP – 27/11/210 – Cotidiano2 – C3 

 

Fonte: Acervo Folha 

A Folha informa também o número total de mortes ocasionadas pelo confronto no 

Morro do Alemão até aquela data: “No sexto dia de confronto com traficantes, nove pessoas 

morreram. A guerra que toma conta da cidade já matou 45 pessoas” (idem). Cabe destacar que 



 

no infográfico63 que ilustra a matéria, das 45 mortes informadas pela Folha, 41 vítimas são 

enquadradas no enunciado como “suspeitos pela polícia”. Ou seja, em um primeiro momento, 

a Folha também não contesta a informação dada pelo Estado. 

Dessa maneira, o número de mortos oficial até como espólio de guerra segue um 

mistério. “Qual é oficialmente o número de mortos da pacificação do Alemão, do primeiro 

massacre até o “Dia D”, combinando chacinas e massacres a conta-gotas?”, pergunta Vera 

Malaguti (2011, p. 72).  Como “mortos banais” pertencentes ao “balanço de perdas e ganhos” 

as vítimas do processo de pacificação do Complexo do Alemão foram silenciados na retórica 

discursiva de O Globo? Sob o jugo da metáfora da paz quantas vidas se tornaram nuas? A paz 

armada substitui a “metáfora de guerra” com a mesma lógica de enfrentamento de violência 

armada?    

O sinal de conquista, que ficará para sempre marcada na Historia da cidade, estava 
nas bandeira do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro tremulando numa plataforma 
do teleférico do Complexo. “O Alemão era o coração do mal”, disse o secretário 
José Mariano Beltrame. Sem ferir um inocente, os 2.600 policiais e militares fizeram 
uma operação exemplar, com três mortes do lado inimigo" (O Globo – “O Rio 
mostrou que é possível. Cidade comemora libertação do e a maior vitória contra o 
tráfico”, 29/11/210, capa, grifo meu). 

Seja qual for o número de mortos do processo de pacificação do Complexo do 

Alemão, fizeram-se a vontade de punir os pobres (Cf. WACQUANT, 2012), os destituídos de 

direitos por fazerem parte quanto mortos, da cadeia produtiva e de consumo formal do capital. 

São engrenagens da lucratividade de setores do mercado de segurança privado (na qual o 

Estado faz parte como cliente de equipamentos), bem como vendem jornais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 Artifício gráfico de diagramação e edição que envolve imagem e pequenas informações de texto que se 

complementam para composição da reportagem.  



 

2. ATO II – DA GEOGRAFIA DO COMPLEXO DO ALEMÃO À PRODUÇÃO DO 
ESPAÇO CRIMINALIZADO 

 
“Se me tirarem aqui do morro (Alemão), sou capaz de morrer. Moro 
aqui há 25 anos e não seria uma pedra que as autoridades me fariam 
deixar este lugar tranquilo, onde não falta água e luz. Estou doente, 
mas se a morte chegar de repente, quero morrer no meu barraco, ao 
lado dos meninos”, Dona Jorgelina Ferreira dos Santos, 48 anos, 
mãe de oito filhos.   
 

 “Desmonte de pedras no morro vai durar 3 dias”,  
O Globo, 29/9/1977, p.10. 

 
Chegar à Matinha, uma das 13 favelas do Complexo do Alemão, exige uma dose de 

esforço físico e orientação. Localizada em uma das partes mais altas da comunidade64, seu 

acesso se dá pela estrada Ademar Bebiano, rua principal por onde passam as linhas de ônibus 

de transporte público regular da cidade. Depois, é preciso descer na esquina da Rua Canitar, 

em Inhaúma. A partir daí, o morador ou visitante, para chegar à favela da Matinha, deve 

seguir o percurso por meio da “viação canela”, ou seja, a pé. Outra opção é subir na garupa de 

um mototaxista ali mesmo na Rua Canitar e, pelo valor de R$ 3, poupar tempo, suor e certo 

esforço físico. Não é exagero. Mesmo de moto, o percurso pode levar cerca de cinco minutos 

entre ruas asfaltadas e morros íngremes com quebra-molas.  

Mas a falta de transporte público é só um dos obstáculos na rotina dos mais de cem 

mil moradores do Complexo do Alemão, formado oficialmente por 13 favelas. Conviver com 

serviços públicos precários de saúde, saneamento básico, segurança e educação, faz parte da 

lista das dificuldades dos residentes do conjunto de favelas. Além de lidarem com uma rotina 

de violência concreta, os moradores convivem também com violações de direitos fomentadas 

por um cotidiano sob controle social construído pela gestão policial-militar realizada desde o 

final do ano de 2010. 

O contexto social do surgimento das favelas e o desenvolvimento urbano do 

Complexo do Alemão podem trazer luz sobre a historicidade desse lugar. Já a representação 

de sentido midiático criminalizadora, assim como a presença da pesquisa no campo, podem 

revelar a polissemia desse espaço posto no senso comum como violento e foco do crime e de 

criminosos no Rio de Janeiro. Sendo assim, adotamos um olhar etnográfico na primeira 

subseção do capítulo, resgatamos a historicidade e a estratégia de sobrevivência (FACINA, 

                                                
64 O uso do termo comunidade aplicado no estudo se refere à totalidade das favelas do Complexo do Alemão e 

não a uma possível categoria comunidade ou com o intuito de promover um debate sobre a nomenclatura 
desses espaços como favela ou comunidade. 



 

2014) que formaram a trajetória desse espaço e sua geografia. Para, então, analisarmos o 

discurso da mídia nas sessões subsequentes, discutindo as teorias acerca desse processo de 

sentidos que constrói socialmente o Complexo do Alemão, por meio da linguagem da 

violência em O Globo ao longo das décadas de 1950 a 2010. Sobretudo, no período atual, 

quando o discurso jornalístico se converte em espetáculo.  

Acreditamos que analisar a geografia do Complexo do Alemão a partir da perspectiva 

dos aspectos da sua formação fundiária, isto é, a diferença das formas de uso do território por 

seus moradores em relação ao Estado e, por fim, o tratamento dado a essa área da cidade pelo 

periódico estudado, pode contribuir para relativizar a premissa de legitimação do sentimento 

de medo e perigo vinculados ao Complexo do Alemão pelo demais moradores do Rio de 

Janeiro. Uma produção de sentidos que serviu de prerrogativa para a implantação do 

programa das Unidades de Polícia Pacificadora com o atributo de intervenção militar no 

território. 

A finalidade desse percurso é identificar como a interação das formas de controle 

social que coproduziram o conjunto de favelas como um espaço à margem do Estado, auxilia 

a produção da representação das favelas do Complexo de forma criminalizante a partir do 

status quo da questão da segurança pública do Rio de Janeiro. 

2.1 As escadas da favela: três tempos de um lugar 

Na primeira vez que fui à Matinha, no Complexo do Alemão, usei três meios de 

transporte: ônibus regular, mototáxi e a “viação canela”. Meu objetivo era chegar à casa de 

Glória para fazer uma entrevista sobre o cotidiano dos moradores com a ocupação das Forças 

de Pacificação para a Agência Desinformemónos65, quatro meses após a ocupação policial-

militar do Complexo Alemão. A rotina dos moradores era marcada fortemente pela gestão do 

território pelo Exército. Em diferentes pontos de vielas e becos, homem vestindo uniforme 

verde e boina vermelha, segurando fuzis que passavam da altura da cintura, era um das 

imagens que fazia a composição do cenário. Eram garotos. Na maioria, negros. A imagem não 

era nova. Confesso que a primeira sensação – e leitura de repórter que fiz – foi de que nada 

havia mudado. As armas seguiam como um agente do cotidiano dos moradores do Complexo 

do Alemão, mas agora quem regia as regras e segurava essas armas era o Comando Verde66. 

                                                
65 O Portal Desinformemónos é um site de notícias da mídia alternativa feito por um grupo de jornalistas no 

México.  Para conhecer acessar <http:\\www.desinformemonos.com>. 
66 Publicado em 30/5/2015, pelo jornal O Dia, o coronel Fernando Montenegro, afirmou em entrevista que: o 

Exército passou a ser chamado de Comando Verde após a ocupação do Complexo do Alemão “em alusão ao 



 

Alguns moradores eram cumprimentados levemente com um balanço de cabeça quando 

passavam em frente aos soldados. Outros eram parados para serem revistados. 

Principalmente, quando conduziam veículos e eram negros e pardos como aqueles que 

seguravam os fuzis.  

O transporte mais utilizado pelos moradores do Complexo do Alemão é o serviço de 

mototáxi67, meio de transporte que consegue entrar em becos e vielas sem maiores problemas, 

ao contrário de ônibus ou kombis, além de atender à demanda por transporte público dentro 

das favelas. O ofício de mototaxista se tornou um meio de sobrevivência e geração de renda 

nas favelas do Rio de Janeiro. É um dos exemplos de uma cultura da sobrevivência 

(FACINA, 2014), meio criativo dos moradores para conviver com as dificuldades de acesso 

aos serviços públicos.   

Para chegar à casa de Glória era preciso percorrer algumas ruas, vielas da favela e 

depois subir uma longa escada. Ela me deu as orientações: “Você pega o mototáxi na esquina 

da Canitar e diz que vem pra cá. Não, não se preocupe. Ele vai saber de qual Glória é a casa 

para te levar”. A orientação me parecia tão segura quanto à possibilidade de achar uma agulha 

no palheiro. Afinal, não era possível só existir uma Glória na favela da Matinha, mas anotei as 

recomendações, chequei duas vezes pelo telefone para ter certeza e fui.  

Cheguei ao ponto do mototáxi e dei exatamente as orientações que Glória me passara 

ao telefone para o mototaxista. Perguntei duas vezes se ele tinha certeza de qual casa e de 

quem eu estava falando. Respondeu que sim e um “tá tranquilo”. Ainda assim, foram 

necessárias duas tentativas mesmo de mototáxi para conseguir chegar à favela da Matinha. 

Não por problemas de informações, mas por conta das obras do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) do Governo Federal. A principal ladeira de acesso àquela parte do morro 

estava interditada naquele sábado, o que obrigou o mototaxista a seguir por outro caminho.   

Devido ao desvio do percurso, ele explicou que não tinha como chegar de moto até a 

parte alta da favela da Matinha, onde ficava a casa de Glória. O que poderia ser feito era ele 

me levar até o mais próximo possível de uma escada na parte baixa da favela que dava acesso 

à casa de Glória. De lá, eu subiria os degraus para chegar até a parte alta da Matinha. 
                                                                                                                                                   

Comando Vermelho”. Comando Verde também é o título da obra que o coronel pretende lançar sobre o 
evento divulgado na mesma reportagem. Disponível em <http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-
05-30/mare-devia-estar-sob-estado-de-sitio-diz-coronel-que-ajudou-a-ocupar-alemao.html>. Acessado em 
30/5/2015. 

67  É comum os mototaxistas sofrerem revistas por autoridades policiais e militares que não reconhecem o ofício 
como um meio formal de trabalho. As blitzs policiais ainda atuam, principalmente, na verificação de 
documentos das motos para checagem se o veículo é ou não produto de roubo, além do cumprimento das leis 
de trânsito como o uso do capacete tanto para o motorista quanto para o passageiro. 



 

Passamos por ruas esburacadas, muitas delas sem asfalto naquela ocasião (maio/2011), com 

lixo, porcos e bodes andando, ora na pista, ora no meio do lixo. Mas, mesmo com esse 

imprevisto, cheguei ao ponto de encontro sem problema. O mototaxista me apontou a escada 

que eu deveria subir e ainda ficou parado por um tempo, olhando para ver se eu seguia o 

caminho certo. Agora, só faltava vencer os mais de cem degraus de escada. A casa de Glória 

era uma das últimas. Na realidade, a escada formava um beco de casas cortadas pela escada. 

Já perto dos últimos degraus, meu celular tocou. Era Glória. Vi uma moça perto de um portão, 

mas com o corpo para dentro de casa. Supus que fosse ela. Eu, até aquele dia, só tinha falado 

com Glória pelo telefone. Não a conhecia nem mesmo por foto. Ela me recebeu no portão já 

com uma jarra de água e um copo na mão. “Ué, mas porque você veio por baixo?”. Expliquei 

da interdição da rua.  

Já dentro de casa, restabelecida do suadouro da escada, começamos a conversar. 

Glória não é cria do Complexo do Alemão. Chegou à comunidade em 1º de maio de 1994, no 

mesmo dia em que morreu o piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna. Foi pela morte do 

ídolo e as dificuldades de acesso à favela da Matinha que ela começou a contar a história da 

chegada de sua família ao Complexo do Alemão. “A nossa mudança ficou lá embaixo porque 

o caminho até aqui era muito ruim e tinha o torneio de futebol no Campo do Sargento. A 

favela parecia o Maracanã. Estava lotada. Começamos a mudança subindo e descendo peso 

quando soubemos da morte de Ayrton. Na escada, cruzamos com o Orlando Jogador68. Ele 

nos cumprimentou e disse: “Sejam bem-vindos novos moradores ao Complexo do Alemão”.  

                                                
68 Foi uma das principais lideranças do grupo Comando Vermelho, conhecido por ser um dos braços direitos de 

Rogério Lemgruber, o fundador do CV. Orlando da Conceição foi jogador do Olaria Atlético Clube, daí veio 
o apelido de Orlando Jogador. Assumiu o controle do comércio de drogas no Complexo do Alemão em 1990. 
Inclusive, no Morro do Adeus, com bocas de fumo controladas por Ernaldo Pinto de Medeiros, o Uê, ligado 
ao Terceiro Comando, mas considerado parceiro de Jogador, por vínculo familiar. Estavam em trégua um ano 
antes do assassinato de Jogador em uma emboscada tramada por Uê, em junho de 1994. Caco Barcellos conta 
no livro “Abusado” (2003) que um bonde de cinco carros foi à favela da Grota pedir ajudar a Jogador. Uê 
teria sido seqüestrado por policiais que exigiam um resgate de 60 mil dólares. Jogador então não só arranjou 
a soma como teria levado o dinheiro pessoalmente acompanhado dos principais seguranças e gerentes. Ao 
atender o telefone para falar supostamente com Uê, foi fuzilado por tiros de AR 15. Já outras fontes contam 
que o Bonde do Uê teria ido até a Grota pedir armas emprestadas para tomar uma favela. Toda a cúpula do 
CV no Complexo do Alemão caiu. Alguns corpos foram deixados no porta-malas de carros dentro do 
Complexo e outros em diferentes pontos do Rio (Traficantes executam Jogador e mais 12, O Globo, Rio, 
p.20, 15/6/1994); A morte de Jogador é o maior caso de traição da história do tráfico de drogas no Rio. Deu 
início a duas décadas de conflitos armados entre CV e TC por vingança e controle das bocas de fumo. Os 
combates quase diários no Complexo do Alemão contribuíram para a construção social de insegurança e 
alimentaram os críticos da política de segurança pública do então governador Leonel Brizola, que à época 
disputava as eleições presidenciais (C.f Borges, 2006). A repercussão da violência no Complexo do Alemão 
na imprensa contribuiu para justificar uma intervenção federal armada contra as favelas da cidade, a chamada 
Operação Rio II. O Complexo do Alemão e favelas controladas por Uê foram à prioridade da operação.  



 

A história daquela longa escada que até ali era feita de terra batida, cortando uma parte 

do morro e que servia de atalho para esse ir e vir dos moradores, se tornou corporificou como 

personagem na narrativa de Glória, que narrou décadas de sociabilidade, ajuda mútua, 

formação de mutirões para construção de casas, melhorias das ruas, becos e escadas, 

formando a trajetória da configuração daquele espaço: a favela da Matinha no Complexo do 

Alemão. Depois de um ano lá, subindo e descendo por ruas e escadas de terra batida, Glória 

começou a se incomodar com o estado ruim do acesso:  

A gente tinha que melhorar esse caminho porque não tinha condições. Me juntei 
com a vizinha e ela falou: “vamos catar o dinheiro dos moradores e aí a gente 
compra material para fazermos uma escada de cimento. Não era a melhor solução 
dos mundos, mas era o que tinha, o que dava pra ser feito. E carregar material foi 
minha sina de vida, porque a gente carregava o nosso, para a comunidade e depois 
ajudava os vizinhos carregando o deles (DIÁRIO DE CAMPO, 20/11/2014). 

 Depois da escada, foi à vez da rua. A mesma rua que naquele sábado estava interditada 

por obras do PAC. Muitos anos antes do governo federal trazer o asfalto para a rua do morro 

como uma intervenção urbana, foram os moradores, os responsáveis por realizar melhorias 

naquela rua, como conta Glória: 

Fizemos uma vaquinha pra consertar a rua porque os carros não conseguiam subir. 
Só que por conta do peso, todo mundo queria subir de carro e aí o asfalto de cimento 
estragava muito rápido. E lá íamos eu e a vizinha recolher dinheiro dos moradores e 
ir lá na loja de construção pedir doação. Afinal, todo mundo da Matinha comprava 
lá. Então, a loja tinha que doar os materiais para ajudar a gente (idem). 

Mas, de muitas ruas, becos, vielas e escadas são feitas uma favela. Thales Vieira 

(2014), em Nem Junto, Nem Misturado: uma etnografia sobre paz e proximidade na UPP 

Nova Brasília no Complexo do Alemão69, revelou a história de outra escada na comunidade 

que guarda a memória dos moradores em cada um de seus degraus. Trata-se da Escada do 

Capão localizada na parte alta da favela. O Capão é uma sublocalidade dentro da favela Nova 

Brasília, não reconhecida pela Prefeitura do Rio, mas identificada por esse nome pelos 

moradores.  

Vieira descreve que, certa vez, chegando cansado do campo de pesquisa em Nova 

Brasília, reclamou com a mãe do tamanho da escada que liga a parte baixa da favela, na Praça 

do Terço (conhecida também como Praça do Conhecimento), até uma outra localidade, a 

favela da Alvorada. A escada é formada por degraus desnivelados e não tem nenhuma espécie 

de descanso. Vieira foi então interpelado pela mãe (que morou na favela Nova Brasília por 

                                                
69  Agradeço o acesso à etnografia a Patrícia Lânes que, gentilmente, cedeu o único original que dispunha. 

Patrícia é doutoranda de Antropologia Social da UFF e faz parte do grupo de pesquisa Pesquisadores em 
Movimento no Complexo do Alemão 



 

muitos anos) em tom resignado, com uma frase que nunca mais saiu cabeça dele: “se você 

soubesse o esforço que foi para construir aquela escada não reclamaria de ter que subi-la, mas 

agradeceria por ela existir” (2014, p. 17).  

A história da Escada do Capão revela como as dificuldades de acesso geram uma 

sociabilidade na população local promotora de estratégias de sobrevivência, para a solução de 

um problema que afeta a todos. Conforme documenta Vieira (2014), o sentimento de 

solidariedade gerado pela ausência de serviços públicos tornou-se uma contrapartida de certa 

forma organizada pelos moradores que visam, por exemplo, promover melhorias urbanas no 

espaço favelado para facilitar o dia a dia. Através de mutirões, eles passaram a promover 

intervenções no espaço que vão desde a construção de uma escada ao asfaltamento de ruas, 

realizando o encanamento de água e esgoto ou puxando gambiarras para levar iluminação às 

partes altas do morro.  

O autor salienta a experiência do mutirão. Conta que quem pensa no trabalho de um 

mutirão só como árduo, engana-se. Vieira destaca o fato de o mutirão passar por rituais 

festivos e até de operação logística que povoam as lembranças dos moradores, trazendo um 

sentimento de pertencimento ao lugar que, na prática, é construído por eles sob diferentes 

aspectos. Isso porque uma escada na favela se transforma em um espaço de sociabilidade. 

Cria-se um beco. A juventude hoje no Complexo do Alemão usa muito essa expressão “Nóis 

é beco”70. Afinal, se as esquinas e praças das cidades funcionam como ponto de encontro da 

população, na favela, onde não há muitas ruas, esquinas e praças, são os becos, formado por 

vielas e escadas sem esquina, que acabam servindo de ponto de encontro.  

Principalmente nas décadas de 60 e 70, época em que os pais do antropólogo se 

conheceram e casaram em Nova Brasília. “A escada que os separava era na verdade a escada 

que os unia: era onde paqueravam, encontravam-se e foi onde tudo começou” (VIEIRA, 2014, 

p. 17).  

A subida da Nova Brasília até a parte alta da Alvorada é bem íngreme. Desse modo, 

foi necessária uma verdadeira mobilização para construir a Escada do Capão no espaço que 

antes era de terra batida e mato. Os papéis, de acordo com a etnografia de Vieira (2014), eram 

bem definidos. Na estratégia de construção da escada, os homens eram os responsáveis pela 

parte física, ou seja, botar a mão na massa. As mulheres tinham a responsabilidade de 

organizar a alimentação e recolher o dinheiro para comprar os ingredientes e preparar as 

refeições, além de fazer a contabilidade do dinheiro, separando uma parte para a compra dos 
                                                
70 A palavra “nóis” foi grafada com “i” porque é utilizada dessa forma pelos moradores de favelas.  



 

materiais de construção, outra para as compras no mercado, e ainda, as mulheres tinham a 

função de mobilizar outras pessoas para o trabalho do mutirão. Para o antropólogo: 

A solidariedade dos moradores empenhados em melhorar a própria vida e a de todos 
ali escondia e ao mesmo tempo e denunciava um pouco da relação entre Estado e 
favela, essa que possui ao longo da história diferentes facetas, mas é sempre 
marcada por tensão, opressão e descaso (VIEIRA, 2014, p. 18). 

Essa relação é um ponto importante para refletirmos sobre a geografia do Complexo 

do Alemão, o sentido da produção desse espaço por seus moradores e o uso realizado do 

território. Espaço construído por eles como o local e a expressão de afeto, de sociabilidade, 

pertencimento e identidade, mas posto socialmente como o lugar de ausência de políticas 

públicas e produtor de violência na narrativa de governos, por parte de estudiosos e, por fim, 

pela imprensa. Mais recentemente, visto pelos jornais e o Estado como um “território 

inimigo”, um espaço definido como o “coração do mal” do Rio de Janeiro. Uma 

representação social criminalizadora do espaço e de seus sujeitos.  

Mas antes de abordamos essa criminalização do espaço, é preciso jogar luz sobre a 

história de outra escada do Complexo do Alemão. Uma escada que sobreviveu até pouco 

tempo à demolição de casas retiradas para as obras de construção do Teleférico executadas 

pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).  Uma escada que se antes não podia ser 

vista, pois seu uso era privado dos moradores da casa da qual fazia parte, mas até pouco 

tempo poderia ser vista na rua, em parte intacta, rodeada de entulhos, na principal rua do 

Morro do Alemão. Trata-se da escada chamada de “Escada da Memória” pela antropóloga 

Adriana Facina (2014), situada na Avenida Central. Um dos lugares no Morro do Alemão 

mais afetado pelas intervenções urbanísticas do PAC iniciadas no ano de 2008. Diversas 

casas, na localidade, foram removidas não só porque estavam no traçado do plano de obras do 

teleférico, mas para que a Avenida Central pudesse ser alargada para passagem de tratores, 

caminhões e todo o maquinário que foi utilizado na obra.  

Adriana Facina, no artigo intitulado “A ‘escada da memória’: arte e conflito no 

Complexo do Alemão” aborda o impacto dramático da remoção de casas na favela, 

enfatizando o quanto uma remoção é o desenraizamento não só do lugar, mas de toda uma 

rede de laços, afetos e solidariedade que permeia a morada na favela, produzindo no cotidiano 

um sofrimento “vivido no silêncio do coração e da memória, poucas vezes, divididos” (2014, 

p. 2). 

Recordo-me que, certa vez, estava na sede do Instituto Raízes em Movimento quando 

uma pessoa entrou procurando Alan Brum, secretário executivo da entidade e morador do 



 

Complexo do Alemão há mais de 40 anos. Era uma jovem estudante de pedagogia que viera 

acompanhada com a mãe – que vamos chamar de Maria – para pedir um estágio na entidade. 

Ambas, mãe e filha eram ex-moradoras do Morro do Alemão. A família tinha deixado o local 

há mais de dez anos, mas quando Maria se deparou com um espaço vazio da área onde se 

situava a antiga casa dela ali Avenida Central, no Morro do Alemão, emocionou-se. A casa 

foi uma das moradias demolidas pelo PAC71. 

Enquanto, Alan Brum, coordenador da entidade, conversava com a jovem e acertava o 

estágio dela em Pedagogia no Instituto Raízes em Movimento, Maria foi até os escombros e 

pegou um pedaço do que foi um dia sua casa para levar com ela. “A estratégia de moradia na 

favela não é uma estratégia pura e simplesmente de habitação, mas sim uma estratégia muito 

mais ampla de sobrevivência, da qual a moradia é apenas um de seus aspectos” (Valla, 1986 

apud FACINA, 2014, p. 3). Essa ação remeteu-me a Marta72, uma das moradoras removidas 

do Morro dos Mineiros, situado em outra parte do Complexo do Alemão, também pelas obras 

do PAC. Quando participou do seminário de Produção do Conhecimento Vamos Desenrolar, 

em 19 de outubro de 2013, ela contou que levou um pedaço da casa com ela quando foi 

obrigada a sair.  

Marta narrou à forma violenta que foi removida de sua casa, a peregrinação que 

passou até ser reassentada pelo PAC, a desestruturação de laços afetivos e do convívio com a 

própria família e os problemas causados pela intervenção urbanística no dia a dia dos 

moradores da região. “As obras trouxeram os problemas que prometeu solucionar: do nada, 

apareceu no meu quarto um esgoto. O sonho (da casa própria), aos poucos, ia esvaindo-se sob 

o aviso da casa tremendo por conta dos tratores, rachaduras nas paredes” (Caderno Devolutiva 

Vamos Desenrolar, 2013, p.47).  

Certa noite, Marta acordou com a casa toda tremendo porque um dos tratores usados 

na obra do teleférico estava agarrado a uma das paredes da casa. No dia seguinte, pela manhã, 

ela foi obrigada a sair às pressas de casa com um ultimato da própria associação de 

moradores. “Conta que viveu uma espécie de expulsão pelo terror. Aliás, da sua casa, ela 

guardou como recordação um pedaço da parede, o que sobrou...do sonho da casa comprada e 

ornada com sacrifício” (idem).  

                                                
71  Um dos marcos do PAC no Morro do Alemão também foi a destruição dos muros grafitados que formavam 

uma galeria a céu aberto, com obras tanto de artistas do Alemão como do mundo inteiro. 
72  O nome Marta não é um pseudônimo, pois consta em artigo no Caderno de Devolutivas Vamos Desenrolar 

2013. Portanto, mantivemos aqui o nome verdadeiro da interlocutora. 



 

Maria e Marta, de certa forma, ressignificaram os fragmentos de suas extintas casas, 

cercaram-nos de simbolismo que, para qualquer outra pessoa exterior a essa história da 

construção de moradia e da própria favela, pode não ter qualquer representatividade ou 

sentido, mas que para os moradores de favelas estão conectadas e formam atos constitutivos e 

a memória coletiva desses lugares, modificadas pela força da gestão do Estado sobre 

territórios em conflitos armados.   

Esses gestos me lembraram os palestinos expulsos de suas casas que guardam há 
décadas chaves e pedaços de paredes. (…) A tática de terra arrasada, de fato ou 
simbolicamente, frequentemente integra estratégias de ocupações militares e 
projetos civilizadores variados. A história assim o demonstra (FACINA, 2014, p.4). 

Marta se mudou com o marido e a filha para um condomínio do programa Minha Casa 

Minha Vida, construído pelo governo federal fora da favela. Foi construído na antiga fábrica 

Poesi na Avenida Itararé, pelo PAC, dois anos após a remoção da casa dela. A entrega das 

chaves do novo apartamento foi condicionada à realização de um curso de convivência em 

condomínio. Caso os moradores se negasse a fazer o curso, eles não receberiam o 

apartamento mesmo tendo sido removidos por uma intervenção urbanística do governo. “Eu 

fiquei indignada, mas tive que me submeter” (Caderno de devolutiva Vamos Desenrolar, 

2013, p. 47).  Citado por Facina, Victor Valla, crítica a política de remoções e aos planos 

habitacionais criados pelo Estado para as moradias populares, afirmando que: 

A favela não é apenas uma alternativa dos pobres à falta de moradias urbanas. A 
questão favela não se limita apenas à questão da moradia, suas causas não se 
limitam ao déficit de moradias urbanas baratas. Esta visão tecnocrática da realidade 
restringe-se a ver o mundo a partir da lógica da classe dominante, desconhecendo 
que a favela é parte da população favelada, que inclui outras coisas além do não 
pagamento da moradia, ou seu barateamento acentuado. Nela estão incluídas 
questões como: menores despesas com os transportes face à maior proximidade do 
trabalho; barateamento de serviços através de uma rede informal de ajuda entre os 
moradores; facilidade de “biscates” pelo fato de morar perto de áreas mais ricas da 
cidade etc. (Valla, 1986 apud FACINA, 2014, p. 3). 

Por vezes, ao descer na estação do teleférico do Morro do Alemão a caminho da sede 

do Instituto Raízes em Movimento, passei em frente àquela escada nomeada pela antropóloga 

Adriana Facina como “Escada da Memória”. Por mais que me intrigasse aquela escada intacta 

em pé ali no meio da rua envolta de escombros – posteriormente a comunidade retirou o 

entulho da obra para liberar o espaço para servir de praça improvisada para as crianças –, 

nunca imaginei que da escada ou daqueles fragmentos de materiais de casas demolidas 

pudesse emergir discursos polissêmicos, que abrangeriam a pesquisa sobre a ocupação 

militar-policial do Complexo do Alemão. Todavia, a produção da “Escada da Memória” e 

seus fragmentos desvelariam uma gestão territorial de controle social. 



 

Dessa forma, a perspectiva de cidade em disputa de sentidos como construção 

geopolítica em área nomeada como pacificada se apresentava materialmente na pesquisa de 

campo. Aliás, a dimensão de um território que precisava ser desmitificado pelo “passeio” nas 

gôndolas do teleférico surgiu no estudo. Por mais que a pesquisa não tenha como tema as 

remoções e as obras do PAC, o teleférico tornou-se um símbolo do PAC e da pacificação do 

Complexo do Alemão. As duas dimensões não podem ser analisadas de forma estanque, ou 

seja, como se o movimento das obras do PAC não tivesse qualquer relação com o processo de 

pacificação e vice-versa. Afinal, a experiência de intervenção urbanística pública na região 

está intrinsecamente ligada ao modelo de gestão de segurança pública da cidade de Medellín e 

Bogotá, na Colômbia, que serviu de inspiração para o modelo das UPPs em curso no Rio de 

Janeiro.  

As obras do PAC fazem parte de um desenvolvimento urbano da região, mas a 

execução dessas melhorias públicas no espaço urbano aponta para um status quo de antigos 

colonizadores, de um modus operandi de controle daquele espaço como um território inimigo 

a ser dominado por manobras de gestão administrativa pública que não necessariamente 

interromperam a política à margem do Estado de produção do espaço das favelas do 

Complexo do Alemão. 

Para Sonia Ferraz (2012) trata-se da construção da “re-referenciação” de territórios a 

partir da gestão da desordem e ordem no interior das favelas e na cidade por políticas de 

segurança e violência, sob a ótica das construções e engendramentos discursivos. 

Especialmente, aponta a autora, os jornalísticos sobre o sentido de morada das populações 

pobres. Ferraz trata como desordem os atos das pessoas que não se ajustam à harmonia de 

uma ordem desejável para determinados espaços, portanto, não pressupõe a possibilidade de 

inclusão. A visão da autora parte da concepção de Baumam (1998, apud Ferraz, 2012) que 

trata a questão da ordem dominante como “uma pureza ideal, cuja condição não existe na 

sociedade, mas segue sendo perseguida ainda na contemporaneidade, compondo a espinha 

dorsal de diversas práticas políticas e sociais históricas” (p. 165).  

Bauman (1998, apud Ferraz, 2012) recorda que grandes crimes partem de grandes 

ideais historicamente, cuja finalidade sempre se mostrou sendo um grande plano para eliminar 

os excluídos, aqueles que estão fora do lugar, que estragam o quadro estético idealizado. No 

início da idade moderna, eram os loucos os representantes da desordem e do caos e, por isso, 

jogados no mar, visto que existia a crença da purificação pela água, já durante a segunda 

Grande guerra, os judeus e ciganos eram a representação da sujeira para os nazistas. Ferraz 



 

ressalta que, nesse início do século na Europa, cabe aos imigrantes, o papel da representação 

da desordem geopolítica. No Brasil, são os negros e pobres, essencialmente no Rio de Janeiro, 

os favelados, que figuram essa ideia de “mal-estar social” (BAUMAN, 1998, p.14),  

Há no discurso da ordem, portanto, um sentido “higienista” destacado por Baumam 

que Sonia Ferraz toma como “o resultado flagrante da luta de classes que se expressa nos 

lugares da cidade pelas desigualdades em todos os níveis” (2012, p. 168). Esse sentido de 

ordem resulta, então, diretamente em ações impositivas para o enquadramento daquelas 

pessoas e espaços que estão regularmente fora da ordem. A partir desse princípio de ordem, 

explica a autora, que se relaciona a noção de desordem a determinadas formas de violência, 

“as quais nos impactam, cotidianamente, através da sua espetacularização, como uma 

verdadeira ficção” (idem).  

Em 9 de novembro de 2013, quando cheguei à tarde de sábado no Morro do Alemão, 

ao descer do teleférico e seguir pela Avenida Central caminhando para participar do evento 

político cultural chamado “Circulando – Diálogo e Comunicação na Favela por Direitos”, 

organizado pelo Raízes em Movimento e outras entidades parceiras, fui surpreendida.  

 

Figura 10: Grafite no muro da Avenida Central – Circulando 2013 

Foto: Diário de Campo 6/11/2013 

 



 

O espaço direito recoberto por escombros de casas removidas foi limpo e 

ressignificado por diversos grafiteiros73. Nas palavras da antropóloga Adriana Facina era 

como se os novos grafites pintados naqueles muros expressassem novamente um dizer: 

“vocês entram, destroem, removem, mas a gente volta e faz tudo de novo” (2014, p.4). Foi um 

choque ver aqueles muros grafitados formando um mural a céu aberto. Sobretudo, um 

impacto ao me deparar com aquela escada que antes parecia não dar em lugar nenhum ou ter 

qualquer utilidade, mas agora era ressignificada.  

Figura 11 e 12: A escada antes e depois da intervenção artística 

 

Foto: Pensa Alemão 

Se para nós a presença da escada era apenas uma coisa fora do lugar, para o artista 

plástico Mario Brands, morador do bairro da Penha, na zona norte do Rio, aquela escada 

representava ali um “símbolo de afronta e ameaça” (FACINA, 2014, p.5), pois “assim era 

interpretada aquela ação do Estado pelos moradores” (idem). Um pedaço de existência de 

vida e memória que merecia destaque e “reexistência”, como destacado pela antropóloga: 

varria aquela escada de modo caprichoso, detalhista, sem deixar nenhuma poeirinha 
para trás. A cena era surreal: uma escada sem uso sendo varrida com tanta 
dedicação. Em seguida, começaram a vir as cores, as formas, os desenhos 
geométricos, as gotas de tintas escorrendo pelos degraus, dando movimento e beleza 
ao “símbolo do descaso”. Aos poucos, novos sentidos foram sendo criados. 
Resistência e reexistência tecendo outras memórias, entrelaçando a dor dos que 

                                                
73  Na Avenida Central no Morro do Alemão, antes da remoção das casas pelas obras do PAC, existia um grande 

mural artístico na localidade elaborado a partir de intervenção de grafiteiros do Complexo do Alemão e de 
outras regiões. 



 

foram removidos, com a invenção de um futuro melhor e mais esperançoso. O 
“símbolo do descaso” foi se transformando num monumento da memória, “escada 
da memória” no dizer de alguns que ali estavam. Os que passavam riam, 
fotografavam, se admiravam. Reviviam a casa e homenageavam com sua admiração 
os que não moravam mais ali. Por várias semanas, a escada se tornou um point de 
visitação e muitas fotografias foram tiradas ali, com as pessoas subindo seus degraus 
e posando para as lentes, compartilhando essas imagens nas redes sociais. A escada, 
que antes dava em lugar algum, se abria agora para o céu, amplo de horizontes e de 
sonhos, parecendo indestrutíveis como as tintas dos grafiteiros do Alemão (2014, 
p.5).  

Em 4 de dezembro de 2013, quase um mês após a intervenção artística na escada e sua 

reexistência como da “Escada da Memória”, um lugar apropriado pelos moradores que se 

tornou point para fotos e encontros, a escada foi derrubada por tratores da Prefeitura. A 

mesma escada que tinha permanecido ali sem “incomodar” os órgãos do Estado, quando não 

levava a lugar nenhum e apenas era um símbolo que transportava os moradores à lembrança 

de sofrimento de remoções de famílias vizinhas que moravam ali, passou a também ser notada 

pelo gestão do Estado. Ressignificada e reexistida pela arte, a “Escada da Memória", tornara-

se “uma contraposição à ameaça que causava uma amostra material do poder de sobrevivência 

e de resistência dos moradores” (FACINA, 2014, p. 6). E claro, daquele lugar chamado 

Complexo do Alemão.  

Figura 13: Registro da demolição da “Escada da Memória” 
 

Fonte: Pensa Alemão 

Se antes, a escada era um símbolo de afronta a historicidade daquele espaço, com o 

grafite do artista Mario Brands, ela passou a ser arte que expressava o que o silêncio do 

coração guardava em decorrência da gestão militarizada do território controlado socialmente a 

força pelo Estado. Gesto de denúncia discursiva que só a arte é capaz de expressar quando 

tememos por nossa segurança e nos sentimos acuados. A arte serviu de instrumento de “re-



 

referenciação” (FERRAZ, 2012) do território à “nova ordem” imposta, produzindo desordem 

ao sentido de violência e segurança engendrado pelo PAC e, consequentemente, pelas UPPs 

na geopolítica do Complexo do Alemão. Por isso, a resposta à ação veio em forma de tratores 

como um recado de que aquele lugar, agora ocupado por uma gestão militar, não poderia ser 

alterado sem permissão pela força que o domina policialmente: o Estado.  

Esse foi o efeito de sentido construído dessa experiência de lugar decifrado pelos 

moradores do Complexo do Alemão. Ao saberem da demolição da “Escada da Memória”, por 

meio de fotos publicadas em uma rede social, eles imprimiram sua voz de indignação sobre a 

destruição da obra de arte, vozes que foram guardadas pela antropóloga Adriana Facina em 

artigo: 

Fiquei de verdade emocionada quando vi as fotos. Mas uma vez essa gente tenta 
calar a nossa voz. Mas, esta ação, (porque não chamar de vandalismo?) mostra como 
a voz do povo, até aquelas que vêm em silêncio, em forma de arte, é capaz de trazer 
à tona coisas que estavam esquecidas. Mario Brands, sua arte incomodou e por isso 
veio ao chão, mas tenha certeza que mais do que nunca está eternizada por todos 
aqueles que entenderam a proposta do seu trabalho e por cada morador que por ali 
passava e via aquela que se tornou bela! Avante!! (Fragmento do comentário de um 
morador publicado em artigo, FACINA 2014, p. 7, grifos meus). 

 
Se parte dos moradores escolheu comentário em tom de protesto em uma rede social 

como forma de expressão para criticar a derrubada da escada, um outro morador do Complexo 

do Alemão, o cordelista José Franklin, usou a arte para se manifestar contra o silenciamento 

de uma outra arte. Ele eternizou em versos a escada citada por Adriana Facina como a 

“Escada da Memória”, vinculando e registrando a escada como um símbolo e promessa de 

resistência: 

 Bem em frente ao Raízes 
    sumiram com a escada 
    mesmo com doze degraus 
    ela não levava a nada 
    sumiu para todo o sempre 
    pois foi em pó transformada. 
    Lembraremos dela linda 
    depois que foi repintada 
    mas até antes das tintas 
    fez feliz a criançada 
    ficará sempre a lembrança 
    de uma obra inacabada. 
    E anteriormente até 
    pois foi muito melhorada 
    pelos velhos moradores 
    quando era habitada 
    como um claro sinal 
    de conquista batalhada. 
    Decidiram o seu fim 
    quando foi fotografada 



 

    agora só resta luta 
    ou não nos sobrará nada 
    pra irritar os poderosos 
    ergueremos outra escada. 
     
 

Após a destruição da escada, integrantes do Instituto Raízes em Movimento, repetiram 

os gestos de Marta, a moradora do PAC removida do Morro dos Mineiros, e de Maria, a ex-

moradora do Morro do Alemão, e ainda dos palestinos expulsos de suas cidades. Buscaram 

nos escombros alguns fragmentos daquela memória e ressignificaram de novo a escada. Mais 

uma vez, aquela escada que pertenceu um dia a uma casa e que ganhou a alcunha de “Escada 

da Memória” reexistiu, ainda que despedaçada e em pedaços de memória em forma de afeto e 

história da trajetória de um espaço como experiência de um lugar que produz sentido para 

tantas pessoas.   

Figura 14: Intervenção artística com pedaços da “Escada da Memória” à direita 

 
Fonte: Diário de campo 14/7/2014 

 

Os fragmentos dessa memória e história agora estão colados em uma das paredes da 

sede do Instituto Raízes em Movimento, emoldurados por outra intervenção artística de 

grafite de Mario Brands, e de frente para uma outra escada “vermelha”: a que leva ao segundo 

andar da sede do instituto. A “Escada da Memória” como arte vive na memória reclamada, 

abre-se como “a memória que guarda o que vale a pena” (Facina 2014, apud GALEANO, 

1978, p. 6), pois a memória que sabe de nós “não perde o que merece ser salvo" (idem).  

 



 

Constroem juntos o espaço da favela, abrindo caminhos, erguendo casas e sistemas 
de água e esgoto. Constroem vias de circulação, quando becos e escadas são criadas 
para permitir a mobilidade na favela. Vivenciam a experiência comum de sobreviver 
em uma cidade que tenta excluí-los e limitar seu deslocamento. Compartilham 
modos de vida e estratégias de sobrevivência, que tornam possível a vida na cidade, 
como o cuidados dos filhos, os serviços de infraestrutura urbana, os equipamentos 
domésticos. Sim. Enraízam-se. E ao fazer isso, humanizam aquele espaço que um 
dia esteve abandonado ou foi mato. Tornam aquele lugar um lugar que não pode ser 
arrastado. (CUNHA, 2013, p.49). 

 Massey (2005) conceitua o espaço como um produto de interrelações, onde a 

multiplicidade se manifesta como a possibilidade de existência de distintas trajetórias 

interrelacionadas em um processo que, por não estar finalizado em momento algum, 

caracteriza-se como um devir, ou seja, como um processo em aberto. Sendo assim, o espaço é 

um pré-requisito para que a história seja aberta e, assim, um pré-requisito também para a 

possibilidade da política. Logo, Massey enxerga o espaço como um produto de interrelações 

que ocorrem em um jogo político.  

Primeiro, reconhecemos o espaço como o produto de inter-relações, como sendo 
constituído através de interações, desde a imensidão do global até o intimamente 
pequeno. (…) Segundo, compreendemos o espaço como a esfera da possibilidade da 
existência da multiplicidade, no sentido da pluralidade contemporânea, como a 
esfera na qual distintas trajetórias coexistem, como esfera, portanto, da coexistência 
da heterogeneidade. Sem espaço, não há multiplicidade; sem multiplicidade, não há 
espaço.  Se espaço é, sem dúvida, o produto de interrelações, então deve estar 
baseado na existência da pluralidade. Multiplicidade e espaço são co-constitutivos. 
Terceiro, reconhecemos o espaço como estando sempre em construção. 
Precisamente porque o espaço, nesta interpretação, é um produto de relações-entre, 
relações que estão, necessariamente, embutidas em prática materiais que devem ser 
efetivadas, ele está sempre no processo de fazer-se. Jamais está acabado, nunca está 
fechado. (MASSEY, 2005, p. 29).  

Dessa forma, é na política, entendida como um campo de disputa que as múltiplas 

trajetórias enfrentam seus respectivos poderes. É na política que a produção do conhecimento 

sobre as espacialidade podem se tornar ferramenta histórica de representação, visto que a 

compreensão de tempo-espaço precisa de diferenciação social.  

Como observado por Massey não se trata somente de uma questão moral ou política 

envolvendo desigualdade, embora isso fosse motivo suficiente para mencioná-la. Trata-se de 

uma questão conceitual negada em um truque engenhoso do fenômeno da globalização 

contemporânea que altera a espacialidade das cidades de forma verticalizada. Ela reflete que a 

proposição transforma a geografia em história e o espaço em tempo o que traz efeitos sociais 

e políticos. “É uma narrativa que oblitera as multiplicidades, as heterogeneidades 

contemporâneas do espaço e assim reduz coexistências simultâneas a um lugar na fila da 

história” (MASSEY, 2005, p. 24).  



 

Os fragmentos da “Escada da Memória” (FACINA, 2014), da casa de Marta, da casa 

de Maria, são pedaços de substância concreta, mas principalmente simbólica, por mostrar 

como os espaços participam da construção da identidade das pessoas, das formas de 

sociabilidades da favela e podem exercer um uso do território completamente diferenciado do 

promovido pelo poder público. As escadas expõem os efeitos de sentido de cidade produzido 

enquanto discurso que está em disputa simbólica por duas forças: a política governamental de 

ocupação e intervenção urbanística e a ação espacial produzida por moradores 

individualmente, coletivamente e até em movimentos sociais realizada no espaço urbano do 

Rio de Janeiro.  

Como ação social demonstra as formas de sociabilidades positivas e identidades pelo 

discurso polissêmico da favela que ligam entre si as pessoas através da experiência de lugar 

(BIRMAN, 2008), revelando os outros lados de uma territorialidade que está longe dos 

discursos de jornais e de autoridades políticas e frontalmente opostas à narrativa construída 

pela fala do crime (CALDEIRA, 2001), que produz uma ação discursiva criminalizadora do 

lugar de moradia das camadas populares, ou seja, de periferias e favelas, e no caso estudado, 

do Complexo do Alemão. 

Mas como um lugar passa a ser visto sob esse olhar? Qual é o contexto histórico 

político-social de um determinado espaço que abre brechas para um discurso criminalizante? 

Quais são os silêncios constitutivos do Complexo do Alemão? A história da fundiária da 

região pode joga luz a essas questões, bem como os registros e narrativas dos jornais ao longo 

das décadas.   

2.2 Do Morro do Alemão ao Complexo do Alemão 

Quando comecei o campo no Complexo em maio de 2013 eu ainda chamava aquele 

espaço apenas de Alemão. Não é que fosse um erro (ou um trocadilho), mas como 

desconhecia a experiência de lugar e identidade, reduzia o nome do conjunto de favelas com o 

termo “Alemão”. Porém, o termo “Alemão”, no dizer dos moradores, não se refere ao 

Complexo do Alemão, mas ao Morro do Alemão, a primeira favela do Complexo. São 

sentidos do uso do território que apenas se tornam visíveis quando se freqüentar o lugar e vive 

o cotidiano ali.   

Lá é o termo Complexo o mais utilizado pelos moradores para se referir à totalidade 

de favelas da região. Ou seja, Complexo é uma identificação que produz sentido aos sujeitos. 

Essa diferença quanto ao tratamento dado pelos moradores é importante ser destacada, pois o 



 

termo “complexo” raramente é usado desse modo por residentes de outras favelas cariocas, 

visto que é amplamente utilizado pela polícia, autoridades políticas e mídia com um sentido 

pejorativo, produzindo discursivamente a homogeneização de diferentes favelas do espaço 

urbano do Rio de Janeiro e, por consequência, diversos estereótipos. Moradores de 

Manguinhos, Maré, Acari, Rocinha, por exemplo, excluem o termo complexo do nome das 

favelas em que vivem ao mencioná-las em espaços públicos e entrevistas. Sendo assim, entre 

favelados, quando referido a um território74, o termo Complexo, significa Complexo do 

Alemão (FACINA, 2014, p. 1).  

O Complexo do Alemão dá nome à 29ª Região Administrativa (RA) do município do 

Rio de Janeiro. As divisões administrativas da cidade do Rio de Janeiro se dividem nas Áreas 

de Planejamento (AP), que englobam as Regiões Administrativas (RA), compostas por 

bairros ou apenas um bairro como é o caso do Complexo do Alemão75. O conjunto de favelas 

foi denominado como bairro em 1986, há mais de 30 anos por meio de decreto sendo excluída 

da 10ª Região Administrativa de Ramos e da 12ª RA de Inhaúma. A Lei 2055, publicada em 9 

de dezembro de 1993, delimita a 29ª Região Administrativa criando o bairro do Complexo do 

Alemão, o único que compõe a área que antes correspondia aos bairros de Olaria, Ramos, 

Bonsucesso, Inhaúma e Higienópolis (MATIOLLI, 2014)76. 

É formado por 13 favelas77: Morro da Esperança (conhecida como Pedra do Sapo), 

Morro do Alemão, Morro da Baiana, Morro do Adeus, Grota (conhecida como Joaquim 

                                                
74  Pelo fato de o termo “complexo” ser uma designação atribuída por forças policiais, à utilização dessa palavra 

na nomenclatura original das favelas é constantemente criticado por movimentos sociais de favela ou 
acadêmicos. Em 2010, quando estudei a Chacina do Pan no discurso de O Globo a partir da cultura do medo 
no final do curso de jornalismo, também realizei a crítica. Porém, com a entrada no campo no mestrado, 
percebo o erro cometido à época: tomei como base o discurso de movimentos de favelas que não eram do 
Complexo do Alemão e o discurso acadêmico que, mesmo com boas intenções, desconhecem a experiência 
do território e suas peculiaridades como eu. A crítica ao uso do termo complexo em relação ao Complexo do 
Alemão não nos parece ser pertinente em virtude da produção de sentido de identidade dos moradores de lá. 
Se algum dia o termo foi designado pela polícia, já não é mais. Foi apropriado pelos moradores e teve o seu 
sentido deslocado. 

75  Há cinco Áreas de Planejamento, 33 Regiões Administrativas e 160 bairros (PREFEITURA DO RIO DE 
JANEIRO, 2006).  

76  Cabe destacar que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem, na prática, transformado grandes conglomerados de 
favelas em bairros administrativamente como forma de reduzir o número oficial de favelas do Rio de Janeiro. 
O reconhecimento do Complexo do Alemão, por exemplo, como bairro, não trouxe mudanças de 
desenvolvimento urbano para os moradores da região. Apesar disso, o Instituto Raízes em Movimento tem 
utilizado o decreto como instrumento para reivindicar políticas públicas junto à esfera do Estado para o 
Complexo. 

77  O número de favelas no Complexo do Alemão varia de acordo com a fonte oficial pública e entre os próprios 
órgãos do Estado. Porém, optei por trabalhar com a informação de que são 13 favelas a partir da consulta 
realizada ao coordenador do Instituto Raízes em movimento, Alan Brum, um dos interloculores desse estudo. 
De acordo com ele, a partir do trabalho técnico realizado pelo PAC foi estabelecido que o conjunto é 
formado por 13 favelas. Porém, adverte que a ideia da geografia do Complexo do Alemão, o território usado 
assim como o uso deste território está sempre em permanente movimento.  



 

Queiroz), Morro do Itararé (também conhecida como Alvorada), Reservatório de Ramos, 

Nova Brasília, Fazendinha, Casinhas, Morro das Palmeiras, Mineiros e Matinha. A base para 

a definição do número de favelas que formam o Complexo se respalda no diálogo iniciado em 

2008 entre o poder público e as associações de moradores para as intervenções urbanísticas do 

Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC das Comunidades. Ao todo, existem 12 

associações de moradores, porém, uma delas acumula, na divisão geográfica territorial, a 

representação de duas favelas.  

No entanto, o número de favelas existentes no Complexo do Alemão é discutível. O 

Censo Domiciliar do IBGE de 2010, por exemplo, trabalha com o número de 19 favelas, o 

Instituto Pereira Passos (IPP), órgão da Prefeitura do Rio, com 15, o Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do Complexo do Alemão, elaborado pelo próprio PAC, com 14 

favelas. Isso ocorre porque, na prática, há favelas que podem existir sem ter obrigatoriamente 

uma associação de moradores atrelada a elas como forma organizativa, surgidas com a 

expansão e adensamento maior do Complexo do Alemão, e por questões de identidade, 

contexto histórico e trajetória da localidade. Sendo assim, existem outras favelas no 

Complexo, no dizer de seus moradores, mas que não são reconhecidas como favelas pelos 

órgãos públicos, mas como sublocalidades. Respeitando a configuração do território conforme 

o uso de seus moradores, o Complexo do Alemão, atualmente, seria composto por 19 favelas, 

incluindo as localidades: Inferno Verde, Areal, Praça dos Terços, Largo da Vivi, Sabino e 

Canitar. 

Segundo Raquel Rolnik, qualquer reflexão histórica feita sobre a cidade do Rio de 

Janeiro, logo um espaço, deve necessariamente contemplar sua configuração, visto que o 

“espaço torna-se uma marca, uma expressão, uma assinatura que reflete as relações sociais, 

uma espécie de cartografia dessas relações” (Rolnik apud GONÇALVES, 2012, p. 29). Na 

cidade do Rio de Janeiro, essas interações são simbólicas, por isso, adotamos a historicidade 

da formação da geografia e desenvolvimento do conjunto de favelas como método para 

abordar a produção do espaço do Complexo do Alemão. Isto é, a categoria interpretativa 

favela-cidade, a partir do uso do território por seus moradores e autoridades públicas e a 

produção de discursos e sentidos atribuídos a esse espaço da cidade para a cidade em O 

Globo.  

A informação mais comum em livros e reportagens jornalísticas – poucas, mas 

existentes – sobre o Complexo do Alemão falam da história do polonês Leonard 

Kaczmarkiewicz que, nos anos 20 do século passado, período de baixas oportunidades em 



 

uma Europa destruída após o fim da Primeira Guerra Mundial, decide mudar-se para o Brasil 

a procura de terras e renda. No Rio de Janeiro, compra uma vasta extensão de terra na Serra 

da Misericórdia, na Zona Norte da cidade, de vegetação abundante e com muitas nascentes de 

água límpida. Nessa localidade, fixa residência e negócios. Alto, muito branco e de fala 

difícil, o polonês ganha logo o apelido de “alemão” dos moradores da região – cabe ressaltar 

esse dado, já existiam moradores na região – dando origem à identificação de um dos morros 

mais conhecidos da Serra: o Morro do Alemão, um dos primeiros lugares ocupados do 

Complexo.  

De acordo com depoimento de seu neto, Leonardo Kaczmarkiewicz Neto – que até 

bem pouco tempo ainda morava em uma casa no Complexo do Alemão –, o avô chegou ao 

Brasil no início do século passado para conhecer o país, quando visitou um lugar então 

chamado Morro da Misericórdia e achou muito bonito. Ao retornar alguns anos mais tarde ao 

Rio de Janeiro, comprou alguns terrenos e abriu ruas iniciando um loteamento: “assim como 

aqueles portugueses que vinham para o Brasil fazer um armazém, ele veio e achou que isso (o 

loteamento) poderia dar lucro para ele e deu certo!” (IPEA-DIRUR/DIEST, 2013, p. 35).  

Até os anos 40, as terras de Kaczmarkiewicz formavam uma grande fazenda – 

anteriormente, de propriedade de Joaquim Leandro da Motta – com cerca de três quilômetros 

quadrados, limitada pelos bairros de Bonsucesso, Inhaúma, Ramos, Penha e Olaria. Aos 

poucos, a área foi desmembrada e vendida em lotes para pessoas que desejavam construir suas 

casas, além de algumas indústrias que queriam se instalar na região. É quando 

Kaczmarkiewicz inicia o procedimento de “aluguel de chão” no Morro do Alemão e 

redondezas. A ocupação da região, portanto, é anterior à chegada de Kaczmarkiewicz e está 

atestada pelos dados do censo de 1920. O depoimento de Seu Nilton78, morador da favela da 

Grota, que nasceu em uma das chácaras existentes no entorno do Complexo, mostra como 

parte do terreno que compreende o Morro do Alemão foi ocupado a partir da venda de lotes 

de terras e/ou “aluguel de chão”. Ou seja, sem a ocupação/invasão de propriedade mesmo 

antes até da chegada do polonês.  

Quando meu pai veio pra qui, fez um negócio com ele. Meu pai pegou aquele 
terreno onde hoje tem aquele armazém (…) e foi morar lá, fez uma casa ali. Como é 
que foi o trato: Seu Domingos79 também era inquilino, ele com a mulher dele, 
moravam lá dentro. Eles já tavam velhinhos, de cabeça branca! E seu Domingos era 
o procurador da viúva do Quincaliano, que era o dono disso tudo aqui! Então, ele, o 

                                                
78 A referência ao nome do morador como “Seu Nilton” foi mantida conforme é citada na relatoria do IPEA-

DIRUR (2013). 
79 A referência ao nome do morador como “Seu Domingos” foi mantida conforme é citada na relatoria do 

IPEA-DIRUR (2013). 



 

Quincaliano, deixou a ordem pro seu Domingos vim cobrar aonde a gente morava, 
lá naquele morro, tipo um aluguel de terra, né?! Aí, a casa era da gente, mas a gente 
pagava o chão! Meu pai pagou muitos anos aquilo...mas depois veio uma ordem lá 
da prefeitura, que era para ninguém pagar mais, que num precisava mais. Que parece 
que a viúva do Quincaliano tinha perdido o terreno né? Porque ela não pagou os 
impostos... Aí perdeu tudo! (…) De modo que com a ordem da prefeitura paramos 
de pagar o chão. Mas aí, já se fosse pra levar no bico do lápis, já tinha mais do que 
direito a terra. Meu pai levou muitos anos pagando. Era pouquinho né, mas tinha 
grande valor. (IPEA-DIRUR/DIEST, 2013. p.39, grifos meus).  

Plantas cadastrais da cidade entre 1935 e 1954 e depoimentos de antigos moradores 

ouvidos pelo IPEA revelaram como o processo de ocupação da região foi anterior à chegada e 

loteamento feito por Leonard Kaczmarkiewicz. As plantas cadastrais mostram que as terras da 

Serra da Misericórdia que abrangem a área do Complexo tiveram situação jurídica frágil entre 

1918 e 1936. A titularidade era indefinida devido a leilões para quitar dividas e disputas 

judiciais de herdeiros e apenas em 1936 a partilha entre nove herdeiros foi organizada. O 

crescimento do loteamento e casas na área foi impulsionado por Kaczmarkiewicz que, 

diferentemente dos proprietários das fazendas anteriores que mantinham um aspecto mais 

rural nos loteamentos, iniciou um loteamento urbano a partir da década de 40 na região do 

Morro do Alemão, que pode ser considerado o morro fundante do Complexo.  

De acordo com relatos dos antigos moradores, a formação da favela ocorreu mesmo 

entre as décadas de 1940 e 1950, mas com maior intensidade na década de 1950. Dados 

colhidos pelo IPEA mostram que a formação da favela não ocorreu de maneira abrupta, e sim 

passo a passo. Um caso frequentemente citado por moradores era o da marcação de terreno 

para parentes do interior que quando chegavam, construíam seu barraco na área marcada. O 

neto Kaczmarkiewicz, entrevistado pela pesquisa do IPEA (2013), afirma que o avô vendeu 

todos os lotes, restando com a família o que servia para sua própria moradia.  

Intensificava-se também a ocupação a partir do procedimento de “aluguel de chão”. 

Depois de alugado o pedaço do lote, a família construía sua casa e permanecia pagando 

aluguel até se tornar a proprietária do lote. Os principais compradores eram trabalhadores das 

indústrias que se instalaram por ali. Também ocorreu a construção de habitações “fora” do 

loteamento do Kaczmarkiewicz, no alto do morro. Inclusive, o fornecimento de energia 

elétrica para a favela era “cedido” em ação de solidariedade por moradores do loteamento 

oficial, que permitiam estender um cabo para “puxar” a luz para a favela.  

Uma das cartas cadastrais encontrada pelo IPEA mostra que a cobrança do “aluguel de 

chão” feita pelo polonês Leonard Kaczmarkiewicz foi uma das principais formas de ocupação 

da área que compreende o Morro do Alemão e a Grota até 1960. A venda de casas nas ruas do 

loteamento oficial com a “promessa de venda em cartório” (Jornal do Brasil, 08/07/1961) do 



 

terreno no alto do Morro do Alemão era, inclusive, anunciada em jornal de grande circulação.  

A premissa sobre o começo da favela originalmente pela ação de ocupação/invasão de 

propriedade particular, versão tão comum no discurso de autoridades públicas e em jornais 

quando se trata da questão de formação das favelas no Rio de Janeiro pode ser, portanto, 

relativizada. Excluindo a favela e seus moradores de uma categoria jurídica que acaba por 

impor ao espaço e aos favelados a condição de serem criminalizados. A ausência de políticas 

públicas de habitação marca a história do surgimento do Complexo do Alemão.  

A década de 1950 foi um dos momentos de maior crescimento da região. 

Principalmente com a ocupação da área que origina a favela de Nova Brasília. Mas, ao 

contrário do consenso criado entorno da forma de ocupação das áreas pelas camadas 

populares, pode-se afimar que parte dessa expansão da favela de Nova Brasília, por exemplo, 

foi “autorizada” pelos proprietários do terreno e permitida pelo Estado.  

O Correio da Manhã de 1957 encontrado pela pesquisa do IPEA (2013), demonstra a 

crítica feita à época sobre a política habitacional do governo. O jornal condena 

ocupação/invasão de um terreno de propriedade do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos 

Comerciários (IAPC): 

AVENIDA ITAOCA. Compreendido entre os números 1719/1863 há um imenso 
terreno. Lá está afixado a placa do proprietário com letras de forma enormes IAPC. 
Bonita fachada, afirmam todos que passam pela avenida. Mas olhando bem o 
transeunte verifica que no lugar onde deveria se erguer uma grande conjunto 
residencial com escolas para os filhos dos moradores, contribuintes do Instituto, com 
playground, campos para prática de esportes, assistência médico-social, e tudo mais, 
o que existe é o que se chama de favela já com mais de uma centenas de barracos 
(…) A isso se chama assistência social dos institutos. Barracos de madeira em 
terreno devoluto (….) E segundo apontam as autoridades (Dom Helder Câmara) 
nada menos de 80% dos favelados são contribuintes dos institutos, muitos do quais, 
a maioria do IAPC. No entanto, o instituto quando deveria dar casa aos associados, 
“permite-lhes” a construção de favelas nos seu terreno (Correio da Manhã, 
27/8/1957 apud IPEA-DIRUR/DIEST, 2013, p. 50).  

De fato, a solidariedade proveniente da ausência de políticas públicas marca a história 

da ocupação de Nova Brasília e, portanto, a expansão do Complexo do Alemão.  Segundo o 

morador Orestes, a favela foi construída “do dia para a noite”: 

(…) isso aqui na época da invasão parecia até uma guerra! De noite ninguém dormia 
porque só se escutava era o martelo batendo, o pessoal construía o barraco de noite, 
quando a polícia chegava no outro dia, nego já estava dentro do barraco! Eu e o pai 
do Alcides ajudamos muito o pessoal a fazer isto. Firmamos muito barraco! Tudo de 
noite. Pegava peça de travessão e metia o pau, uma parede aqui, outra ali, pegava o 
martelo e metia o prego...pá-pá-pá-pá, a noite inteira isto, barulho direto, parecia 
guerra. Tiroteio mesmo! Ai quando eles chegavam de dia o barraco já está ali, mas a 
gente botava a pessoa dentro, porque quando tinha família ficava mais difícil de 
derrubar. Quem derrubava era a polícia a mando do IAPC. Nós num podia fazer 
nada se eles derrubavam, ficava só assistindo, mas eles viravam as costas e nós fazia 
outra vez (RELATÓRIO IPEA-DIRUR/DIEST, 2013, p. 49-50). 



 

Entre 1957 e 1958, o Instituto dos Comerciários conseguiu na justiça uma citação de 

despejo contra os moradores de Nova Brasília. Porém, a favela resistiu. O primeiro presidente 

da associação de moradores, seu José Manoel da Silva (conhecido como Zé Cabo, pois foi 

cabo da polícia), contou à pesquisa do IPEA, a história de luta dos moradores para. Ao serem 

ameaçados de despejo, os moradores se uniram e criaram a “Comissão de Pró-

melhoramentos” – núcleo inicial da associação de moradores. Buscaram, inclusive, apoio 

junto à prefeitura e de vereadores que, posteriormente se configurou em apoio de parte da 

imprensa. Essa intermediação ocorreu a partir do vereador Nelson Salim, também redator dos 

jornais O Dia e A Notícia que passou a pautar na Câmara Municipal o problema da 

permanência dos moradores de Nova Brasília, publicando notas nos dois periódicos sobre o 

caso.  

Em 1961, segundo Zé do Cabo, quando a ação de despejo seria executada, os 

moradores convenceram o vereador Salim a passar um telegrama ao presidente da República, 

contando a história de ocupação de Nova Brasília e a situação das famílias. Então, o 

presidente da República – o morador não cita o nome do presidente – dois dias depois, 

responde o telegrama enviado por Salim, informando que o problema foi “encaminhado ao 

presidente do IAPC para resolver o caso”.  

No dia marcado para execução da ação de despejo, os moradores chegaram encheram 

quatro ônibus para ir até o IAPC conversar com o presidente. A partir daí, estabeleceu-se o 

seguinte acordo: os moradores tinham cinco anos para permanecerem no local, período da 

gestão daquele presidente do IAPC. Após três anos, em 1964, a Comissão de Pró-

Melhoramentos procurou o instituto para conversar novamente sobre a permanência da favela, 

visto que o prazo dado estava próximo do fim. Porém, a gestão do IAPC já tinha mudado. 

Além disso, conta seu Zé do Cabo, já havia sido iniciado começado as melhorias na favela 

(pelo governo e pelos próprios moradores), o que faz o instituto não reclamar a propriedade, 

“deixa pra lá” (IPEA-DIRUR/DIEST, 2013, p. 50).  

Cabe destacar que a história fundiária da favela Nova Brasília, antiga fazenda 

Camarinha80 com cerca de 70 hectares de propriedade de Martinho José Correia da Veiga, no 

início do século 20, revela ainda outro tipo de ocupação e formação do Complexo do Alemão. 

Também há registros de fontes orais e documentos que demonstram a permissão oficial do 

                                                
80  Consta na descrição do ofício de notas a existência de senzalas que manteram-se edificadas até 1940: “Há 

muitos anos ainda tinha até senzala lá, dos tempos da escravidão! (…) lembro que tinha rolete de pé, de 
amassar os escravos. Era uma coisa, loucura mermo” (Seu Nilton, IPEA-DIRUR/DIEST, 2013, p. 40). 



 

próprio instituto desde a década de 1940, ou ainda, a permissão de funcionários do IAPC para 

a construção de casas pelos moradores. 

A fazenda Camarinha foi vendida para o Instituto dos Comerciários pelos três 

herdeiros de Martinho José Correia da Veiga, em 1941. Com isso, o IAPC pôs funcionários 

para vigiar e tomar conta da propriedade, mas contraditoriamente, emitia cartas de autorização 

individuais em que consentia a ocupação. “É, tinham pessoas que tinham carta né, carta do 

IAPC! (…) sei que se você conseguisse uma carta de autorização podia construir” (Dona 

Julia81, moradora do Morro do Alemão, IPEA-DIRUR/DIEST, 2013, p. 48). O mesmo relato 

é dado pelo morador Valter, que até os dias de hoje mora em Nova Brasília: “Mudamos pra cá 

porque meu pai conseguiu uma carta do IAPC para construir nosso barraquinho ali em cima” 

(Idem).  

A permissão para construção de casas também ocorria de forma ‘extraoficial’ com 

consentimento “de boca” dado por funcionários do IAPC, que moravam na propriedade para 

vigiar o terreno. “Seu Merentino se intitulou o dono de um pedaço aqui. Dono de pedaço do 

morro! Quer dizer, ele não dizia que ele era dono, ele dizia que tomava conta! Aí ele dava pra 

quem ele queria porque ele era funcionário do IAPC” (Nilton, idem). 

A área que abriga o Complexo do Alemão e bairros próximos chegou a ser um dos 

maiores polos industriais do Rio de janeiro, à época, capital do país. As indústrias fixavam-se 

na frente dos terrenos e projetavam construir vilas proletárias ao fundo para alojar os 

funcionários das fábricas. Parte desses terrenos de fundos se transformou nas favelas do 

Complexo. Acredita-se porque o plano de construção de vilas operárias não foi executado, o 

que pode ter ocasionado a procura por moradia na região com objetivo de fixarem residência 

próxima ao trabalho. Portanto, o histórico fundiário da parte mais industrial do Complexo é 

marcado pela presença de um grande loteamento proletariado. Já a parte leste da região, onde 

se situava a Fazenda das Palmeiras, de propriedade da firma Propriedade S.A, em 1910, foi 

dividida em diversos grandes lotes que se subdividiram em loteamentos distintos, que 

acabaram sendo ocupadas abrigando as favelas das Palmeiras e da Fazendinha.  

A década de 1980 marca outro momento de crescimento intenso do conjunto de 

favelas do Alemão. Segundo documentos encontrados pelo IPEA, nesta época, ocorreu a 

grilagem de terrenos. Esse tipo de ocupação faz parte da história fundiária de parte do Morro 

dos Mineiros e d da favela da Alvorada. O processo de loteamento clandestino aconteceu 

                                                
81 A referência ao nome do morador como “Seu Nilton” foi mantida conforme é citada na relatoria do IPEA-

DIRUR. 



 

através da associação de moradores, com “um documento emitido por um ‘advogado’ em 

nome do ‘proprietário’ do terreno que autorizava a associação vender lotes na área, assim 

como urbanizá-la” (IPEA-DIRUR/DIEST, 2013).  

Já os anos 90 são marcados pelo desmantelamento da região como principal polo 

industrial do Rio de Janeiro. Diversas empresas fecharam suas portas, supostamente, por 

causa dos altos índices de violência82. Uma das empresas que se deslocam para outra região 

da cidade foi a Companhia Coca-Cola, que ocupava uma grande área na Avenida Itaoca, em 

Bonsucesso. Outras empresas, simplesmente faliram, e a região se tornou um depósito de 

galpões abandonados. Os bairros no entorno do Complexo do Alemão entraram em 

decadência econômica. Estima-se que o fechamento das indústrias da região tenha dado fim a 

cerca de 20 mil postos de trabalho. Mas algumas indústrias permaneceram, entre elas a fábrica 

do Café Capital, a Castrol S.A e a fábrica de pães Plus Vita. 

Uma da empresas fechadas foi a Tuffy Habib, instalada em um terreno entre a 

Avenida Itararé e Itaoca, nos anos de 1960, que fabricava produtos plásticos. A partir da 

falência da fábrica, a área sofreu um processo de desapropriação do governo do Estado com 

desmembramento da área de fundo em 1999, onde foi construída a escola CAIC Theófilo 

Otoni, única escola dentro do Complexo do Alemão. A área remanescente é ainda de 

propriedade da Tuffy Habib registrada na penhora de 7º grau, e no local existe um galpão 

abandonado. No final de 2013, moradores do Complexo do Alemão e de outras regiões da 

cidade, ocuparam o galpão com o principal argumento de que o processo de pacificação de 

favelas na região elevou o preço dos aluguéis de casas e barracos, deixando diversas famílias 

sem ter como arcar com os custos do aluguel de uma casa na comunidade.  

A nova ocupação começou a ser chamada de favela Nova Tuffy. Dentro do galpão, os 

moradores dividiram os espaços em um processo muito parecido com a fase de adensamento 

mais intenso da favela Nova Brasília nos anos 50, construindo com madeira e pregos barracos 

de 6 a 8 m2. Com o tempo, alguns desses barracos passaram a ser de alvenaria e, na parte da 

frente e nas laterais do galpão, alguns moradores construíram pequenas lojas para vender 

produtos e serviços como forma de adquirir uma fonte de renda. Mas as semelhanças entre o 

processo de ocupação da favela Nova Brasília e da Nova Tuffy são separados pelo desfecho. 

Em 16 dezembro de 2014, todas as ruas próximas ao galpão da Tuffy Habib foram 

interditadas pelo Batalhão de Choque do Rio de Janeiro e policiais da UPP, em virtude da 
                                                
82 Em geral, os altos índices de violência da região são postos como principal motivo da saída das indústrias da 

região do entorno do Complexo do Alemão, por discursos oficiais de autoridades e da imprensa. Porém, é 
uma versão que compreendemos precisar de confirmação através de estudo. 



 

execução de uma ordem de despejo e reintegração de posse, emitido pelo Tribunal da Justiça 

do Rio.  Apesar do forte aparato policial não houve confronto. Todas as famílias foram 

deslocadas para a quadra do Olaria Clube, relativamente distante, para serem cadastradas pela 

Secretaria municipal de Assistência Social. No mesmo dia, tratores da prefeitura derrubaram 

as habitações, inclusive, as lojas na parte externa ao galpão. Apesar da desapropriação e 

reintegração de posse, o galpão e o terreno seguem sem qualquer uso e abandonados.  

O local chegou reivindicado por ativistas e moradores do Complexo do Alemão para 

abrigar um pólo universitário do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), mas não houve 

acordo com a Prefeitura. Inclusive, a verba no valor de R$ 8,5 milhões foi devolvida pela 

instituição ao governo federal em virtude da falta de local para a construção de um prédio 

para abrigar um polo universitário. Quando o governo federal liberou a verba para a 

construção de uma unidade do IFRJ na região do Complexo do Alemão, o terreno prometido 

pela prefeitura era o da antiga fábrica da Coca-Cola. Porém, a prefeitura concedeu o terreno 

para o governo estadual instalar a Coordenadoria da Polícia Pacificadora (CPP) criada através 

do decreto 42.787, de 6 de janeiro de 2011.   

Mas, para além dos silêncios do processo de formação fundiária do Complexo do 

Alemão, a fala de crime (CALDEIRA, 2000) que criminaliza o espaço de moradias dos 

pobres colocados à margem do Estado, materaliza-se no enunciado jornalístico ao longo dos 

anos. Do Morro do Alemão ao Complexo do Alemão, essa visão acompanhou os registros do 

cotidiano dessa região.  

O Morro do Alemão, uma das favelas do Complexo, passou a ser reconhecido em 

notícias de jornais a partir dos anos de 1940 publicadas no Correio da Manhã, em geral, em 

notícias que informavam sobre a ocorrência de distúrbios a ordem ou assaltos: “Abatido a 

faca em plena festa” (13/5/1941); “Carnaval em revista: conflito e briga de facadas de 

desordeiros” (20/2/1947); “Fulminado por um colapso após agressões” (16/11/1947); “Autor 

de vários assaltos é do Morro do Alemão” (12/3/1950). Em O Globo, foram encontradas 

informações sobre o Morro do Alemão apenas a partir de 1950. Na primeira notícia, o jornal 

informava que haviam sido: “Presos quatro suspeitos da quadrilha da morte” (13/3/1954) após 

“Cerco no Morro do Alemão”.  

 
 
 

 

 



 

Figura 15: O Globo – 13/3/1954 

 
Fonte: Acervo O Globo 

 

Dois anos depois, O Globo reportava o plano de melhorias das construções das casas 

de moradores de favelas: “Integrar-se-ão definitivamente os favelados na vida comum da 

cidade” (29/12/1956, grifo em itálico original). A matéria é sobre a Cruzada São Sebastião, 

mas cita o Morro do Alemão. Já na década de 1970, encontramos notícias sobre o desmonte 

de uma grande pedra na comunidade na qual é possível verificar a tentativa de remoção de 

casas no Morro do Alemão.  

Na década de 80, o discurso de “donos do morro” começa a circular nos jornais. Na 

notícia “Depois da Rocinha, Polícia caçará traficantes de outras favelas” (O Globo, 5/6/1988, 

p.28, Grande Rio), o jornal publica uma lista contendo o nome de diversas favelas do Rio, 

incluindo o Morro do Adeus e Morro do Alemão, com o nome de seus respectivos “donos” ao 

lado. A reportagem aborda o conflito de grupos armados por ponto de vendas de drogas na 

cidade.  

Mas é na década de 90, que o Complexo do Alemão será alçado definitivamente no 

discurso dos jornais a um dos lugares mais violentos do Rio de janeiro, lugar da representação 

do perigo. Em 15 de junho de 1994, O Globo estampa a manchete: “Traficantes executam 

Jogador e mais 12” (Rio, p.13), descrevendo a morte de Orlando Jogador como a “batalha 

mais sangrenta travada nas favelas pelo controle da venda de drogas”. Uma das principais 

lideranças do Comando Vermelho, ele e mais 11 pessoas foram mortas pela quadrilha de 

Ernaldo Pinto, o Uê, tendo a “Guerra” espalhado “cadáveres pela cidade”. 

 
 
 



 

 
Figura 16: O Globo – 15/6/1994, Grande Rio, p.13 

 
Fonte: Acervo O Globo 

No dia seguinte, a manchete “Traficante esquartejado é deixado na Lagoa” (O Globo, 

16/6/1994, Rio, p.19), o jornal informa sobre um corpo que foi encontrado em um carro na 

Zona Sul que, posteriormente é identificado como sendo de um dos integrantes do grupo de 

Orlando Jogador. Nesta notícia, o jornal já cita o conjunto de favelas como Complexo do 

Alemão.  Ainda em 1994, a extinta Divisão de Entorpecentes (DRE) fez uma operação na 

favela Nova Brasília, sob alegação de cumprimento de mais de mandatos de prisão 

temporária. Houve confronto e 13 pessoas foram mortas, além de três adolescentes terem 

sofrido abuso sexual. Uma das vítimas morreu baleada nos dois olhos. Os policias levaram os 

corpos para a Praça do Terço, onde ficaram expostos. Conta-se que a operação foi realizada 

em resposta a uma ação de supostos varejistas de drogas de Nova Brasília que teriam atirado 

contra a 21ª DP. O episódio é conhecido como Chacina de Nova Brasília.  

Seis meses depois da chacina de 1994, a polícia fez uma nova operação contra o 

tráfico na favela, em maio de 1995. Outras 13 pessoas morreram em mais um confronto entre 

policiais e traficantes. Os corpos tinham sinais de tiros dados a curta distância, o que, segundo 

especialistas, é característico de uma execução. Passados mais de 20 anos das duas chacinas 

que deixaram 26 mortos na favela Nova Brasília, os crimes seguem sem serem solucionados.  

 
 

 

 



 

Figura 17 e 18: O Globo – 19/10/1994 e 20/10/1994 

 

Fonte: Acervo O Globo 

Na década do ano 2000, a narrativa do Complexo do Alemão a partir da linguagem da 

violência segue. O Complexo do Alemão é constantemente alvo de operações e ocupações 

policias com embate entre varejistas de drogas e Estado, além de conflito entre moradores e a 

polícia, e ganha a alcunha de “covil do tráfico” e “bunker do tráfico”.  

Figura 19: Galeria de notícias O Globo, Rio – 1999 a 2009 

 

Fonte: Acervo O Globo 

Mas como um lugar passa a ser visto sob esse olhar? Qual é o contexto histórico, 

político e social da construção de um determinado espaço que abre brechas para um discurso 

criminalizante? Por quais silêncios são constituídos a historicidade do Complexo do Alemão? 



 

2.3 O Complexo do Alemão: a produção do espaço à margem do Estado 

Quando escolhemos tratar o tema da territorialidade do Complexo do Alemão pelo 

reconhecimento da construção do espaço, essa decisão foi baseada na análise da materialidade 

discursiva de livros, jornais que apresentavam infográficos, mapas ou informações ligando a 

geografia do Alemão à linguagem de violência, silenciando o uso do território, do papel do 

Estado na gestão e formação das favelas da comunidade.  

Abordar e refletir sobre o processo histórico da formação fundiária do Complexo do 

Alemão a partir de seus usos polissêmicos, servindo de instrumento político central para 

discorrer sobre a historicidade foi, portanto, uma estratégia para não apenas apresentar o 

território, mas colocar em decisão a categoria jurídica vinculada às favelas que emerge da 

produção dado discurso criminalizador desse lugar pelo Estado e imprensa, visto que a 

proposta da pesquisa estabeleceu para este o capítulo o pacote interpretativo favela-cidade e 

violência-crime para análise sobre os sentidos desse espaço. 

Em larga medida, discutir favelas é falar de exclusão83, preconceitos e discriminação 

que parte dos moradores de grandes centros urbanos tem em relação a um lugar e/ou a sujeitos 

desse lugar. O Rio de Janeiro é um caso emblemático, principalmente porque a cidade, como 

aponta Wilson Borges (2006), já foi a capital do Brasil e figura até hoje como espécie de 

capital simbólica do país. O embate entre a cidade ideal versus a cidade real no imaginário da 

população e da imprensa, de acordo ele, além de ser secular, esconde uma disputa hegemônica 

de classe e desenvolvimento econômico, que serve para segregar espacialmente a população 

pobre desde o início da República.  

Na presença absoluta do Estado pelo braço da repressão, coube à população pobre 

criar uma rede de sociabilidade e ajuda mútua que passa pelo mutirão para construções de 

casas, a melhora de caminhos para locomoção, como a construção de escadas e até obras para 

ligação de canos viabilizando a distribuição de água, rede elétrica para o fornecimento de 

energia elétrica, pacotes de serviço de canais de televisão por assinatura distribuídos e 

instalados conjuntamente com os vizinhos, além de antenas para obter sinal pela internet.  

Na literatura sobre favelas (Silva, 2005; Valladares, 2005; Abreu, 1988), encontramos 

a mesma referência ao procedimento de “aluguel de chão”, citado no relatório do IPEA, por 
                                                
83  Usaremos aqui a expressão exclusão entendendo-a como uma inclusão exclusiva, segundo a crítica 

desenvolvida por Joel Rufino dos Santos. Para ele, a ideia de estetização fere de morte o conceito de exclusão 
ao gerar outro tipo de mais valia, a mais valia espetaculosa. Ou seja, as massas empobrecidas estariam 
excluídas da saúde, educação e outros direitos, mas estariam incluídas pelo espetáculo do medo, do qual são 
os principais protagonistas e atores vilipendiados de direitos e cidadania (Santos apud, MALAGUTI, 2003, 
p.20). 



 

proprietários de terras de morros da região de outras partes da cidade. Principalmente, na 

época em que os cortiços foram derrubados por ideias higienistas e modernistas de gestão do 

espaço urbano da cidade, auxiliando na formação de favelas. Segundo Abreu (1988), os 

proprietários do cortiço Cabeça de Porco possuíam terrenos nesse morro e alugavam os 

terrenos já antes da expulsão do cortiço já em 1893. Também há registros de que a Prefeitura 

autorizava populações pobres a utilizarem os restos da demolição do cortiço para construir 

moradias e se instalar nos morros, em especial, na região do Centro da Cidade.  

Não se pode afirmar que o surgimento de favelas é uma consequência direta da 

política higienista contra os cortiços, mas esse processo pode ter aumentado o déficit 

habitacional no Rio de Janeiro. Porém, este olhar segregador do Estado sobre os cortiços, 

lugares que se configuraram como opção de moradia aos pobres, foi transferido para os 

discursos sobre as favelas e os favelados, visto que se trata do mesmo segmento da população, 

tal como apontado Machado: 

(...) será um tipo de intervenção característica de uma medicina que coloca um 
primeiro plano a questão de sua função social; que produz conceitos e programas de 
ação através de que a sociedade aparece como o novo objeto de suas atribuições e a 
saúde dos indivíduos e das populações deixa de significar unicamente a luta contra a 
doença pra se tornar o correlato de um modelo médico-político de controle contínuo 
(Machado apud COIMBRA, 2001, p. 89).  

Mais de cem anos depois, a favela, ou seja, o lugar de moradia dos mais pobres segue 

sendo representada em discursos do Estado e em matérias de jornais como o foco de doença 

para os habitantes da cidade do Rio de Janeiro. Uma construção discursiva promotora de 

políticas higienistas que se torna a base de intervenções urbanísticas que efetuam remoções e 

extinções de favelas, também promotora de discursos de controle da ordem e segurança 

pública (“Os becos sem saída das UPPs”, O Globo, Rio, p.28, 12/12/2013). 

No início do século 20, por exemplo, uma campanha higienista foi impetrada na 

capital com o principal argumento da prevenção à saúde e o combate à proliferação de 

doenças. Assim, em novembro de 1904, uma campanha de vacina foi iniciada pelo Estado.  

A resistência popular concentrou-se, sobretudo no bairro da Saúde, junto ao porto e 
perto do Morro da Favella (atual, Morro da Providência). Essa área, muito popular, 
chegou a ser considerada o Port Arthur da sedição, o que contribuiu também para 
consolidar a representação social do Morro da Favella como lugar perigoso, antro de 
marginalidade e de criminalidade. O último ato da resposta brutal da polícia se 
desenrolou nesse morro: no dia 23 de novembro, 180 soldados subiram o morro para 
revistar cada uma das casas, Era o fim da revolta. (GONÇALVES, 2013, p. 65).  

Todavia, em muitos casos, a população pobre teve acesso às casas nos morros pelo 

mercado informal imobiliário – como demonstrado com o histórico da formação fundiária do 

Complexo do Alemão. O Ofício nº. 1.456, de 23 de dezembro de 1904, endereçado ao 



 

prefeito do Distrito Federal pelo agente municipal Antônio Santos Lerus, traz uma lista dos 

proprietários de terrenos, por exemplo, do Morro da Favella (atual Morro da Providência). “O 

despacho feito a lápis no ofício solicita que se escreva aos proprietários convidando-os a 

edificarem casas para proletários nos terrenos que possuem no Morro da Favella, deixando a 

Prefeitura livre para mandar desmanchar as casas edificadas precariamente” (AGVRJ, Código 

46-5-45, apud GONÇALVES, 2013, p. 62).  

O incentivo do governo para ocupação dos morros é confirmado por Valladares 

(2005). Segundo a autora, outros espaços da cidade como o Morro de Santo Antônio já 

haviam sido ocupados desde 1893, ou a Quinta do Caju, Mangueira e de Serra Morena (que 

existiam desde 1881), sendo habitadas por imigrantes europeus, “provavelmente autorizadas 

pelo poderes públicos” (2005, p. 26). Os apontamentos de Gonçalves (2013) cotejam as 

informações de Valladares (2005), através de fontes históricas que mostram que a ocupação 

dos Morros de Santo Antonio e da Favella é anterior até à chegada dos soldados de Canudos, 

em 1897 – fato histórico que demilita a criação do Morro da Providência, considerada a 

primeira favela. 

O processo de ocupação e de desocupação do Morro de Santo Antônio, por exemplo, 

revela como foi permitida a permanência da população pobre por autoridades do poder 

público, dentre eles, o Exército, mesmo com a instância municipal se esforçando para 

erradicar os barracos nos morros. O coronel Moreira Cezar, que comandou a terceira 

campanha militar contra o Arraial de Canudos com 1.300 soldados, chegou a fazer 

interlocução com a prefeitura para manutenção da população no Morro de Santo Antônio.  A 

evidência consta em texto datado de 25 de outubro de 1897, enviado por ele à autoridade 

municipal:  

(…) os moradores dos barracões construídos no morro de Santo Antônio, tendo tido, 
por edital, ciência de que se pretende demoli-lo, vem se apresentar e pedir que 
atendendo ao fato que as moradias são de mulherio de soldados do 7º batalhão que 
seguiu para Canudos, onde foi quase totalmente dizimado, lhe sejam permitidos, 
permanecerem nos mesmo barracos até que chegue o referido batalhão, pois acham-
se completamente balidos de recursos para poderem obter um abrigo para seus 
filhos, a construção dos referidos barracões foi aconselhada e auxiliada pelo ex-
comandante daquele batalhão, coronel Moreira Cezar (AGVRJ. Código: 67-1-25, 
apud GONÇALVES, 2013, p. 63).  

Assim como os cortiços, as favelas foram e são produtos que servem de palco de 

políticas públicas improvisadas, elaboradas de certa forma pelo próprio dispositivo do Estado 

para gerir o que ele afirma não poder resolver, produzindo margens que serão, posteriormente, 

administrados pelo poder coercitivo do Estado e de controle social. Enquadradas na categoria 



 

jurídica por serem vistas como o abrigo do crime e da moradia das classes perigosas e, 

possivelmente de criminoso – sendo ainda supostamente originadas a partir de um crime: (a 

invasão de terras) –, as favelas seguem sendo compreendidas pelo Estado como o “mal” a ser 

controlado socialmente. Dessa forma, as favelas recebem historicamente o mesmo 

enquadramento do Estado desde a República dos cortiços: a atenção especial do aparelho 

policial.  

A polissemia do termo favela, portanto, se apresenta como condição de categoria 

social central à disputa pelo significado da ideia de cidade (BURGOS, 2012), pois ressignifica 

a ideia de cidade idealizada pela República e pelas elites brasileiras e revela a cidade real que 

está em constante disputa simbólica. A partir do efeito de sentidos das próprias formações 

históricas, o termo favela está dialogicamente ligado à noção de cidade, a qual varia conforme 

a posição social de quem a define. “O fazer a cidade pertence aos grupos socialmente mais 

representativos, que participam do processo como sujeitos históricos” (CAMPOS, 2004, 

p.19). Aos demais habitantes da cidade, os pobres, “resta acompanhá-los como massa, sem 

nenhuma determinação, seja qual for à instância analisada: política, econômica ou social" 

(idem).  

Portanto, a formação fundiária do Complexo do Alemão e os procedimentos de 

compra de lote de terras, o procedimento de “aluguel de chão”, carta de permissão oficial do 

Instituto dos Comerciários (IAPC) ou mesmo a permissão extraoficial dada por funcionários 

do instituto, relativizam a fala do crime organizada entorno das favelas que estabelece a 

ocupação de terras desses espaços a partir da categoria jurídica de violação à ordem e às leis. 

Perspectiva utilizada para construir um discurso criminalizador para favela, fonte de estigma, 

segregação, julgamento moral e de posição contrária da opinião pública, por exemplo, à 

entrada de políticas públicas nas favelas que segue até os dias de hoje.  

A prerrogativa do surgimento das favelas pela fala de crime (CALDEIRA, 2000) 

autoriza socialmente a construção social de um discurso, que evoca medidas coercitivas do 

Estado para esses lugares, criando uma categoria de “não cidadãos” que precisam ser 

libertados, em pleno século 21, por medidas republicanas de pacificação para terem sua 

cidadania resgatada. Ou que não cumprem e/não estão dispostos a cumprir seus “deveres” 

sociais (pagamentos de impostos, a conta do consumo de serviços como água, luz etc.), mas 

reclamam direitos e políticas públicas, demandas que parte da população acredita não ser 

legítima de ser exigida do Estado por parte desses “não cidadãos”. Uma representação dos 

favelados que é constantemente usada por autoridades públicas, por agentes das forças 



 

policiais e por jornais, como o caso de O Globo. Em 17/10/2010, o então secretário estadual 

de Assistência Social do Rio, Ricardo Henriques, em entrevista, afirma que as favelas são 

“lugares sem República” (“Após pacificação, UPP Social é a aposta do secretário estadual de 

Assistência Social para levar cidadania às favelas”, O Globo, 17/10/2010, Rio, p. 19). 

É por isso que se faz necessário abordar outra premissa que localiza a favela nesta 

categoria jurídica: o mito da “ausência do Estado”. Trata-se de uma premissa constantemente 

evocada no discurso do periódico O Globo quanto à pacificação de favelas, principalmente, 

nos enunciados sobre as UPPs do Complexo do Alemão. É um discurso que serve de norte 

para abastecer autoridades públicas – para além da linguagem de violência – a necessidade da 

pacificação com o argumento de alternativa para a “entrada de cidadania” e serviços públicos 

e privados com preservação da segurança pública na região. 

Isso porque as UPPs cumprem o papel tático de asfixiar economicamente as 
quadrilhas, ao mesmo tempo em que permitem à polícia criar laços com os 
moradores. E estrategicamente, esses batalhões avançados abrem espaço para o 
poder público, enfim, realizar programas de inclusão social, através de serviços de 
infraestrutura, educação, saneamento, saúde, lazer, etc. (…) Esse é apenas um pilar 
de um projeto bem mais amplo, que pressupõe a intervenção do Estado em 
demandas sociais crônicas, cujo acúmulo relegou inúmeras regiões à exclusão da 
cidadania e a consequente domínio da criminalidade (“Tráfico asfixiado”, O Globo, 
29/11/210, Nossa Opinião, p. 6).  

Todavia, antes de nos debruçarmos sobre o discurso da criminalidade, é preciso nos 

ater ao mito desta suposta “ausência do Estado” quanto provedor de políticas públicas e 

sociais no processo de desenvolvimento urbano das favelas. No caso, vamos nos focar no 

campo de estudo da pesquisa: o Complexo do Alemão entre as décadas de 50 a 90.  

Veena Das e Deborah Poole, na introdução da coletânea intitulada El estado y sus 

márgenes (Cuadernos de Antropología Social nº. 27, 2008), propõem a compreensão do 

Estado como um dispositivo encravado na vida cotidiana que fabrica suas próprias margens. 

A estratégia analítica usada pelas antropólogas se distancia da consolidada imagem de que o 

Estado deve ser visto apenas como “organização política social, administrativamente 

racionalizada, que tende a enfraquecer ou desarticula-se sobre suas margens territoriais e 

sociais” (2008, p.19). Sendo assim, é essencial para a compreensão da dinâmica do espaço 

perceber que é, justamente, o “caráter performativo da norma estatal sob forma de práticas, 

linguagens e lugares” (idem) que gera o argumento de que o Estado não tem como resolver – 

ou diz não poder – a demandas da população pobre em relação às políticas públicas.  

Das e Poole (2008) analisam que Estado e favela se coproduzem, visto que o Estado 

não consegue atender às demandas políticas para todos os segmentos da população não apenas 



 

por falta de formas ou recursos, mas por escolherem deixar essas populações à margem. Isso 

porque o Estado produz brechas que possibilitam a esses nichos sociais criarem estratégias de 

sobrevivência na condição de margem, excluindo de certa forma o Estado de suas próprias 

responsabilidades. “Uma antropologia das margens traz uma perspectiva única para 

compreender o estado, não pela captura de práticas exóticas, mas porque sugere que essas 

margens são pressupostos necessários do estado, da mesma forma que a exceção à regra” 

(2008, p. 20).  

Vista por essas lentes, a historicidade das práticas e linguagens de elementos desse 

dispositivo estatal, ou seja, as alterações e transformações da legislação ou mesmo as ações 

concretas do Estado em um dado território, pode-se visualizar uma coprodução elaborada: 

“expansão das favelas não pode ser considerada um movimento espontâneo, marginal ou 

contestatório” (2008, p.22). Sendo assim, para as autoras, as perspectivas dualistas de análise 

de favelas, e, portanto, dos efeitos de sentido de oposição dentro e fora, tão comum quando o 

tema é a categoria interpretativa favela-cidade, está equivocada.  

Cidade e favela, uma e outra não se opõem. O Estado opera por meio da normatização 

de leis em ambas. A favela não deve ser considerada, por abrigar camadas pobres da 

população, excluída de receber assistência do Estado, ou ainda ser analisada a partir de uma 

categorização jurídica. Essa oposição destacada pela metáfora criada pelo jornalista Zuenir 

Ventura (1994) em título de livro: “Cidade Partida”, a ideia de um Rio de Janeiro dividido por 

dentro em duas cidades apartadas uma da outra, não existe quanto prática jurídica – ainda que 

exista discursivamente como sentido. “A solução dos problemas do Rio passava pela 

aproximação, não pelo afastamento das duas cidades. Mas, para isso, era preciso descobrir e 

entender as cidades contidas na 'outra cidade' (1994, p. 140)”. Matiolli (2013) ao analisar a 

metáfora da cidade partida criada por Zuenir afirma: “ainda que não defina o conceito de 

‘cidade partida’, a partir da caracterização da ‘outra cidade’ podemos chegar a sua 

configuração e correspondente territorial, o morro, as favelas” (2013, p. 45). E completa: “O 

livro não é sociológico; é jornalístico, quase alegórico. Falta-lhe rigor de uma definição 

conceitual do que seja a cidade partida” (idem). 

A obra de Zuenir discorre sobre dois tempos do Rio de Janeiro nomeado de “A idade 

da Inocência” e “O tempo dos Bárbaros”, criando no imaginário social a ideia de uma cidade 

violenta na qual o Estado está ausente em determinadas áreas da cidade. Promove um medo 

difuso de um perigo presente nesta “cidade oculta” que pode sair a qualquer momento e se 

espraiar para qualquer lugar da cidade. É, na verdade, uma paráfrase, um já-dito que possui 



 

relação ideológica com os sujeitos: a população do Rio de Janeiro e com o histórico discurso 

jornalístico que atribui à favela o lócus do medo. “Não há rigor na definição do fenômeno de 

que se trata. No livro, a cidade partida existe e isso basta. Não é preciso questionar que 

processos estão por trás disso, há um fato. (…) ganha vida e tonalidade de verdade” 

(MATIOLLI, 2013, p. 47).   

Portanto, a construção da apartação entre cidade e favela que nos remete a um jogo 

discursivo da ausência do Estado nas favelas, aliena a compreensão desse ato de violência 

como linguagem e prática criminalizante dos espaços favela e dos sujeitos que ali vivem. 

Ainda que, o jornalista tenha feito um esforço e reservado espaço para as vozes dissonantes, 

os atores de gestos de ruínas sobre a situação de violência nas favelas, não apenas pelo poder 

armado, sobretudo, pela coprodução das favelas como margem do Estado. Zuenir entrevista 

Negão, o líder do comércio de drogas, assim como conhece jovens que se tornam visíveis, 

mas a partir de gestos vistos como provocadores de medo: por meio de “brigas” em bailes 

funks. O problema é que a construção discursiva reforça essa ideia de classes perigosas, assim 

como de ausência do Estado. No entanto, é preciso ressaltar que Zuenir é jornalista. O peso 

“sociológico” dado à obra e a metáfora de cidade partida não é uma construção individual, ela 

foi coproduzida pela imprensa, meio acadêmico e opinião pública, no que tange o discurso, e 

pelo Estado, na prática. 

Das e Poole ressaltam que para administrar a “margem” o Estado pode criar 

interpretações de leis e normas. Uma flexibilização da aplicação de dispositivos formais, seja 

para desconstruir de maneira gradual a “legitimidade do texto jurídico, suprimindo assim o 

caráter necessário performativo da norma para satisfazer os diferentes contextos 

sociopolíticos postos pela expansão das favelas” (2008, p.26). Seja negando direitos para gerir 

e coproduzir esses espaços à margem. “Em outras palavras, como categoria jurídica, a favela é 

um mecanismo de dominação do Estado, mas não de normalização – a não ser que 

normalização se entenda, ao mesmo tempo, o ajustamento à norma e seu avesso” 

(MACHADO, 2013, p.13). Dessa forma, o espaço produzido à margem do Estado é um 

campo de dominação de corpos pela lei e disciplina, logo pela violência (armada, simbólica 

ou aquela produzida por está à margem: falta de acesso à saúde, educação etc.), visto que “o 

poder exercido pelo Estado não é exercido somente no território, mas também é exercido 

sobre os corpos” (2013, p. 25), o que sustenta a produção e gestão de um corpo biopolítico na 

gestão do Estado.   



 

Portanto, é a relação Estado/favela como uma coprodução à margem do Estado que 

tratamos aqui ao abordar o processo da história fundiária do Complexo do Alemão e seu 

desenvolvimento a partir da intervenção direta do Estado. Essa interação entre política e lei 

incorpora seletivamente essas às populações consideradas à margem do Estado, como um 

mecanismo do processo de modernização do Estado brasileiro. Na alcunha de um uso dos 

seus territórios de morada como território Estado-nação, se produz essas “margens”: as 

favelas. Logo, a ausência do Estado é “fabricada”. Não se trata de um falta de recursos e/ou 

forma de cobrir à margem, mas de opção de gestão administrativa do Estado em não estar 

e/ou existir de forma pontual, seja por interesses políticos, seja por focos reivindicações dos 

moradores de favela que exercem pressão social e política. 

Sobretudo, a literatura de favelas cariocas, mostra que as intervenções governamentais 

existiram nas favelas desde os anos de 1940 (Cardoso & Araújo, 2007; Silva, 2005; 

Valladares, 2005), quando começaram pequenas melhorias urbanas e ações de assistência 

social do governo nesses espaços, com obras relativas à construção de lavanderias, bicas de 

água, construção de manilhas e instalação de rede elétrica. Ações que resultavam em atuações 

da prefeitura, por exemplo, atuando com a igreja católica, buscando realizar uma assistência 

social para os favelados. Isso aconteceu durante o Estado Novo (1937-1945) e posteriormente 

em 1947, por meio de um convênio da Prefeitura com a Arquidiocese do Rio de Janeiro que 

culminou na criação da Fundação Leão XIII, que promoveu a realização de melhorias com a 

utilização de mão de obra local em sistema de mutirão ou contratação de moradores para a 

execução de das obras. 

A primeira menção oficial a serviços básicos no Complexo do Alemão data de 1950, 

quando foi registrada a contratação de uma firma para instalação de bicas públicas de água no 

Morro do Alemão (DOU, 22/7/1950). Também há registros sobre pavimentação de uma rua, a 

“subida das mangueiras”, na Avenida Central, no Morro do Alemão. Ainda ocorreram 

melhorias por ações de intervenção urbanas pontuais através de articulações políticas entre 

grupos de favelas e vereadores e deputados estaduais. Atuação que possibilitou, inclusive, o 

movimento contra despejos e reintegrações de posse como ocorrido com a favela Nova 

Brasília. Até 1970, o abastecimento de energia elétrica no Morro do Alemão, por exemplo, 

era feito por cabines de luz. Essas cabines eram administradas por uma diretoria ou comissão 

de luz formada por moradores a partir da instalação da cabine com o apoio da Prefeitura ou de 

vereadores. Quanto à água, além das bicas públicas, existia a rede de distribuição gerida pela 

associação de moradores acordado com o Estado.  



 

O governo também promoveu ações pontuais para o deslocamento de pedras que 

ameaçavam barracos, conforme registrado em O Globo (29/9/1977) na matéria “Desmonte de 

pedras no morro vai durar 3 dias”, publicado na página 10, da editoria Grande Rio. No lead, o 

jornal informa a interdição pela diretoria de Geotécnica de seis barracos na favela para o 

desmonte da pedra de 1.500 toneladas, localizada na Rua Joaquim Queiros, na Grota (na 

matéria localizada como Morro do Alemão). A reportagem destaca que a União de Defesa e 

Assistência (Udama) abrigou em igrejas os moradores das casas que precisaram ser 

interditadas para o desmonte das pedras. Durante o campo, conversei sobre esta reportagem 

com Alan Brum, do Instituto Raízes em Movimento, que contou sobre um silenciamento da 

notícia.  

Segundo ele, o Estado tentou remover mais barracos do que o necessário: ou seja, 

houve uma tentativa de remover moradores além do necessário para solução do problema de 

contenção das encostas. Na notícia publicada em O Globo, o fato é reportado, mas sem 

mencionar a mediação da Udama para impedir remoções desnecessárias: “No caso específico 

do Morro do Alemão, temos dados de levantamento local cuidadosamente feito pela 

Geotécnica, com pontos com necessidade urgente de remoção” (secretário municipal de 

Obras, Orlando Feliciano Leão, O Globo, 29/9/1977, p.10). Como forma impedir as retiradas 

dos moradores, a Udama, levou os moradores para dormir dentro da própria associação e em 

igrejas como estratégia para que a Prefeitura não levasse as famílias para outras áreas, visto 

que mantendo os moradores próximos, logo após a implosão das pedras, eles poderiam 

retornar às suas casas, não dando oportunidade da demolição das casas. Apenas seis casas 

foram removidas em virtude do risco de desabamento ou esmagamento por deslizamento de 

pedras. A intenção original era remover mais de 50 casas.  

Porém, a tentativa do Estado de remover moradores, está presente na materialidade 

discursiva do jornal no relato de Dona Jorgelina dos Santos, de 48 anos, mãe de oito filhos 

que diz “não saber para onde seria mandada no caso de interdição” (O Globo, 29/9/1977, 

p.10), “o que acabou não acontecendo” (idem). Na notícia, é informado que no Morro do 

Alemão, à época, viviam 30 mil pessoas e que a Udama realizava uma ação de 

conscientização junto aos moradores sobre “a cooperação dos favelados para resolver os 

principais problemas do morro, para evitarmos a febre tifo, desidratação e doença de pele. E 

não se esqueça de plantar uma árvore no seu quintal” (O Globo, 29/9/1977, p.10, grifos 

meus).  



 

O trecho destacado pelo jornal em negrito sobre a ação de prevenção a doenças 

realizada pela associação de moradores, cumpre um papel de paráfrase (a matriz do sentido) 

sobre a população favelada e a favela. É uma materialidade da produção de sentido fomentado 

por autoridades públicas e pelos jornais historicamente sobre as moradias dos pobres. A 

Udama promovia junto aos moradores um importante papel de agente de saúde que deveria 

ser realizado pelo Estado. No entanto, da forma que a ação é enquadrada na notícia como ato 

comunicacional, ratifica o discurso público que associa favela a doença.  

A notícia publicada em O Globo aliada às informações obtidas em campo revelam 

ainda duas frentes de gestão da favela pelo Estado. Primeiro que estudos da cartografia e 

topografia do lugar eram realizados pelo órgão público, logo, o Estado não estava ausente do 

território da favela e tinha conhecimento das medidas necessárias para a melhoria e 

desenvolvimento urbano da região. Segundo, mostra como o Estado se valia de qualquer 

oportunidade para tentar remover favela e moradores, principalmente através do recurso 

argumentativo de risco à vida, porem, não promovia políticas públicas para responder ao 

déficit habitacional e tampouco de assistência pública de saneamento e saúde.  

Na década de 1980, programas de urbanização de favelas começaram a ser realizadas 

em diversas áreas da cidade do Rio com verba do estado, município e do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), organização financeira internacional com sede 

nos Estados Unidos, criada em 1959 para financiar projetos de desenvolvimento econômico e 

social na área da América Latina. A intervenção urbanística de favelas com recursos do banco 

teve início em 1981 com o Projeto de Desenvolvimento Social de Favelas (Projeto-BID).  

Figura 20: O Globo – 10/7/1983 – Grande Rio – p. 24 

Fonte: Acervo O Globo 

Foram construídos sistemas básicos de coleta de esgoto e distribuição de água, 

programas específicos das concessionárias Light e Cedae para atender à população favelada. 



 

Também aconteceu em 60 favelas o Projeto Mutirão com obras de pavimentação de ruas, 

contenções, construção de creches e centros comunitários. Ainda, na década de 1980, as 

associações de moradores deixaram de pagar a conta de energia elétrica da empresa Light 

relativas ao funcionamento das bombas de água, mantendo a oferta do serviço gratuito de 

abastecimento de água às casas das favelas.  

O projeto-piloto do banco de melhorias da favela foi orçado em 500 mil dólares e teve 

como alvo quatro favelas do Complexo do Alemão. Os recursos financeiros vieram do BID, 

mas foi desenvolvido pelos governos municipal e estadual, com a realização das obras de 

intervenção urbanística com a participação e o trabalho dos moradores. Incluindo, um 

levantamento de dados estatísticos no Morro do Alemão. Na notícia, a coordenada “Morro do 

Alemão já não crê em promessas. Agora quer solução”, publicada em um box, a repórter 

Deborah Berlink, com criatividade, mostra como o Estado estava presente no Complexo do 

Alemão. Ainda que, existisse a necessidade de melhorias no serviço prestado pelo poder 

público, o Estado se fazia presente. O texto irrompe sentidos diferentes, além de estratégias de 

sobrevivência da população local no pleito e na mediação com o poder público para execução 

de melhorias urbanas. 

Na Favela do Alemão, em Bonsucesso, qualquer pessoa estranha que comece a 
percorrer ruas e becos com papel e caneta na mão certamente não vai escapar à 
pergunta curiosa: "A senhora é pesquisadora, moça?". Se a resposta for positiva e o 
objetivo da pessoa for anunciar "um grande projeto" para solucionar os problemas lá 
existentes, a reação será, provavelmente um sorriso irônico ou uma boa gargalhada. 
O fato é que, segundo os moradores, ao longo dos últimos anos, o que não faltou 
foram pesquisas, questionários, pedidos para sugestões, promessas de políticos e 
levantamentos de projetos a cada nova administração. Como tudo continua na 
mesma, a filosofia agora adotada pelos favelados, segundo o Presidente da 
Associação de Moradores do Morro do Alemão, João Alexandre da Silva, é a 
seguinte: "Faça o que tiver que fazer que eu te apoio" (O Globo, 10/7/1983, p. 24, 
grifos meus). 

Também a partir do discurso de um morador, a reportagem mostra uma importante 

evidência de que a condição de ocupação irregular da terra estava sustentada pelo Estado 

como premissa para não executar obras na região, como se os habitantes não tivessem direitos 

por serem vistos como “não-cidadãos”.  

"Estou sabendo de tudo. O favelado só dá prejuízo, não é mesmo? Acho que o 
negócio é esse: favelado não merece benefício porque não paga imposto e por isso é 
que tem tanta solução arquivada por aí. Mas desta vez é para valer?", perguntou o 
pedreiro Braolino Vieira, de 50 anos, morador a 20 anos do Morro do Alemão 
(idem, grifos meus). 

A reportagem também aponta a maior reivindicação: "é justamente à questão 

urbanização e saneamento – envolvendo desde os serviços de esgotos ao abastecimento de 



 

água, luz e pavimentação das ruas - o principal problema apontado pelos favelados no 

levantamento feito pela secretaria" (idem). Informa sobre o assoreamento do principal valão 

do morro na Rua Joaquim Queiroz, responsável pelos alagamentos que ocorrem até hoje no 

Morro do Alemão. Problema não foi resolvido pela intervenção urbanística feita pelo governo 

e BID na comunidade na década de 1980, assim como, apesar de identificado no Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do PAC, também não solucionado nas obras do PAC.  

Segundo os moradores, em decorrência do alto custo relativo do desalojamento de 

casa e comércios. Em foto enviada pelo morador Helcimar Lopes, publicada no jornal, lê-se: 

“Rua Joaquim de Queiroz, na Grota, Complexo do Alemão, alagada após o temporal”. É 

importante ressaltar que a última intervenção em curso feita pelo governo federal aconteceu a 

partir da gestão do governador de Sérgio Cabral que, após visitar a cidade de Medellín e 

Bogotá, na Colômbia, trouxe o modelo de gestão84 das comunas colombiana para as favelas 

cariocas, incluindo o pacote referente segurança pública para o Rio de Janeiro: a pacificação e 

grandes obras urbanísticas como a construção do teleférico.  

Por isso, apontamos que a pacificação não pode ser analisada, principalmente no 

Complexo do Alemão, de forma estanque, sem citar as intervenções urbanísticas do PAC 

(2008-2011). Os dois processos estão ligados a um único projeto de cidade revitalizada por 

processos de gentrificação para receber megaeventos esportivos. Inclui-se, nesta perspectiva, 

a implantação e desenvolvimento de políticas públicas sociais para a população. Em entrevista 

ao jornal O Globo, o ex-secretário estadual Ricardo Henriques define a pacificação e a agenda 

social da UPP tem a missão de: 

(…) Quebrar a ideia de apartação da cidade partida do (jornalista) Zuenir (Ventura) 
e, até 2016 (a gente fixou uma data simbólica), ter uma cidade integrada. Mas isso 
não significa resolver todos os problemas. O marco de seis anos tem a ver com dois 
processos: o mapa da pacificação, até 2014, mais dois anos de intervalo e as 
Olimpíadas. (…) A UPP é um processo de coordenação e facilitação entre a 
necessidade dos territórios pacificados e as possibilidades de ação do governo, da 
sociedade civil e do setor privado (O GLOBO, 17/10/2010. Rio, p. 19, grifos meus). 

O processo de pacificação do Complexo do Alemão efetuado por procedimento de 

uma segurança pública militarizada está aliado a esse contexto de intervenção urbanística do 

Rio de Janeiro que gentrifica a cidade e o sentido dessa cidade. A gentrificação é sempre, por 

definição, um processo de “filtragem social” da cidade.  

Vem despoletar um processo de recomposição social importante em bairros antigos 
das cidades, indiciando um processo que opera no mercado, de forma mais vincada e 
concreta nas habitações em estado de degradação dos bairros tradicionalmente 

                                                
84 Conferir em: <http://www.upprj.com/index.php/historico>. Acesso em 01/09/2014.  



 

populares. Correspondendo à recomposição (e substituição) social desses espaços e 
à sua transformação em bairros de classes média, média-alta, não se pode deixar de 
referir, por conhecimento deste processo de “substituição social”, o reforço da 
segregação socioespacial na sua sequência, aprofundando a divisão social do espaço 
urbano. (MENDES, 2011, p. 483). 

2.4 Cartografia social e espaço pacificado 

A ideia do teleférico instalado no Complexo do Alemão surgiu da experiência 

colombiana. Autoridades brasileiras fizeram uma visita ao país para estudar o que foi 

executado lá. No entanto, o projeto executado no Complexo do Alemão apresenta diversas 

diferenças do realizado na cidade de Medellín, principalmente, em relação à localização das 

estações ao teleférico. Lá, as estações estão localizadas num eixo longitudinal ao aclive da 

favela. Ou seja, estão integradas no entorno e possuem fácil acesso à estação. No Complexo 

do Alemão, estão localizadas no topo dos morros, por isso, criticado, uma vez que para 

utilizar o transporte, as pessoas precisam subir até o topo dos morros. Em Medellín, escadas 

rolantes e elevadores servem de alimentadores das estações.  

Quanto à integração e mobilidade, o plano de construção do teleférico interligou as 

favelas do Complexo apenas ao sistema de trens da Supervia. No projeto original, deveria 

integrar as favelas a um sistema de transportes interno de ônibus, conectando o Complexo ao 

sistema de metrô da cidade. Por isso, os transportes alternativos como o mototáxi e a Kombi 

seguem como a única opção (de uso coletivo) para mobilidade de grande parte dos moradores. 

Especialmente, quando é necessário subir ou descer com alguma carga, mercadoria ou 

qualquer volume, pois não é permitido pela regra de convivência da Supervia transportar 

grandes volumes e cargas nas gôndolas do teleférico. “É permitido levar volumes nas cabines 

não ultrapassando o tamanho de 40 cm de comprimento, 40 cm de largura, por 40 cm de 

altura”, diz o cartaz informativo.  

Testemunhei em maio de 2014 o desabafo de moradora desabafou: “De que adianta 

um negócio desse se a gente tem que subir a pé com as compras?”. Outros moradores 

reclamam da falta de diálogo. Presenciei por quatro vezes moradoras que compraram 

equipamentos eletrodomésticos em Bonsucesso, sendo impedidos de acessar o sistema. Uma 

vez conversei com um segurança e ele informou que não podia fazer nada, mas que já houve 

ao menos uma ocasião em que um morador ameaçou chamar a polícia, pois ele acessara o 

teleférico pela estação férrea, sem o pagamento de uma nova passagem e contava com o 

transporte para levar um pacote fora das dimensões estabelecidas. Neste dia, a administração 

abriu uma “exceção” e permitiu o acesso do morador, visto que como ele se valia da 



 

prerrogativa da “integração” oferecida pelo teleférico. “Foi uma grande confusão. O morador 

disse que ia chamar a polícia, pois estava tendo o seu direito desrespeitado já que a integração 

estava sendo negada'' (Diário de campo, 13/7/2014). Em março de 2015, ao me dirigir a 

reunião dos pesquisadores na sede do Instituto Raízes em Movimento, no Morro do Alemão, 

percebi que a Supervia passou flexibilizar um pouco as “regras de convivência”. Presenciei 

pessoas utilizando o teleférico com sacolas de supermercado e caixas de maior volume.  

Uma parte dos moradores reclama que a população não foi ouvida e que as decisões 

vieram, desde o início, de cima para baixo.  Todavia, é preciso destacar que o teleférico se 

tornou uma opção para quem reside perto nas partes mais altas, próximo às estações. Segundo 

pesquisa do IBGE, apenas 11% dos moradores do Complexo do Alemão utilizam o sistema 

como meio de transporte diariamente, muito abaixo dos 70% previstos na inauguração. “Nem 

perguntaram nada pra gente, quem disse que o teleférico é a melhor opção de transporte pra 

cá? E as estações, quem disse que era melhor fazer aqui no Adeus e não na Nova Brasília?” 

(Diário de campo 19/5/2014). 

A implantação do teleférico não foi orientada pela necessidade das favelas do conjunto 

e de seus moradores, mas pela questão da segurança pública, à medida que ocupou o alto dos 

morros. Segundo o relatório do IPEA (2013), os gestores entrevistados, afirmaram que, com o 

teleférico “o governo não precisa mais pedir autorização a ninguém para subir o morro” 

(p.87). Um dos arquitetos do projeto também entrevistado pelo estudo ressalta que, “como no 

caso colombiano, a construção de obras de conteúdo simbólico, ou de ‘ressignificação do 

espaço da favela’, foi realizada com vistas a integrar as favelas ao circuito turístico da cidade” 

(idem).  

Na reportagem “Teleférico do Alemão bate ícones do Rio em número de visitantes”, 

publicada em O Globo, a realidade sobre as desigualdades sociais existentes no espaço é 

desvelada. Os efeitos da produção de sentido irrompem o discurso espetacularizado da favela 

de “lajes celebridades da novela Salve Jorge”85, seja por mostrar que a necessidade real da 

comunidade: a solução do problema de saneamento básico, além de assistência social e falta 

de renda de parte da população ao mesmo tempo em que há uma potência econômica na 

favela: 

O primeiro sinal de que o Complexo do Alemão virou mesmo atração turística é 
dado pela criançada que se instalou na porta da Estação Palmeiras, a última do 
teleférico que perpassa o conjunto de favelas. Cada visitante é cercado por meninos 

                                                
85  A novela Salve Jorge foi ambientada no Complexo do Alemão. O primeiro capítulo da novela recriou a 

entrada das Forças Armadas misturando cenas reais, de ficção, além de imagens reais de operações em outras 
favelas.  



 

e meninas descalços oferecendo água gelada a R$ 2 a garrafinha. Alguns também 
pedem dinheiro. Se o turista é gringo, Juan Rocha, de 11 anos, responde logo com 
um “muchas gracias” ou “thank you”. Juan e o resto da garotada já perceberam um 
fenômeno que os números ajudam a provar: a SuperVia calcula que, diariamente, 
sobem pelo teleférico uma média de 12 mil pessoas, sendo que nos fins de semana 
60% desse número são visitantes, que pagam uma tarifa diferenciada (R$ 5). 
Descendo a favela da Fazendinha até a Nova Brasília, passando pela Grota, um dos 
trajetos que o guia Cleber de Araújo Santos, de 37 anos, da agência Turismo no 
Alemão, costuma fazer, o turista tem a chance de observar que, quanto mais no alto, 
menos infraestrutura há (cabe ressaltar que as estações do teleférico estão nos pontos 
mais altos das favelas). O lixo visto nas encostas a partir de cima é obstáculo nas 
ruas, onde em alguns pontos o esgoto corre pelo asfalto. O trânsito é caótico, porque 
inexistem regras, placas e agentes. É a vida real, nua e crua. No caminho do passeio, 
moradores cumprimentam, há barzinhos, sorveterias, muitos salões de beleza e as 
lajes celebridades de “Salve Jorge” (O Globo, 19/05/2013, p.35, Rio). 

Figura 21: O Globo – 19/5/2013, p.35 – Rio 

 

Fonte: Acervo O Globo 

No “passeio” do teleférico, os visitantes percorrem as seis estações: Bonsucesso, 

Adeus, Baiana, Alemão, Itararé e Palmeiras, que compreendem uma faixa de 3,4 km de 

extensão em gôndolas que não possuem sistema de refrigeração. A capacidade de transporte é 

de 30 mil passageiros, mas é difícil encontrar filas. O “passeio” começa na estação de 

Bonsucesso, onde há uma exposição permanente de fotos sobre a história das favelas do Rio, 

e termina na estação das Palmeiras, onde se localiza o mirante da foto que ilustra a notícia de 



 

O Globo. Ao lado de todas as estações existe uma base da UPP – construídas com 

financiamento privado e doação de verba do empresário Eike Batista.  

Durante a viagem e nas estações, o som ambiente é a música clássica que destoa dos 

sons da favela que chegam às cabines no percurso do “passeio”. Samba, pagodes, funk e 

muita música brega são as escolhas dos moradores do Complexo do Alemão em um sábado 

de sol. Atualmente, existe uma economia que se formou no entorno do teleférico. São 

pequenos negócios de prestação de serviços, artesãos e pintores que vendem lembranças e 

visitas turísticas guiadas por moradores para conhecerem “a favela de verdade” como afirma 

Cléber Araújo, um dos moradores que fazem o serviço de guia. 

Desde 2013, a estação do Itararé abriga uma delegacia de polícia, a 45ª DP. Os 

equipamentos de uso coletivo de cultura, lazer, saúde, educação, serviços e até jurídicos, que 

iriam compor as estações do teleférico, se transformaram em espaços não utilizados. Poucos 

foram os serviços que de fato foram implantados. Uma dessas exceções foi: a instalação de 

uma agência dos Correios, o Centro de Referência da Juventude (CRJ), o Conselho Regional 

de Assistência Social (Cras), e um posto de atendimento do INSS, há uma agência do Banco 

do Brasil e um caixa eletrônico, mas não há atendimento bancário com caixas presenciais, 

além de uma Biblioteca Parque, mas que funciona com poucas atividades, fugindo do projeto 

original:  

O PAC vai levar para o Complexo do Alemão sua primeira Biblioteca Pública, um 
prédio de dois andares com 1.540 metros quadrados de área construída e previsão de 
receber até 600 pessoas por dia, instalado nas proximidades da Estação Fazendinha 
do teleférico. Nela a população encontrará salas para projetos de música e teatro, 
videoteca e um ambiente com 100 computadores para uso da comunidade (Relatório 
de Desenvolvimento Sustentável do Complexo do Alemão, 2012, p.57). 

A partir de 2015, todas as gôndolas passaram brancas, mas até 2014, as cabines eram 

vermelhas porque serviam de suporte para a propaganda da marca de sorvete Kibon. O nome 

da empresa também foi incorporado ao nome da estação do Morro do Alemão. Não foi a 

única estação “rebatizada”. A de Bonsucesso ganhou o nome da empresa de telefonia, assim 

como na estação Itararé o nome da marca Natura foi incorporado. Já a última estação, tornou-

se Palmeiras/ Itaipava, marca de uma cervejaria.  

O estacionamento presente no local poderia possibilitar o acesso à estação de carro, 

caso o turista preferisse, mas as vagas situadas de frente para a base da UPP têm pintadas no 

chão a informação de que são de uso exclusivo dos comandantes do batalhão. Por ser a última 

estação do teleférico, a estação Palmeiras, além do mirante, tem uma mini-praça e pequenas 

barracas de comércio para atender aos turistas. As lojas não foram construídas pelo PAC, mas 



 

por moradores que acreditaram no turismo como fonte de renda. São barracas improvisadas 

de madeira ou alvenaria que oferecem lanches, porções de petiscos e, claro: cerveja Itaipava. 

Figura 22: Estação do Teleférico do Alemão/Kibon 

 

Fonte: Diário de Campo, maio/2013 

Em um sábado de sol, em maio de 2014, acompanhada do jornalista Caio Castor, 

sentei em um dessas barracas para conversar com os vendedores e tomar uma “gelada”. Ao 

pedirmos uma cerveja, descobrimos que a marca Itaipava era a única opção existente: 

 
Bom dia moça, traz uma cerveja pra gente? 
— Só tem Itaipava pode ser? 
Não tem outra? 
— Não, eles não deixam mais a gente vender outra… 
Ah, então pode ser. Mas e o que vocês estão achando disso? 
— Olha, o bom é que eles vão derrubar tudo essas barracas de madeira aqui e 
construir os quiosques, graças a Deus! 
Então vocês estão gostando das mudanças? 
— Ah, mais ou menos né!? O bom é que eles vão fazer as melhorias aqui, mas com 
a Antártica a gente ganhava o dobro. 
E vocês vão ter que pagar alguma coisa por essas melhorias? 
— Ah, vai ter que pagar uma taxa pra eles, pra ajudar com a limpeza, essas coisas 
né? Vai ser tipo um valor mensal sabe? 
Mas pra quem vocês vão ter de pagar? 
— Ah, pra associação de moradores ou pra Itaipava, não sei direito.. 
E qual o valor dessa taxa? 
— Também não sabemos ainda, eles não falam as coisas direito pra gente… Mas o 
bom é que eles vão patrocinar a gente né? 
E como é esse patrocínio? 
— Ah, eles deram essas cadeiras aí e de vez em quando eles fazem uns eventos pra 
chamar as pessoas e tal… e também vão pagar uma pessoa pra cuidar da limpeza. 
(Diário de Campo 19/5/2014)86.  

                                                
86 A conversa com a moradora aconteceu junto com o jornalista Caio Castor do portal Viomundo, morador da 

favela Moinho. O relato originou a notícia “A polícia subiu o morro trazendo Kibon e Itaipava”, publicada 



 

O patrocínio prometido da Itaipava aos comerciantes não chegou. O sonho de alguns 

moradores era que as lojas ficassem iguais aos quiosques do calçadão de Copacabana. Mas o 

que era mais aguardado por duas comerciantes com quem conversou era a instalação de uma 

rede encanada de água para as barracas. “É muito ruim a gente que trabalha com comida e não 

ter uma pia aqui. Uma água direitinha” (Diário de campo 19/5/2014). A “filtragem social” da 

gentrificação do espaço do Complexo do Alemão salta aos olhos quando se passa à tarde na 

estação Palmeiras.  

Figura 23: Barracas na Estação Palmeiras 

 
Fonte: Complexo do Alemão (Perfil Facebook) 

Em telegramas sigilosos divulgado pelo Wikileaks em dezembro de 2010, o cônsul-

geral dos EUA no Rio, Dennis W. Hearne, revela que para além do campo da segurança 

pública, o programa de pacificação de favelas envolve também interesses econômicos.  

Para alguns economistas, há a privisão de um aumento de 90 milhões de reais (45 
milhões de dólares) em novos impostos sobre a propriedade e serviços que iriam 
para o Rio governo municipal, com os moradores de favelas sob a autoridade do 
Estado do Rio. O presidente da Rio da companhia de eletricidade "Light" estimou 
que a economia do Rio de Janeiro poderia crescer por cerca de 38 mil milhões de 
reais (21 mil milhões USD) por meio do aumento do comércio e novos empregos. 
De acordo com Andre Urani, economista do Instituto de Trabalho e Pesquisa Social 
(IETS), o setor de luz perde pelo menos 200 milhões de USD por ano devido à 
eletricidade pirata nas favelas (Nota: a Light doou 600 geladeiras de baixo consumo 
de energia para residentes na favela de Santa Marta, a fim de incentivar a sua 
integração como clientes de serviços públicos. Nota final). Enfatizando o mercado 
potencial em favelas, Urani afirmou: "Imagine a aumento de receita se a luz com 
êxito poderia transformar o milhões de usuários ilegais de seus serviços em clientes 
". De acordo com dados fornecidos pela Secretaria do Estado do Rio de Segurança, 
operações de pacificar completamente e reintegrar favelas custaria ao Estado entre 
90 a 340 milhões. (WIKILEAKS (30/9/2009), tradução nossa)87 

                                                                                                                                                   
em 26/5/2014. Disponível em <http://www.viomundo.com.br/politica/caio-castor-a-policia-subiu-o-morro-
trazendo-kibon-e-itaipava.html>. Acessado em 01/06/2015. 

87 Documento Wikileaks “Counter-insurgency doctrine comes to  Rio's favelas” na íntegra e com texto original 
disponível no anexo B.  



 

A obra do Teleférico levou quatro anos para ser concluída e custou aos cofres públicos 

R$ 210 milhões. O equipamento foi inaugurado em 8 de julho de 2011, com a presença da 

presidenta Dilma Rousseff e do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, tornando-

se marca do PAC das Comunidades do governo federal e da pacificação das favelas. 

O teleférico do Alemão é um símbolo do PAC naquilo que esse programa tem de 
mais importante para o Brasil que vem a ser investir no cidadão (...) Essa linha em 
frente contou com a ajuda de vários companheiros. Todos tiveram grande empenho 
na construção do ambiente de paz. Tem tudo a ver com democracia e com ambiente 
de justiça social. Estamos vivenciando algo muito importante. O Brasil tinha hábito 
de que uma parte da população ficava condenada ao máximo abandono. Estamos 
fazendo com que o estado brasileiro assuma condição de gastar recursos com 
aqueles que mais precisam, pois foram abandonados durante anos e anos. (Dilma 
Rousseff, Blog do Planalto, 07/07/2011). 

Vera Malaguti (2012), ao avaliar o projeto de pacificação de favelas – tanto no que 

tange aos indicadores das ocorrências violentas quanto na prerrogativa das intervenções sob a 

perspectiva do programa de pacificação como uma nova política em curso de segurança 

pública – ressalta que: “as violências cotidianas de uma cidade são atravessadas pelos grandes 

movimentos do capital mundial que incidem sobre determinada história e memória, são do 

'lugar” (2012, p.60). E ainda, pondera que, a segurança pública só pode existir de fato quando 

“decorre de um conjunto de projetos públicos e atividades no sentido de romper com a 

geografia das desigualdades do território usado” (idem). Sem isso, segundo Malaguti, “não há 

segurança, mas controle truculento dos pobres e resistentes na cidade” (idem).  

A socióloga considera que “a pacificação e ocupação de algumas favelas do Rio deu-

se em forma de guerra, com apoio da Forças Armadas nacionais instituindo uma gestão 

policial e policialesca da vida cotidiana dos pobres que lá habitam” (2012, p. 6), atendendo 

uma necessidade do capitalismo que demanda ordem na ocupação do território em busca de 

novos mercados para a livre circulação e venda de produtos e serviços. Não é coincidência 

que a pacificação, já no primeiro momento de ocupação do território, ocorra com o discurso 

de regularização comercial da prestação de serviços de luz, canais fechados de TV, internet 

etc. Ainda que sob o argumento de cobrança de tarifas mais baixas. Todo esse pacote é 

discursivamente propagado como uma forma não apenas de regular a prestação de serviços, 

mas de se obter cidadania, porque agora com a ocupação militar do território os serviços 

públicos e privados podem chegar. Todavia, esse “kit da pacificação”, essa cidadania 

promovida pelo consumo, produz uma carga econômica aos espaços favelados e seus 

moradores incompatíveis para a renda local de muitos moradores. Mas, segundo o discurso da 

pacificação, agora podem ser “cidadãos de bens”, visto que têm direitos, mas também 



 

cumprem deveres como o pagamento de impostos públicos com o pagamento das contas de 

telefone, luz, telefonia etc.  

O próprio site oficial do programa de pacificação de favelas declara que, depois da 

polícia, vem a “invasão de serviços”.  

É tudo uma agenda de direitos e deveres. Uma das dimensões que mais explicam o 
processo de favelização e precarização é a informalidade. No PAC do Alemão, 
constatou-se que há mais ou menos sete mil estabelecimentos comerciais, 90% deles 
informais. Formalizar é fundamental, mas necessita de uma regra de transição. Caso 
contrario, eu quebro esta economia. No caso da luz, eu tenho que ter consciência de 
que a tarifa vai ser menor do que em outras áreas da cidade, mas será preciso 
aprende a consumir. Parte da classe média do Rio de Janeiro, durante o apagão, teve 
que mudar seu padrão de consumo. Qual o sentido de todo mundo ficar com o ar 
condicionado a mil, 24 horas por dia, com janela aberta? (…) Fizemos grandes 
inovações quanto ao gatonet. Uma operadora passou a cobrar R$44,90 num pacote 
com 90, cem canais. É um programa focado exclusivamente nas UPPs. Não se trata 
de responsabilidade social, é negócio. O empresário quer entrar nos segmentos E, D 
e C. Já estamos com 600 assinaturas (Ex-secretário estadual Ricardo Henriques, em 
entrevista em O Globo, 17/10/2010, Rio, p. 19, grifos meus). 

Em 2 de dezembro de 2010, quando estive no Complexo do Alemão, três dias após a 

entrada da Força de Pacificação, a primeira imagem que vi em Nova Brasília não foi a de um 

tanque ou de policiais, mas um stand de venda de serviços de canais de televisão por 

assinatura da empresa NET e SKY88. “Tínhamos a net gato, mesmo que ilegal, era mais 

acessível pra gente pagar. Pagávamos barato: 25 reais. Agora temos que deixar de comer um 

pouco para poder pagar canal de assinatura que custa 50 reais, porque a imagem da TV não 

pega direito aqui”, reclamou Diquinho que à época participava do Conselho Popular do 

Alemão. E concluiu: “Isso é uma exploração, veio a paz, mas junto com ela veio a 

exploração”.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Complexo do Alemão até 2010 era o 

pior de todo o município (0,711), inferior ao registrado na região metropolitana do Rio 

(0,816) e no Estado (0,807). A taxa de evasão do ensino médio era de 33%, e o índice de 

jovens assassinados entre 15 a 24 anos, de 84,89 por cem mil habitantes. Esses dados 

socioeconômicos foram informados pelo jornal O Globo apenas no dia 1º de dezembro de 

2010, dez dias após o início da cobertura do processo de pacificação de favelas do Alemão.  

                                                
88 Em 13/11/2011, acompanhei o processo de pacificação da Rocinha in loco no dia da entrada dos agentes de 

segurança e soldados do Exército junto com a equipe de mídia comunitária TV Tagarela. Posso afirmar que 
os tanques e os blindados do Bope entraram nas ruas e becos da favela às 7h da manhã junto com os 
vendedores de diversas empresas de serviços de canais de televisão. Na realidade, segundo um dos 
vendedores que entrevistei na ocasião, diversas equipes começaram a vender pacotes para os moradores já na 
noite anterior (12/11/2010). Somente ele vendeu 20 contratos (que fez questão de me mostrar), totalizando 
uma comissão de R$3 mil reais. Morador do Jacaré, naquela noite ele preferiu não ir para casa e aguardar a 
entrada da polícia para vender mais pacotes pela manhã. 



 

Vencida a etapa de retomada do território, a operação de pacificação do Complexo 
do Alemão deverá entrar agora na Batalha definitiva: a que levará à comunidade os 
serviços básicos, hoje precários, além da assistência que abrirá novas perspectivas 
de vida, sobretudo para os jovens. Território onde por muito tempo o estado pouco 
entrou, a Região Administrativa do complexo do Alemão tem alguns dos piores 
índices sociais da cidade, em especial aqueles que podem ser associados à violência 
e a pobreza (O Globo, 01/12/2010, Rio, p.26).  

Os dados informados pelo jornal foram extraídos do sistema de indicadores do 

instituto “Rio Como Vamos”89. A taxa de homicídio juvenil masculino chegava a ser maior 

do que a taxa de 65,77 de toda capital do Rio de Janeiro. Mais que o dobro da taxa de bairros 

de classe média e alta como Copacabana, com 27,9/100 mil, e 17 vezes maior comparada ao 

índice da Barra da Tijuca, com 4/100 mil. Pórem, em Ramos, um dos bairros que 

compreendem o entorno do Complexo do Alemão, onde se localiza o Morro do Alemão, a 

taxa do assassinato masculino de jovens chega a 91,27/100 mil. 

Segundo dados do IBGE de 2010, o Complexo do Alemão tem 69.586 habitantes em 

22.605 moradias. Na coletagem feita pelo PAC, o total da população do Complexo do 

Alemão foi estimado em 90 mil pessoas. Alan Brum, do Instituto Raízes em Movimento, que 

trabalhou à como técnico no trabalho social do processo da coleta de dados, afirma que essa é 

uma estimativa mais próxima da realidade. Todavia, o PAC não conseguiu cobrir a totalidade 

do espaço geográfico do Complexo do Alemão. Por isso, o Instituto Raízes em Movimento 

acredita que a taxa populacional seja ainda maior: de 100 a 120 mil habitantes.  

Milton Santos (1978, citado por SOUZA, 2005) critica os processos que atuam na 

compreensão de um espaço geográfico a partir das desigualdades socioespaciais, trazendo o 

conceito de território e de lugar para a compreensão de um conjunto de possibilidades. Para 

Santos, o espaço pode produzir um movimento refratário quanto à ação de uso do território:  

(...) O espaço por suas características e por seu funcionamento, pelo que ele oferece 
a alguns e recusa a outros, pela seleção de localização feita entre as atividades e 
entre os homens, é o resultado de uma práxis coletiva que reproduz as relações 
sociais, (...) o espaço evolui pelo movimento da sociedade total. (Santos apud 
SOUZA, 2005, p. 256).  

A partir da concepção de Milton Santos, Santos (2005) sugere que o espaço geográfico 

seja assumido como uma categoria de análise social, pois o território:  

é um conjunto de lugares que sempre apresenta mudanças em vista do constante 
rearranjo de valores atribuídos a cada lugar e às atividades presentes. As lentes 
miltonianas projetam o espaço como uma práxis que produz um valor de uso do 

                                                
89 Segundo texto do jornal o Rio Como Vamos é um instituto: “apartidário e tem apoio de Fecomércio, Firjan, 

Associação Comercial, Synegos, Observatório de favelas, Iser, Cedaps, CDI, IDAC, Ethos, Banco Real, Iets, 
Santander, Grupo Libras, Unicef e Fundação Avina, Light, Metrô Rio, UTE, Norte Fluminense, CHL e 
KPMG” (O Globo, 01/12/2010, Rio, p. 26).  



 

termo território como categoria integradora e não segregadora ou delimitante, 
produzindo um sentido oposto ao uso e à compreensão de território histórico 
atribuído como Estado-nação. (2005, p. 121). 

No lugar reside, portanto, a possibilidade de resistência que torna palpável uma ação 

de sobrevivência mediante os processos das desigualdades sociais, tornando o território como 

“uma possibilidade do real e de efetiva comunicação, logo, troca de informação e construção 

da política” (SOUZA, 2005, p. 253). Na concepção da geografia das desigualdades de Milton 

Santos (citado por Souza 2005), a definição do território é política, Por isso, as formas de uso 

emergem como uma categoria interpretativa para a discussão sobre favelas pacificadas no Rio 

de Janeiro. Não apenas pelo seu cunho político quanto discurso, mas pelos rearranjos sociais e 

formas de uso do espaço por seus moradores.  

Sendo assim, o território usado é o espaço banal onde podem existir duas propostas de 

tipos de espaços, segundo a socióloga Vera Malaguti: “os espaços que mandam e os espaços 

que obedecem” (2011, p.57), ambos “gerados pelo permanente embate entre o par dialético da 

abundância-escassez” (idem), tendo como princípio fundante as “geografias das 

desigualdades” reveladas por Milton Santos. 

O que emerge dos enunciados jornalísticos de O Globo e das ações do Estado com o 

programa das Unidades de Polícia Pacificadora, é o sentido de território usado como Estado-

nação, cristalizado com a percepção da defesa da soberania na estratégia “retomada de 

território”. Produz a criminalização desse espaço por silêncios, seja com a dualidade presente 

no sentido evocado pela metáfora de cidade partida (VENTURA, 1994) que projeta a favela 

como o lugar das ausências e força motora do risco à vida e à segurança da cidade, pela fala 

do crime (CALDEIRA, 2000) que permeia o discurso da imprensa ao longo de décadas, 

transformando o espaço favelado como o lugar da representação do medo.  

Bem como silencia as formas de uso do território e os valores de uso e sentidos 

atribuídos ao espaço por ele, visto sinônimo de morada constituído por uma polissemia e 

multiplicidade de relações implicadas a essa geografia. Temos uma diferenciação política e de 

sentido sobre o espaço do Complexo do Alemão, que se torna é um elemento da disputa 

simbólica sobre a segurança na cidade e de práticas políticas de controle da ordem pelo 

Estado a partir da formação discursiva de lugar da violência e do crime.  

O comandante do Batalhão de Operação Especiais (Bope), tenente-coronel Mário 
Sérgio Duarte, informou nesta quarta-feira que a ocupação de duas favelas do 
Complexo do Alemão, em Ramos, teve como objetivo principal mapear a nova 
geografia da comunidade, modificada, segundo ele, por construções irregulares que 
impedem o acesso de veículos da polícia, barricadas etc. Outro objetivo foi 
identificar os chefes do tráfico de drogas da região (O Globo Online, 26/10/2006). 



 

A antropóloga Alba Zaluar define o Complexo do Alemão como o empório do 
tráfico de drogas e de armas. De acordo com ela, isso se deve à relativa proximidade 
da comunidade a grandes acessos, sejam eles rodoviários (avenida Brasil e linhas 
Amarela e Vermelha), marítimos (Baía de Guanabara) ou aéreo (Aeroporto 
Internacional Rom Jobim), associados ao crescimento desordenado, à geografia do 
local e à ausência histórica de policiamento. Por causa dos violentos confrontos, a 
região também é conhecida como Faixa de Gaza do Rio, em referencia à área onde 
ocorrem os conflitos entre israelenses e palestinos (O Globo, 26/11/2010, A Guerra 
do Rio, p. 16). 

No livro Todo dia é segunda-feira publicado pelo secretário de Segurança José 

Mariano Beltrame, há no anexo de fotos, um mapa no qual estão identificadas 18 favelas ou 

sub localidades, supostamente, dentro do Complexo, além de ruas principais que cortam a 

região. Intitulado A Geografia do Complexo do Alemão, o mapa serve como ilustração da 

geografia das desigualdades pensadas por Milton Santos. Das 18 áreas identificadas no mapa, 

oito estão com a nomenclatura e/ou de localização geográfica erradas.  

A favela da Vila Cruzeiro situada no Complexo da Penha está identificada como sendo 

integrante do conjunto de favelas do Complexo do Alemão. Outro erro, é item 2, informado 

como sendo a sub localidade do Areal. Na verdade, aquela área identificada trata-se do 

maciço de granito chamado de Pedreira. Não há moradias naquele trecho, porque ali há a 

exploração mineral pela empresa francesa Lafarge com implosões diárias em meio a um 

espaço urbano. A Lafarge é uma dos maiores produtores de materiais de construção do Brasil 

e a segunda na produção de cimentos do mundo. Tem autorização do INEA mesmo a Serra da 

Misericórdia sendo considerada Área de Proteção Ambiental. Mas então, onde fica o Areal? 

Do outro lado da região, próxima à favela da Grota. O item 3 do mapa do livro de 

Beltrame, identifica a favela da Fazendinha, mas lá se situa a favela da Matinha. Já no item 16 

que aponta a localidade do Parque da Alvorada, na realidade, trata-se da área que compreende 

a Pedra do Sapo. O mapa ainda não indica onde estão: Relicário e as Casinhas, favelas 

reconhecidas como pertencentes aos limites da região geográfica do Complexo do Alemão 

oficialmente por dados públicos. Não é apenas uma ausência de informação ou de indicação, 

pois na área onde estão localizadas as duas favelas, o mapa identifica sendo outra favela: a 

Joaquim Queirós (Grota), que na realidade situa-se no sentido oposto do indicado.  

Os erros do mapa A Geografia do Complexo do Alemão foram apontados por Alan 

Brum, morador da região e coordenador do Instituto Raízes em Movimento. A partir do mapa, 

ele produziu uma cartografia, identificando corretamente os locais e os caminhos usados para 

a ocupação pacificação em 2010 e a operação de 2007, quando ocorreu a Chacina do Pan. 



 

Veja os mapas90: 

Figura 24 e 25: À esquerda, mapa original. À direita, mapa com retificações 

 

Fonte: BELTRAME, 2014                                         Fonte: BRUM, 2014. Arte: Thais Linhares 

Os erros de identificação do mapa publicado por Beltrame sobre o evento não podem 

ser considerados simples equívocos de informação. Há uma legitimidade no discurso dele 

como agente do Estado. José Mariano Beltrame, logo no começo da narrativa no livro, afirma 

que: “o Complexo do Alemão nunca trouxe boas lembranças para a polícia” (2014, p.22). 

Descreve o conjunto de favelas como uma “chaga” da violência que precisa ser “eliminada”, 

silenciando a participação do Estado nesta arquitetura da violência. Não apenas a partir de 

uma presumida omissão, mas como agente ativo do sistema das “ações criminosas”. 

Silenciam-se o contexto histórico, político do Rio de Janeiro, as estratégias de sobrevivência, 

dados socioeconômicos, humanos e culturais.  É uma opção política de lugar de fala.  

 (…) A cidade assistiu à violência crescer como uma chaga e nada fez para detê-la. 
As favelas se expandiram a olhos vistos, com barracos construídos sobre encostas e 
córregos, ante a apatia da população, da Justiça e dos governos municipal e estadual. 
O descaso teve como consequência a insegurança. O caos urbano fertiliza as ações 
criminosas. Foi desse vácuo legislativo e do poder público que se aproveitaram as 
quadrilhas para tomar conta da região (BELTRAME, 2014, p.32).  

                                                
90 Mapas disponíveis em tamanho original nos anexos.  



 

José Mariano Beltrame trata o espaço da favela como o corpo social do comércio de 

drogas do Rio, que deve ser abatido e retomado pelo Estado para solução da violência. 

Desde muito cedo, eu pensava que a lógica para implodir o poder do traficante era 
abalar a estrutura do território. (…) Era o que me vinha à cabeça: acabar com aquilo 
que sustentava as facções [ele as nomeia, diferentemente do jornal O Globo] e seus 
negócios – o domínio do território imposto por armas de guerra. (BELTRAME, 
2014, p. 44). 

Ele enxerga a cidade pelas lentes da metáfora da cidade partida (VENTURA, 1994) 

para compreender as questões ligadas as espacialidades, instituindo uma metáfora de paz com 

a pacificação que produz um efeito de sentido na leitura do papel do Estado na arquitetura da 

violência na cidade, mas sem alterar a égide da metáfora de guerra (LEITE, 2012).  

Havíamos entrado no Alemão – não para ocupar – em 2007. Mais de mil homens, 19 
mortos e uma eterna polêmica sobre violência policial. Naquela época, por cautela, a 
polícia só operava nas franjas do morro (...). A passividade transformara as favelas 
da região em verdadeiros bunkers, quase impenetráveis. Eu tinha consciência de que 
a segunda entrada no Complexo durante a minha gestão devia ser definitiva. 
(BELTRAME, 2014, p.17). 

É uma operação discursiva que corporifica os sentidos da narrativa jornalística frente 

ao imaginário social, mas anula o papel do Estado como protagonista de violências.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. ATO III: BEM AVENTURADOS, OS PACIFICADOS! DE CANUDOS A “GUERRA 
DO RIO” 
 

Mais do que a cidade colonial ou imperial, a cidade, sob a 
República, expulsa e segrega 

Ermínia Maricato91 
 

Há uma anedota bem conhecida sobre um oficial alemão que visitou Pablo Picasso em 

Paris. Ao entrar no estúdio do pintor, o oficial se chocou com o “caos” vanguardista da 

pintura Guernica, que retrata os horrores da guerra civil espanhola. Impressionado, o oficial 

indagou a Picasso: “Foi você que fez isso?”. Ao que Picasso replicou, calmamente: “Não, isto 

foi feito por vocês!” (ZIZEK, 2013, p. 24). A anedota aqui contada serve para refletir sobre o 

que pode ser considerado “caos” e como a versão oficial de conflitos armados, guerras e 

processos históricos de colonização no Brasil, com diversas pacificações “bem sucedidas”, 

podem receber diferentes leituras dependendo de quem está segurando a lupa, narra à história 

ou pinta o quadro um quadro.  

O novo programa de segurança pública denominado pacificação de favelas é abordado 

oficialmente na imprensa como uma mudança de perspectiva na lógica da “Guerra do Rio”, 

como é nomeada o quadro de violência na cidade do Rio de Janeiro pelo jornalismo de O 

Globo. Cabe a nós perguntarmos: que “guerra” é essa?  

No Rio de Janeiro o padrão de segurança pública prioriza há décadas incursões 

policiais e militares nas favelas como uma política de enfrentamento à violência92 e ao 

comércio ilegal de drogas na cidade. Estado e os “acionistas do nada”93 travam um conflito 

armado noticiado pelos jornais como uma “guerra”. Segundo dados do relatório “Você Matou 

Meu Filho”, da Anistia Internacional94, entre 1980 a 2012, o número de homicídios no país 

aumento de 13.910 para 56.337, sendo que essa a violência letal atinge em maior grau a 

população masculina jovens, negra e pobre. Em 2012, por exemplo, das mais de 56 mil 

                                                
91 Apud COIMBRA, 2001, p. 95 
92  Ancorada na política de guerra às drogas que teve início como política a partir do governo do presidente 

americano Richard Nixon na década de 70. Porém, o proibicionismo de substâncias entorpecentes é anterior, 
assim como a criminalização às drogas. C.f. Zaccone, Orlando (2007). “Acionistas do nada: quem são os 
traficantes de drogas”. 

93 Acionistas do nada é uma expressão cunhada pelo autor Nils Christie para nomear os varejistas de drogas 
ilegais (Cf. A indústria do Controle do Crime, 1998). No Brasil, o delegado de polícia civil Orlando Zaccone 
(2007) difundiu a expressão no livro “Acionistas do nada: quem são os traficantes de drogas”.  

94  Disponível em <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2015/07/Voce-matou-meu-filho_Anistia-
Internacional-2015.pdf> 



 

vítimas de homicídios no país, 30 mil foram de jovens entre 15 a 29 anos. Desse total de 

jovens, mais de 90% eram homens e 77% eram negros. A morte de tantos jovens é o preço 

“guerra” paga principalmente pela periferia em nome da segurança pública do país. Os 

governos no Brasil nunca conseguiram parar ou controlar a comercialização ilegal de drogas, 

ainda assim, seguem com a política e proibicionismo as drogas fazendo parte da arquitetura da 

violência do que nomeiam de “guerra”.  

Em 2008, o governo estadual iniciou como alternativa a “guerra” a experiência do 

controle social armado, instalando bases policiais no espaço favelado, as UPPs, com a 

proposta de produzir a pacificação do território em conflito armado e dominado por grupos 

varejistas ilegais de drogas. Objetivando restabelecimento da paz e segurança pública para a 

população local e para os demais espaços do Rio de Janeiro. O ponto nevrálgico da ação é a 

desterritorialização desses grupos com a “retomada de território”, a redução do poder armado 

e a promoção de uma polícia de aproximação, reduzindo o número da violência letal. 

O governo, ao estabelecer as características fundamentais das UPPs, conceitua o 

programa como uma “polícia de paz”95, caracterizada por uma polícia de aproximação com a 

população aliada ao fortalecimento de políticas sociais nas comunidades. Supostamente, “ao 

recuperar territórios ocupados há décadas por traficantes e, recentemente, por milicianos, as 

UPPs levam a paz às comunidades”96, representando de acordo com o discurso oficial “uma 

importante 'arma' do Governo do Estado do Rio e da Secretaria de Segurança para recuperar 

territórios perdidos para o “tráfico” e levar a inclusão social à parcela mais carente da 

população”97. As definições sobre as UPPs em órgãos oficiais são genéricas,  mas os termos 

“paz” e a própria ideia atribuída à “pacificação” são citados como meta fundamental. Todavia, 

o Instituto de Estudos da Religião (ISER) em relatório sobre as UPPs afirma que: “ainda que 

procure se vincular à lógica da paz, as UPPs (…) retomam algumas metáforas de guerra. (…) 

Ao falar da recuperação de territórios como premissa para a paz, também emerge a utilização 

de uma linguagem bélica” (ISER, 2012, p.7).  

Como discurso a UPP procura se filiar a ideia contrária ao modelo bélico e convencer 

que, na prática, é uma alternativa a essa política de confronto armado. Porém, como avaliado 

pelo ISER, “isso diz mais respeito do que elas não são do que sobre o que elas são ou 

pretendem ser” (2012, p.7). Quando refletimos sobre o termo “pacificação”, também 

                                                
95 Trecho extraído do sítio eletrônico oficial das UPPs: , htttp://upprj.com/wp/?page_ide=20>. Acessado em 

20/5/2015.  
96 Idem. 
97 Idem. 



 

percebemos que o campo semântico das UPPs opera em um sentido bem diferente do 

vinculado ao marketing e discurso do programa.   

A partir dessa perspectiva, definimos que melhor do que analisar somente o jogo 

discursivo dos documentos oficiais que se referem hoje às UPPs era necessário buscar os 

efeitos de sentidos convocados pelas narrativas e os silenciamentos presente tanto na 

fundamentação de autoridades públicas para compor o discurso das UPPs, incluindo a 

fundamentação jurídica, quanto o discurso construído pela própria mídia O Globo, sobretudo, 

tomando o termo pacificação como uma categoria histórica de análise.  

3.1 A terra pacificada 

Desde 2007, o Complexo do Alemão é evocado discursivamente como uma “Canudos 

do Mal”. A denominação foi título de artigo publicado pelo jornalista Jorge Antonio Barros, 

dois dias após a morte de 19 pessoas no conjunto de favelas em uma megaoperação policial 

no espaço do Blog Repórter de Crime, uma das seções do portal do jornal online.  

O tráfico de drogas transformou o Alemão numa cidadela forte (...). O Complexo do 
Alemão virou a Canudos do mal. Os bandidos resistem às várias expedições da 
polícia, assim como resistiram ao Exército os revoltosos liderados por Antônio 
Conselheiro. E, o pior, contam com o apoio de alguns setores da comunidade que 
temem o tráfico, não confiam na polícia ou de alguma forma dependem 
financeiramente dos negócios comandados pelos bandidos. (O Globo, “A ofensiva 
da polícia contra a Canudos do Mal, 28/6/2007, grifos meus)98. 

Na notícia, o jornalista também afirma que os mortos não foram reclamados sob a 

alegação de “inocentes” pela população local, cita os mortos como “cadáveres” e enaltece o 

novo (à época) secretário de segurança pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame que, 

preocupa-se “até com inocentes”:  

Apesar do sotaque do sul, já está falando bem melhor na TV. Tem um discurso 
equilibrado, dentro da legalidade, preocupado até com a integridade física de 
inocentes. Ele ainda não está satisfeito com os resultados da operação de ontem. 
Admitiu que o território ainda não foi tomado pelo estado. Não disse, mas sabe que 
tem prazo para fazê-lo. Imagine o estrago que seria para o governo do estado 
continuar em guerra com a cidade cheia de jornalistas estrangeiros cobrindo o Pan. 
Alguém tem dúvida de que alguns desses repórteres não fariam reportagens sobre a 
guerra do Rio? (...) a despeito das mortes, não resta dúvida que a polícia foi bem-
sucedida nessa ofensiva. Mas além do poder de fogo precisa começar urgentemente 
a ganhar corações e mentes. Do contrário, será muito difícil vencer essa guerra” 
(idem, grifos meus). 

Em 2010, a pacificação do Complexo do Alemão também foi aludida a partir de 

aproximações discursivas relacionadas a Canudos. Sendo assim, no campo do discurso, é 

                                                
98 Disponível em <http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/reporterdecrime/post.asp?cod_Post=63634&a=135>. 

Acesso 14/01/2015. 



 

preciso compreender as aproximações feitas entre esses dois acontecimentos históricos: a 

Guerra de Canudos e a pacificação do Complexo do Alemão. Não apenas por revelar a 

pacificação como categoria histórica de análise, conforme outorgada por (OLIVEIRA, 2014), 

mas, principalmente, por clarificar dispositivos discursivos da produção de sentido e imagem 

sobre a fabricação da violência em espaços de moradias populares e, consecutivamente, a 

criminalização desses lugares por representações forjadas em estereótipos.  

O termo pacificação tem origem no latim pacificare e é sinônimo variante de 

antonímia de desinteligência e rebelião. Significa acomodamento, pazes, reconciliação e 

possui a prerrogativa de restabelecimento da paz, ação ou efeito de pacificar, de acordo com o 

dicionário Houaiss (2009). Seu termo se relaciona com o significado de pacífico 

compreendido pela leitura como: que ou o quem ama a paz; que se passa em atmosfera de paz 

(coabitação); que tem a paz como um objetivo; que se aceita sem discussão (foi à escolha do 

sucessor do rei), apaziguar, pôr em paz. É um termo relacionado à mediação de conflito 

armado ou não, mas diretamente ligada ao sentido bélico, visto como um dispositivo de 

guerra.  

O uso constante e cotidiano de certas palavras, sempre referidas exclusivamente ao 
seu contexto atual, naturaliza uma parte importante de seus significados. Elas, como 
as pedras que ficam parcialmente submersas pelas águas, frequentemente criam 
variados tipos de um deslizante e perigoso limo. Também as categorias, por mais 
que a vista as circunscreva à superfície atual das águas e restrinja os seus 
significados ao uso no tempo presente, estão marcadas por atitudes e conotações que 
remetem a instituições e expectativas do passado. Assim ocorre nos jogos sociais 
cotidianos e na apropriação imagística e afetiva pelos agentes sociais, que 
incorporam o trabalho da memória (OLIVEIRA, 2014, p.138). 

Em Os Sertões, Euclides da Cunha, dedicou um bom tempo e páginas para descrever a 

terra do sertão baiano e a guerra de Canudos (1896-1897). A ação impetrada pelo Estado 

brasileiro que culminou no massacre de cerca de vinte mil sertanejos – e cinco mil militares – 

foi legitimada por uma temerosa opinião pública e imprensa da capital do país, à época, ainda 

a cidade do Rio de Janeiro. Havia a crença pública de que somente a total destruição de 

Canudos poderia salvar a capital do perigo. Os rumores que chegavam pela imprensa eram de 

que homens do Arraial de Belo Monte se armavam para tomar as cidades vizinhas e também o 

Rio de Janeiro, capital do país, para depor o governo republicano e reinstalar a Monarquia.  

O extermínio da população e o incêndio de todas as casas do Arraial aconteceu em 

1897. As tropas federais chegaram à capital do país aplaudida pela elite e imprensa. A vitória 

contra homens e mulheres daquela cidade erguida por ação popular em uma terra de seca – 

historicamente caracterizada por latifúndios improdutivos e habitada por sujeitos marcados 

pela exclusão econômica e social –, acalmava o medo difuso disseminado na opinião pública.  



 

A tática de guerra que levaria a total destruição do Arraial começo dois meses antes. 

Quando o então ministro da Guerra Marechal Carlos Machado Bittencourt partiu da capital 

rumo o sertão baiano com dois objetivos: primeiro, levar mais de 5 mil homens para o 

combate em Canudos, visto que os 2.600 soldados que lá estavam não tinham mais condições 

de lutar; segundo, estipular um sistema de controle sobre as informações vindas de Canudos 

para filtrar impedir a chegada de notícias negativas sobre Canudos, garantindo um clima 

favorável ao governo na capital junto à opinião pública.  

Desde a chegada do Marechal, dois meses antes da queda do Arraial, todas as 

mensagens telegrafadas dos correspondentes de jornais que cobriam a frente da batalha de 

Canudos, começaram a ser lidas previamente pelo Comando das Operações no sertão baiano, 

antes de serem transmitidas as redações dos jornais. O Exército ainda utilizou a fotografia, 

tecnologia de comunicação sofisticada para a época e que, congregava um poder de 

credibilidade grande junto à população, em virtude da sua capacidade de registrar 

supostamente a realidade. Dessa forma, o Exército passou através da imprensa e a produção 

de imagens a construir a narrativa sobre a Campanha de Canudos, obtendo apoio popular e 

contradizendo parte da imprensa que publicava notícias negativas sobre a ação do governo. 

Foi fixado na história e nos corações e mentes da população o ponto de vista sobre a cidade de 

Canudos e seus moradores como perigosos, legitimando a destruição do Arraial mesmo com a 

execução de uma matança: a chacina fundacional da República brasileira99. 

A visão atribuída a Canudos e a população residente, assim como a Campanha do 

Exército, somente ganharia novos olhares a partir da publicação do da obra de Euclides da 

Cunha, Os Sertões, seis anos depois. 

Ademais, não se havia temer o juízo tremendo do futuro. A história não iria até ali. 
(...) Afeiçoara-se a ver a fisionomia temerosa dos povos na ruinaria majestosa das 
cidades vastas, na imponência soberana dos coliseus ciclópicos, nas gloriosas 
chacinas das batalhas clássicas e na selvatiqueza épica das grandes invasões. Nada 
tinha que ver naquele matadouro. O sertão é o homizio. Quem lhe rompe as trilhas, 
ao divisar à beira da estrada a cruz sobre a cova do assassinado, não indaga do 
crime. Tira o chapéu, e passa (CUNHA, 2009, p. 498). 

Euclides da Cunha, acompanhando as tropas do Exército como repórter, não percebeu 

um ambiente conspiratório contra a República em Canudos.  

Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o 
esgotamento completo. Expurgando palmo a palmo, na precisão integral do termo, 

                                                
99  Nilo Batista em textos e declarações sempre tratou Canudos como à chacina fundacional da República 

brasileira, a partir do olhar de Roberto Lyra, que incorpora Euclides da Cunha, autor da obra Os Sertões, na 
história da Criminologia brasileira. MALAGUTI, in: jornal Grupo Tortura Nunca Mais, julho de 2010. 
Disponível em http://www.torturanuncamais-rj.org.br/jornal/gtnm_72/artigo.html.  



 

caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os últimos defensores, que todos 
morreram. Eram quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma criança, na 
frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados. (…) Caiu o arraial. No dia 
6 acabaram de destruí-lo, desmanchando-lhe as casas, 5.200, cuidadosamente 
contadas. (CUNHA, 2009, p. 532). 

 Porém, mesmo com a obra de Euclides tendo se tornado um clássico na literatura e 

usada como texto sociológico por diversos especialistas, a leitura estereotipada da cidade de 

Canudos e de seus moradores como perigosos a ordem social, nunca se dissipou do 

imaginário coletivo.  

A história de Canudos e parte do Arraial, de certa forma, chegou até a cidade do Rio 

de Janeiro fixando nos morros suas raízes. Era lá no sertão da Bahia que existia um morro 

chamado Favella que, de acordo com registros, foi denominado com esse nome devido à 

existência de uma espécie de planta: a Jathropa Phyllaconconha, a favella100. Ao retornarem 

da guerra, os soldados que lutaram em Canudos, se instalaram com certa tolerância do 

Exército na área dos morros localizada atrás do Ministério da Guerra no centro da cidade do 

Rio de Janeiro. Em alusão à campanha militar, o morro recém ocupado foi apelidado pelos 

soldados de “Morro da Favella” – atual Morro da Providência. O termo “favela”, portanto, 

provém da Guerra de Canudos, de acordo com o estudo de Rafael Gonçalves (2013).  

Lícia Valladares descortina a importância do papel de Canudos como o “mito de 

origem” (2005, p.28) da gênese do processo de construção da favela e das suas representações 

sociais, que remontam imagens e descrições largamente reproduzidas ao longo dos anos – seja 

por escritores e jornalistas no início no século 20 e, em alguma medida, nos dias atuais (ainda 

que com diferentes tendências ideológicas e políticas ou com distintos objetivos). De acordo 

com ela, são discursos e configurações imagéticas que acabaram por estabelecer a mesma 

representação da favela dispensada a Canudos, descrito como: “um mundo diferente que 

emergia na paisagem carioca em contracorrente à ordem urbana e social estabelecida” 

(VALLADARES, 2005, p. 28).   

Em grande parte, para Valladares, isto ocorreu em virtude do sucesso da obra de 

Euclides da Cunha, Os Sertões, na qual o autor enfatiza a oposição “sertão/litoral”, 

reinterpretada com o surgimento do fenômeno urbano das favelas com a dicotomia 

“favela/cidade”. Produtora (ou reprodutora) da representação da favela sob o signo da 

                                                
100 Cunha (2003) assim define a planta favella: “As favelas, anônimas ainda na ciência – ignoradas dos sábios, 

conhecidas demais pelos tabaréus – talvez um futuro gênero cauterium das leguminosas, têm, nas folhas de 
células alongadas em vilosidades, notáveis aprestos de condensação, absorção e defesa. Por um lado, a sua 
epiderme ao esfiar-se, à noite, muito abaixo da temperatura do ar, provoca, a despeito da secura deste, breves 
precipitações de orvalho; por outro, a mão, que a toca, toca uma chapa incandescente de ardência inaturável” 
(2003, p.121).  



 

apartação. Visto que as favelas são ainda consideradas como um conjunto de casas 

“precárias” e/ou local de abrigo de “marginais” da cidade, cuja população pode se erguer 

contra o estabelecimento da ordem e da lei, o Estado. E claro: contra a propriedade privada 

(patrimônio). A analogia construída entre Canudos e as favelas no Rio de Janeiro passa pela 

leitura desses lugares como cidadelas miseráveis (reduto de fanáticos no sertão; enclave de 

pobres e marginais na grande cidade no litoral), constituídas por um conjunto de percepções 

norteadoras que se aproximam e formam uma visão de equivalência com as favelas.  

De acordo com Valladares, esse olhar de correspondência surge a partir dos seguintes 

visões: a) do processo de crescimento urbano rápido, desordenado e precário; b) a topografia 

de uma região de morros no qual o acesso é muito difícil; c) ausência de propriedade privada 

do solo, substituída pela propriedade coletiva da terra; d) ausência de domínio do Estado e das 

instituições públicas nesse território; e) ordem política marcada pelo autoridade de um 

“chefe” que prega contra as leis; f) espaço capaz de aglutinar o comportamento dos sujeitos de 

forma integradora a uma identidade coletiva, uniforme, homogênea; g) comportamento moral 

inadequado, revoltante para o observado, marcado por “deboche”, promiscuidade, ausência de 

trabalho, e uma economia de sobrevivência erigida no roubo, em trocas, e “jeitinhos” 

(VALLDARES, 2005). Todas essas ideias norteadoras culminam para a visão acerca do “mito 

de Canudos” aplicado as favelas no Rio de Janeiro, criando uma prévia representação forjada 

em estigmas. 

Para a autora, existe uma forte conotação simbólica sobre as favelas originada a partir 

da associação a cidade de Canudos, uma imagem discursiva que remete à “resistência, à luta 

dos oprimidos contra um adversário poderoso e dominador” (2005, p.29). Sendo assim, sob 

algumas possíveis perspectivas101 – a dimensão simbólica ligada à produção de sentido do 

discurso – o processo de pacificação do Complexo do Alemão pode acionar a memória da 

construção da narrativa da Guerra de Canudos. Sobretudo, quando pensamos a construção da 

narrativa midiática sobre o evento histórico e a legitimação das ações do Estado construídas 

junto à opinião pública através da imprensa – no caso estudado, o jornal O Globo. Discurso 

                                                
101 Todavia, é preciso se resguardar de uma leitura que projeta uma relação discursiva direta de que favela = 

Canudos. Apesar de a imagem ser bonita simbolicamente, não se pode fazer uma leitura direta sobre os dois 
momentos históricos. O mesmo processo ocorre com as aproximações históricas entre quilombo como 
espaços iguais as favela, uma formação discursiva presente nos dizeres de ativistas e moradores de favelas. 
Quando destacamos isso, não almejamos deslegitimar o campo simbólico destas imagens, pois elas foram 
cunhadas a partir da aproximação de estratégias de sobrevivência e mediação de conflitos da população pobre 
junto ao Estado, mas sim ressaltar que processos históricos possuem dinâmicas próprias que se diferem uma 
a outra ao longo dos processos e suas formações. A tese do geógrafo Andrelino Campos, (2005), publicado 
em livro com o título: “Do quilombo à favela: a produção do “espaço criminalizado” no Rio de Janeiro”, trata 
do tema. Ele defende a ideia da origem das favelas estarem ligadas ao fenômeno de quilombos periurbanos.   



 

que fixou na memória coletiva da população a versão de uma vitória de tropas federais (da 

República) frente a um lugar visto como o coração do mal (O Globo, 26/11/2010, capa).  

Construída como uma demanda social pautada por diferentes setores da sociedade, 

dentre eles, a mídia, a pacificação do Complexo do Alemão também é usada discursivamente 

para acalmar os rumores de um perigo próximo, de um medo difuso, comandado por homens 

armados para plantar o terror na cidade, no Rio de Janeiro, que deixou de ser a capital do país, 

mas segue simbolicamente tendo o peso de uma capital.  

Marilena Chauí, ao analisar o fenômeno da violência, lembra-nos que o procedimento 

histórico (ou a produção ativa da amnésia social), é uma das formas mais usadas para 

estabelecer o relato oficial da história do Brasil. De acordo com o reproduzido nas escolas (do 

ensino fundamental à universidade), a historicidade dos eventos nos coloca perante aquilo que 

Walter Benjamin definiu como “a história dos vencedores”. Isto é, o discurso histórico no 

qual o relato dos vencidos não possui lugar, não produz dizeres, porque o relato oficial “é a 

história na qual os acontecimentos são recortados e interpretados a partir da perspectiva do 

vencedor, dono do poder” (CHAUÍ, 2006, p.128).  

A filósofa explica que a produção ativa dessa amnésia social é estabelecida por uma 

tríplice violência: a do silêncio, que considera o vencedor como única voz no lugar do 

vencido, pois o silenciado se torna coisa manipulada pelo saber do historiador, cujo ponto de 

vista coincide com o do vencedor; a redução da figura do vencido ao status do revoltoso, do 

violento, que precisa ser eliminado fisicamente, seja pela prisão, tortura ou morte ou ainda 

historicamente pela produção do silêncio; e pelo próprio ato violento da história do vencedor, 

que se apresenta de forma contínua que comprime a contra violência dos vencidos a um 

momento acidental (CHAUÍ, 2006, p. 129). “Assim não só a continuidade histórica é obtida 

pela eliminação dos vencidos, mas ainda é apresentada como vitória da justiça contra a 

injustiça, porque suprime a ordem” (idem).  

Essa redução e fragmentação da história dos vencidos, a redução da violência à 

condição de desordem e de perigo à paz social, ou ainda, o relato de acidente histórico são 

dispositivos ideológicos, ressalta Chauí, que consolidam o “mito da não-violência de uma 

sociedade intrinsecamente justa e pacífica, sua ordem e sua paz identificadas com a vitória do 

vencedor” (idem). É por essa produção ativa de amnésia social que, de acordo com ela, a 

narrativa histórica oficial dos vencedores, o relato supostamente verdadeiro, amplia um 

discurso mítico basilar que acaba por confirmar a ideia de nação não-violenta. Metáfora 

discursiva que produz um olhar que não causa estranhamento, por exemplo, sobre o fato da 



 

trajetória dos índios brasileiros ser contada através do relato do colonizador ou que a história 

dos negros seja sistematicamente descrita a partir do olhar do senhor de escravo ou de da elite.  

É neste quadro que se constrói a história oficial do Brasil, na qual Canudos se torna 

símbolo da vitória do Estado frente ao caos social e preservação da soberania do Estado, que 

ocorre a formação de nação no Brasil. Ou seja: a partir da produção ativa da amnésia social, 

torna-se possível a promoção do programa de pacificação de favelas como solução para a 

violência sob o signo da paz. As UPPs funcionam como uma metáfora de paz frente à crítica a 

ação coercitiva ligada à metáfora de guerra (LEITE, 2012). Promove a operação de práticas 

estatais como uma tutela militar na gestão de populações e territórios com valor positivo.  

Essa leitura sobre a produção ativa da amnésia social, da memória e construção da 

nação brasileira, sob o signo do mito da não-violência clarificada por Chauí, nos remete aos 

sentidos e aproximações históricas elaboradas por interlocutores que participaram da invasão 

do Complexo do Alemão em novembro de 2010, assim como interlocutores (estudiosos, 

jornalistas etc.) que escreveram e produziram enunciados sobre a pacificação da região.  

Acreditamos que os sentidos e significados atribuídos discursivamente à história 

oficial da pacificação do Complexo, seja na narrativa da imprensa – como a publicada pelo 

ex-comandante da PMERJ e do BOPE e atual secretário de Políticas Públicas de Segurança da 

cidade de Duque de Caxias (RJ), Mario Sérgio Duarte, intitulado Liberdade para o Alemão - 

O Resgate de Canudos – promove aproximações equivocadas entre Canudos e Complexo do 

Alemão. Revelam uma disputa simbólica sobre a narrativa histórica de Canudos que segue até 

os dias atuais, assim como a operada sobre a pacificação do Complexo do Alemão e às 

operações policiais-militares daquele novembro de 2010, a partir de um deslizamento 

metafórico discursivo (ORLANDI, 1992). 

No livro, Mário Sérgio Duarte (2012) atribuiu à entrada das Forças de Pacificação no 

Complexo como uma ação de conquista de “Liberdade para o Alemão”, equiparando o 

acontecimento ao “Resgate de Canudos”. A analogia criada serve de viés narrativo para 

composição da memória sobre episódio narrada por ele no livro – que se mistura a própria 

memória e discurso de Duarte, visto que ele comandou a tropa da polícia militar na ação de 

ocupação de pacificação do Complexo do Alemão – como bastidores de uma “guerra”. São os 

supostos basfon da “história dos vencedores”.  

Estávamos ali para a guerra. Não realizaríamos um policiamento, não executaríamos 
um patrulhamento, não faríamos uma diligência policial. Marcharíamos para o 
combate! Iríamos à guerra: vivê-la, fazê-la, incorporá-la à nossa existência para 
jamais esquecê-la. Não reproduzirei meu discurso completo daquela manhã. Alguns 
trechos eu pretendo mesmo esquecer. Mas precisava ser ufanista; falar de um 



 

passado glorioso, de Campanhas como a do Paraguai, (...) de maneira que cada um 
compreendesse a grandiosidade e gravidade do momento; se não fosse assim, 
arriscar nossa carne, nossos ossos, nosso sangue ao fogo de várias centenas de fuzis 
e metralhadoras, de que valeria? Não seria exatamente o mesmo que se dera a 
Euclides da Cunha observar? Não seria um crime inútil e bárbaro matar (e morrer) 
se não fosse pra salvar a história? (...)Eis porque não éramos policiais ali, mas 
militares prontos para resgatar o território usurpado pelo mal. Faríamos isso para 
que cidadãos legítimos pudessem reorganizar os costumes, pudessem restabelecer a 
liberdade ultrajada e pudessem desconstruir a subcultura de ódio e dominação das 
facções que se espraiava pelo Brasil. Deixei minha alma de soldado falar e os 
conclamei a luta. (DUARTE 2012, p. 140-141, grifos meus). 

O discurso, que se refere o ex-comandante da PMERJ e do BOPE, foi realizado de 

cima do “Cotar-Pacificador” (Caveirão), posicionado de frente para a tropa no pátio no 16º 

Batalhão da PMERJ, localizado no bairro de Olaria, na zona norte, antes de seguir com as 

tropas para pacificar o Complexo do Alemão. Momento capturado em fotografia pela “equipe 

de divulgação” da PMERJ e/ou Secretária de Segurança Pública – dado informado como fonte 

pelo jornal O Globo, na edição de 29/11/2010, ilustra a notícia “Os guerreiros do Alemão”, 

publicado no caderno especial “A Guerra do Rio”, p. 14. A mesma foto é utilizada na capa do 

livro Liberdade para o Alemão - O Resgate de Canudos.  

Figura 26: O Globo – 19/11/2010, p. 14 

 

Fonte: Acervo O Globo 

A notícia publicada pelo jornal traz diferentes símbolos de poder e nação que 

remontam à soberania como: a bandeira do Brasil, a imagem de uma tropa dando continência 

a um comandante, e policiais com fuzis para o alto na laje de uma casa no topo de um morro 

do Complexo do Alemão. Em entrevista ao portal Abordagem Policial, Mário Sérgio Duarte, 



 

explica a suposta relação elaborada entre Canudos e a pacificação do Complexo do Alemão 

como pontos identitários, conforme a visão dele: “Caíra à cidade-estado da ideologia de 

facção. Só que ao invés de destruí-la, como fizeram a Canudos, fizemo-la livre” 102. No jornal 

Extra – do Grupo Globo – o ex-comandante da PMERJ, esmiúça o que considerou como 

“pontos identitários” para analogia entre os dois episódios. Para isso, utiliza-se de trechos da 

obra de Euclides da Cunha, apontando também os traços diferenciados entre a Campanha de 

Canudos e a pacificação do Complexo do Alemão:  

O Arraial de Canudos era um grande conglomerado pobre, na verdade misérrimo, 
que esteve em armas contras as forças da República com sua população mergulhada 
numa ideologia de fundamento messiânico, engendrada por Antônio "Conselheiro". 
Os homens do arraial agiam cometendo crimes que levavam pânico para as 
populações dos arredores. No caso do Complexo do Alemão, também encontramos 
um grande conglomerado de estrato social pobre, com centenas de jovens em armas, 
cometendo crimes diversos e espalhando pânico pela cidade. Ambas as comunidades 
sofreram um cerco militar e o desfecho do segundo caso parecia se aproximar do 
primeiro, porque houve um grande banho de sangue no interior da Bahia e os sinais 
é que teríamos aqui também. Todavia, lá e cá todos eram brasileiros e tudo que eu 
preferia era não ser responsável por derramar sangue nacional, se fosse possível, 
ainda que de “retardatários” compatriotas de vida torta, para usar uma palavra do 
Euclides da Cunha. (Extra online – 22/5/2012, Editoria Casos de Polícia, grifos 
meus)103. 

Todavia, Duarte não se atenta à crítica de Euclides da Cunha à Campanha de Canudos 

e tampouco a convocação feita pelo autor nota preliminar de 1901 publicada na obra Os 

Sertões: “aquela Campanha lembra um refluxo do passado. E foi, na significância integral da 

palavra, um crime. Denunciemo-lo” (2009, p. 65).  Mário Sérgio Duarte captura, enquadra e 

fomenta a produção de sentido sobre a narrativa da Campanha de Canudos conforme suas 

aspirações ideológicas, filiando-se “a história dos vencedores”.  

A socióloga Vera Malaguti, também já fez referência à pacificação do Complexo do 

Alemão, a partir de uma perspectiva histórica relacional com a destruição do Arraial de Belo 

Monte. “Desde Canudos é sempre a mesma solução: chacina fundacional da República. Esse 

modelo bélico que vai produzindo aquele estado de polícia que vai fazer a praia de domingo 

ser um praia cercada de choque, um policização da vida”104. Em entrevista ao jornal Brasil de 

Fato, ela menciona a ação de “pacificação” como ato político do Estado para controlar 

espaços de moradias da população pobre e negra, enquadrando esses lugares como territórios 

do mal (inimigo): 

                                                
102 Disponível em <http://abordagempolicial.com/2012/07/ex-comandante-da-pmerj-lanca-livro-liberdade-para-

o-alemao-o-resgate-de-canudos/>. Acessado em 22/4/2015. 
103 Disponível em <http://extra.globo.com/casos-de-policia/livro-de-ex-comandante-da-pm-conta-ocupacao-do-

complexo-do-alemao-5554639.html>. Acessado em 22/02/2015. 
104 Em conferência da revista Carta Capital, realizada em 26/10/2014, na Livraria Cultura, no Centro, RJ.  



 

Segurança é decorrência de um conjunto de políticas públicas; é assim que nos 
sentimos seguros: quando temos políticas urbanas, políticas de iluminação, de 
cultura, de lazer. Numa cidade que precisa de tanta polícia, de exército, marinha, 
aeronáutica, cercando um quilombo, ou um Canudos ou uma favela, alguma coisa 
está fora da ordem, como diz o Caetano Veloso. E essa cena que estamos vendo é 
recorrente na história do Brasil. Na República, Canudos foi a chacina fundacional: 
naquele tempo todo mundo achava que aqueles eram os monstros, os demônios que 
ameaçavam a República. Tem aquela frasesinha de Euclides da Cunha [no livro Os 
Sertões, que retrata a Guerra de Canudos] que dizia que, no final, “eram apenas 
quatro: um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam 
raivosamente 5 mil soldados”. Estamos assistindo a isso: primeiro houve aquela 
coisa heróica da tomada do morro e agora já começamos a assistir situações de 
morador que foi roubado: aquilo que já conhecemos há tantos anos, que é a entrada 
violenta da polícia numa comunidade pobre, com roubo e pilhagem – que são os 
crimes de guerra105 ("Há todo um mercado da violência e do controle da violência" – 
Brasil de Fato, 9/12/2010, grifos meus). 

Marcelo Freixo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania 

da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em artigo publicado na coluna “Tendências e 

Debates” (Folha de S. Paulo, 2/11/2010), quatro dias após a entrada das Forças de Pacificação 

no Complexo do Alemão, também aciona a formação discursiva presente na memória social 

de Canudos para abordar a pacificação do Complexo do Alemão: “Tem sido assim no Brasil 

há tempos. Essa lógica da guerra prevalece desde Canudos. E nunca proporcionou segurança 

de fato. Novas crises virão. E novas mortes. Até quando?”106. 
 

Portanto, a questão que se apresenta é: existe razoabilidade em promover a associação 

dos dois fatos históricos: a Guerra de Canudos e a pacificação do Complexo do Alemão, tão 

distantes no tempo e resultantes contextos político-sociais aparentemente diferentes?  

Karl Marx na abertura da obra “O 18 de Brumário de Louis Bonaparte”, reflete sobre 

observação de Hegel quanto à narratividade de fatos históricos: “todos os fatos e personagens 

de grande importância na história do mundo são encenados, por assim dizer, duas vezes” 

(2011, p.25). Ao resgatar ressalva de Hegel, Marx faz uma advertência complementar à nota: 

“Ele se esqueceu de acrescentar: a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa” (idem).  

A ação de enquadramento do Complexo do Alemão no discurso da imprensa O Globo 

como um “território” que precisa ser pacificado, é agressiva. A pacificação não é uma ação 

apenas militar ou policial, ela também é operada por meio do discurso como instrumento de 

disputa de olhar sobre o Estado e o conjunto de favelas. Não acreditamos ser uma casualidade 

o enquadramento jornalístico das matérias publicadas pelo jornal, que acionam a memória de 

eventos históricos de guerra e de alusão à soberania do país. Há uma história do mundo sendo 

encenada a partir de uma espetacularização da violência e da esplendorização da polícia, 

                                                
105 Disponível em <http://www.brasildefato.com.br/node/5258>. Acesso em 24/02/2015. 
106 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2811201007.htm>. Acesso 25/2/2015. 



 

conforme alerta Malaguti (2012). Seja no intertexto de O Globo ou na formação discursiva 

operada pela voz do comandante daquela operação.  

Como na Guerra de Canudos, a intervenção policial-militar realizada para pacificar o 

Complexo do Alemão, discursivamente, produziu efeitos de sentido que emergiram a 

imprensa como ator político da estratégia operada pelo Estado que silencia outras vozes. Bem 

como apontadas pelo antropólogo João Pacheco de Oliveira. Ele joga luz sobre o significado 

da pacificação promovida pelo programa das UPPs, desvelando a raiz colonial:  

(…) foi recuperada uma categoria – a de “pacificação” – nunca antes utilizada no 
planejamento urbano, em ações de segurança, nem sequer em quaisquer outras ações 
voltadas para segmentos da sociedade nacional. Trata-se de uma categoria central e 
que atravessou cinco séculos, da história colonial ao Brasil republicano, até então 
unicamente utilizada para a população autóctone, que por suposto seria regida por 
valores e padrões de comportamento absolutamente diversos dos ocidentais 
(OLIVEIRA, 2014, p.2).  

O antropólogo João Pacheco de Oliveira ao analisar o uso do termo pacificação nos 

dias atuais pela secretaria de segurança pública do Rio de Janeiro, ajuda na reflexão porque 

observa que os processos de “pacificação” (aspas do autor) são marcas distintivas do 

indigenismo brasileiro: “o “indianismo” tornou-se um padrão estético dominante no século 

XIX, em concomitância com a consolidação do Brasil como unidade política e administrativa, 

baseada numa estrutura social caracterizada pela grande propriedade fundiária e pela 

escravidão negra” (2014, p. 128). E completa: “contra eles os governos não deviam mais 

praticar o confronto direto, nem promover a “guerra justa”, mas sim tratá-los com 

procedimentos ‘brandos e suasórios” (idem).  

Dessa forma, o “indigenismo republicano” passou a ser o padrão de tratamento para 

solucionar a questão dos povos indígenas. Foi à chamada “pacificação” de tribos isoladas 

atendida pelo Serviço de Proteção aos Índios (SPI), que frente a supostamente tribos que 

nunca tinham entrado em contato outros povos, agora, passavam a sofre intervenção estatal 

“caracterizada por uma atitude de tutela e proteção dos nativos em face de terceiros, sem 

impor aos indígenas, portanto, padrões religiosos ou práticas econômicas usuais na sociedade 

nacional” (OLIVERIA, 2014, p.129). 

Essa “postura humanitária” operava os processos de “pacificação” e passa a ser vista 

como “símbolo de um tratamento fraterno dado às populações mais primitivas ainda 

existentes no país” (idem). Principalmente, porque o discurso da preservação de vidas é 

propagado com o lema “morrer se preciso for, matar nunca” (idem) do Marechal Rondon, que 

avançava pelo sertão entrando em contato com índios rotulados como “bravos”. Uma tática 



 

que se distanciava da experiência passada de genocídio da população indígena, ou seja, sem 

confronto direto. O nome do Marechal em 1967 nomeia o projeto de mais de 40 anos de levar 

universitários em fase de graduação para promover integração das diferentes realidades 

brasileiras. O projeto tem como lema “integrar para não entregar”107.  

Nesta chave de leitura, o uso do termo pacificação – escolha de nomenclatura jamais 

justificada por autoridades públicas –, pode conferir às ações da Polícia Militar e das Forças 

Armadas, a mesma “qualidade cívica e intenção humanitária criada nas auto-representações 

do Brasil, às atividades de Rondon e de seus sertanistas (1927), que foram tratados como 

heróis e benfeitores”?, argumenta João Pacheco de Oliveira (2014), expondo uma construção 

discursiva delimitada na alegoria do “bem” e do “mal” e na lógica bélica. Visto que a ideia 

central do programa das Unidades de Polícia Pacificadora, isto é, da pacificação, está baseada 

na representação da favela como um espécie de quartier rouge (zona vermelha) do crime e da 

violência, na reflexão de Oliveira:  

Os executores da política de segurança e os policias em geral imaginam os morros 
usualmente como o espaço do inimigo. Os habitantes das favelas, à diferença dos 
demais cidadãos, são vistos como colaboradores em relação ao seu próprio mal, 
portadores de uma permissividade ou insuficiência moral que não os distingue 
suficientemente do crime organizado. Neste sentido, há uma perversa e perigosa 
ambiguidade no tratamento dado aos moradores algumas vezes tido como “reféns” 
dos traficantes, mas em muitas outras ocasiões tratados como seus “cúmplices” 
(Oliveira, apud Leite 2012, p 379) ou mesmo como seus parceiros. Longe de ser um 
mero executor das leis, o policial no processo de “pacificação” ostenta uma 
superioridade moral e uma ilimitada capacidade de punir que o faz se imaginar como 
um verdadeiro anjo vingador. (2014, p.130).  

A atribuição de uma pedagogia colonial que reúne uma tríade de procedimentos 

ocultados a partir da construção de uma metáfora de paz: a missão civilizatória da polícia 

(Estado) com a “retomada do território”; a introdução dos direitos do cidadão outorgada por 

meios repressivos; e a aplicação da alteridade de suspeição dos sujeitos residentes nas favelas; 

disfarçam um racismo na raiz na política pública de segurança oferecido pelo programa das 

UPPs.  

“Bem aventurados, os pacificados, porque eles serão chamados filhos de Deus, digo, 

no final, que os moradores também são agentes transformadores daquela sociedade. Acho que 

está dando certo”108. As aspas do então Major da PM Edson Santos109, em uma rádio 

                                                
107 Disponível em http://www.projetorondon.org.br/quem-somos.html 
108 Disponível em <http://odia.ig.com.br/portal/rio/upp-quer-todos-os-credos-contra-o-crime-na-rocinha-

1.561754>.  
109 Em 2014, Edson Santos, foi acusado pelo desaparecimento de Amarildo Dias de Souza , morador da Rocinha. 

O julgamento dele e mais 13 policiais ocorreu no ano de 2015. Os policiais foram condenados e estão presos. 
Porém, o major segue recebendo salário como agente público do Estado.  



 

comunitária na Rocinha, favela pacificada em 2011, um ano após o Complexo do Alemão, 

serve de exemplo da raiz colonial do programa das UPPs e da tríade da pacificação em meio a 

um espaço urbano.   

Trata-se então de um uso do termo bem elaborado, visto que escamoteia o sentido de 

uma proposta bélica, militar e de tutela para os espaços favelados tal como já concebida no 

passado como proposta de solução da violência e do crime no Rio de Janeiro. 

Se em 2008, o termo é usado de forma tímida, pelo governo e imprensa para designar 

o novo plano de policiamento comunitário: as UPPs, a materialidade de O Globo revela o uso 

da expressão já era usada um ano antes ao projeto do programa das UPPs, em 25/12/2007: 

“Polícia prepara ação para pacificar o Alemão”.  

Mesmo ano em que ocorre a ocupado do conjunto de favelas pela Força Nacional, 

período em que ocorre a megaoperação da Chacina do Pan, na qual morrem 19 pessoas 

descritas como “cadáveres sem direito a vela” e que não serão reclamados pela população 

local com alegação de “inocentes”, pelo jornalista de O Globo que enquadra o Complexo do 

Alemão como uma “Canudos do Mal” e “front” de “guerra”.  

O lead da notícia publicada em 25/12/2007 enfatiza que antes do Complexo do 

Alemão poder receber as obras do PAC, o conjunto de favelas deve ter uma ação de segurança 

pública “pacificadora para erradicar a força armada” (de grupos do comércio ilegal de drogas) 

presente na região. A decisão do governo federal de permanecer com a Força Nacional no 

Complexo do Alemão até a ação de pacificação o Alemão é revista. As tropas deixam o 

Alemão em 2008. Mas,  em 2010, mediante a uma crise de segurança pública expressa por 

meio de ações violentas em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro, o Complexo do 

Alemão, é pacificado com auxílio de tropas da polícia federal, civil e militar, dos grupos 

táticos de operação especial Bope e Core, fuzileiros e blindados da Marinha e, posteriormente, 

a ocupação do Exército com a Força de Pacificação.  

3.2 Dispositivos da Pacificação 

A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) – ou o núcleo inicial do programa – foi 

implantada na cidade do Rio de Janeiro a partir de dezembro de 2008, um mês após o 

processo de pacificação do Morro Santa Marta, localizada no bairro de Botafogo, na Zona 

Sul, no segundo ano do mandato do governo de Sérgio Cabral Filho (2007-2010).  Foi por 

meio da imprensa que a população carioca tomou ciência da ocupação da favela realizada em 

19 de novembro de 2008. Àquela altura, tanto os jornais quanto as autoridades públicas ainda 



 

não utilizavam o termo pacificação, “retomada de território” ou Unidade de Polícia 

Pacificadora, conforme pode ser verificado na cobertura jornalística de O Globo: “Centro e 

trinta policiais militares ocuparam o morro Dona Marta, em Botafogo, para combater o tráfico 

de drogas e estabelecer a ordem na favela” (“Polícia ocupa o Dona Marta” – 20/11/2008, Rio, 

p.17).  

Após o primeiro mês da operação, em 20 de dezembro de 2008, O Globo noticiava 

que a ocupação policial na favela Santa Marta seguiria, mas sem informar sobre a ocupação se 

tratava de um novo programa de segurança pública para a cidade. A nomeação de Unidade de 

Polícia Pacificadora não existia. A base policial instalada no Morro Santa Marta foi chamada 

de posto de policiamento comunitário. “Com bom humor, o governador Sérgio Cabral 

inaugurou ontem o novo Posto de Policiamento Comunitário (PPC), do morro Dona Marta, 

em Botafogo, ocupado pela PM desde 19 de novembro e, segundo a polícia, livre do tráfico” 

(O Globo – “Dona Marta Ganha Posto da PM”, Rio, p. 21, grifo meu). A ocupação é citada 

apenas como um “novo tipo de policiamento” para as favelas.  

O programa de ocupação policial de favelas é apresentado pelo periódico com a 

nomenclatura “Unidade de Polícia Pacificadora” em fevereiro de 2009, com a ocupação 

policial das favelas da Cidade de Deus, na Zona Oeste. A idéia da polícia como um agente da 

paz no espaço favelado começava a surgir na enunciação de O Globo: “A Força de Paz da 

Cidade de Deus – Favela ganha Unidade de Polícia Pacificadora, com 223 PMs, três meses 

após ocupação” (2009, Rio, p. 17, grifo meu). É a primeira vez que no campo discursivo e 

político a nomenclatura UPP é utilizada. A ação de segurança pública de ocupar o território da 

favela ganha nome. O programa é tratado como um modelo de patrulhamento comunitário da 

política de segurança pública e forma de atuação da Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro (PMERJ).  

Foi a partir da implantação de bases policias na favela do Pavão-Pavãozinho, em 

Ipanema, na Zona Sul, em dezembro de 2009, que a dinâmica de ocupação policial do espaço 

das favelas como uma linha da política de segurança pública toma forma, ganhando 

credibilidade no discurso de O Globo. O evento se torna pauta da capa do jornal com 

manchete em tom celebrativo: “Tá tudo dominado...pela polícia. ” (O Globo, 24/12/2009, 

capa); e “A paz reconquistada – Com nova UPP, Zona Sul terá fim de ano com favelas livres 

do tráfico do Leme a Ipanema” (O Globo, 24/12/2009, Rio, p.10). Embora o projeto se mostre 

incorporado à dinâmica de segurança pública na cidade, formando um cinturão de segurança 

pública na Zona Sul com gestão policial das favelas, em nenhum momento os textos 



 

jornalísticos da cobertura do periódico apresentam os critérios legais de regulação desta ação 

do Estado nas favelas.  

No Decreto nº 42.787, aprovado em 21 de janeiro de 2009 pela Assembleia Legislativa 

do Rio de Janeiro (Alerj), que regulamenta as UPPs, elas são definidas para dois objetivos 

específicos: a) consolidar o controle estatal sobre favelas sob forte influência da criminalidade 

ostensivamente armada; b) devolver à população local a paz e a tranquilidade públicas 

necessárias ao exercício da cidadania plena que garanta o desenvolvimento econômico; e 

dispõe ainda sobre a criação da UPP dentro da PMERJ. Um dia depois da aprovação do 

Projeto de Lei, em 22 de janeiro de 2009, houve a publicação de outro decreto de nº 41.653, 

que determinou a gratificação de R$ 500 mensais para os policiais de UPP.  

Cabe destacar que a gratificação instituída para os policiais lotados em UPP não é 

incorporada aos seus salários. A bonificação também é excluída da base de cálculo do 

adicional de tempo de serviço, bem como outras vantagens que incidam sobre o soldo dos 

servidores mencionados no decreto. “O valor é de R$500 mensais por soldado e R$1 mil para 

comandantes. O pagamento será integral, independente do tempo de existência das UPPs”, 

informa O Globo, em 2/12/2010, na notícia “UPPs: Paes vai dar adicional para PMs”, editoria 

Rio, p.25. Em 2013, o governador Sérgio Cabral Filho aumentou em 50% o valor, passando a 

ser R$750 para os soldados.  

A lei que institui oficialmente o novo programa de segurança pública foi criada após 

quatro meses da instalação da primeira UPP, no morro Santa Marta, inaugurada à época pelo 

então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 31 de agosto de 2009.  Primeiro, ocorreu à 

execução do projeto com a entrada da polícia e ocupação territorial, apenas depois houve a 

legalização da medida o Estado. 

Em 5 de fevereiro de 2009, por meio da nota nº 202 do Boletim da Polícia Militar, é 

informada a previsão de desvinculação da UPP com o batalhão da área, vislumbrando maior 

autonomia operativa a essa nova estrutura policial, na qual trabalhariam novos policiais com 

formação e preparação para atuarem nesses territórios ocupados. A ideia era se formar 

policiais desvinculados da estrutura de corrupção e da política de enfrentamento ostensivo em 

favelas, estreitando laços entre policiais e moradores das favelas pacificadas. Em 5 de março 

de 2010,  mais de um ano após o início deste novo modelo de segurança pública e da criação 

da nova estrutura, o Estado por meio de um Ato do Comandante Geral PMERJ (Portaria 

0337), aprova o Regimento Interno do Comando de Polícia Pacificadora (RI-20).  



 

As UPPs estão subordinadas ao Comando de Polícia Pacificadora (CPP), que sucedeu 

o Comando de Policiamento Comunitário (CPCom). O CPP está submetido diretamente ao 

gabinete geral da PMERJ. Esse vínculo direto que as UPPs possuem com o Comando Geral e 

com o gabinete do secretário de Segurança Pública indica o lugar estratégico do programa na 

agenda de segurança. O discurso oficial reforça essa posição no momento que nenhuma outra 

linha ou programa de segurança é estabelecido pela Seseg.  

Em março de 2010, o deputado Alessandro Molon (PT), apresentou o Projeto de Lei 

2.966/10 com o objetivo de definir os critérios para a implantação das Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPPs). Segundo o proponente, do programa “busca proteger moradores (das 

favelas onde seriam instaladas as UPPs) de nova incursão e tomada de território por 

traficantes”110, sendo o efetivo destinado a cada favela calculado “de acordo com a avaliação 

de risco do local”111. Molon defende que as UPPs devem se tornar uma política de Estado a 

partir da lei proposta. O PL 2966/10 é aprovado em votação na Assembleia Legislativa do Rio 

de Janeiro (Alerj) em 22 de dezembro de 2010, mas dois meses depois, em 21 de fevereiro de 

2011, é vetado parcialmente pelo Poder Executivo.  

Após nova discussão na Alerj, O PL é vetado pelo então governador Sérgio Cabral em 

abril de 2011. Os principais pontos do projeto do Alessandro Molon (PT) que o governador se 

manifestou contra foram: 1) impedimento de redução do efetivo e de estrutura física; 2) 

impossibilidade de interrupção do funcionamento da política de pacificação por 25 anos; 3) a 

cada cinco anos de ocupação, o governo estaria obrigado a efetuar um estudo para avaliar 

índices de criminalidade local; e 4) divulgar ao máximo nas UPP’s o telefone das ouvidorias 

de polícia. A argumentação para transformar a UPP em política de Estado era garantir que o 

programa não fosse paralisado com a troca de governadores. Na Alerj, o único voto recebido 

para aprovação do PL 2966/10 na íntegra foi da deputada Clarissa Garotinho112 (PR). 

A UPP, portanto, não se configura juridicamente até então como uma política pública 

de segurança do Estado, mas como modelo de policiamento criado para promover a 

aproximação entre a população favelada e a polícia, aliada ao fortalecimento de políticas 

sociais nas comunidades. O principal objetivo/argumento é a recuperação de territórios 

controlados ao longo de décadas por varejistas de drogas para promoção de paz às 

comunidades e redução dos índices de criminalidade e violência na cidade.  
                                                
110  Os dados são da Assessoria de Comunicação da ALERJ e foram divulgados no site da ANF em 21 de 

dezembro de 2010, sob o título “Texto estabelece critérios para implantação de UPPs”, disponível em: 
<http://www.anf.org.br/2010/12/texto-estabelece-criterios-para-implantacao-de-upps/>. Acesso em 26/6/2014. 

111  Idem. 
112 Filha do ex-governadores do Estado: Anthony Garotinho (1999-2002) e Rosinha Garotinho (2003-2007) 



 

Narrativas de jornais, principalmente O Globo, as UPPs são projetadas como a 

evolução do programa de ocupação policial e com aceitação popular. São lançadas com a tese 

de que são a única alternativa de solução para a violência urbana do Rio de Janeiro e para o 

fim dos conflitos policiais e o comércio de drogas na cidade. Em editorial intitulado "Nossa 

Opinião", O Globo ressalta sua visão sobre o papel das UPPs contra o "crime organizado":  

É fora de dúvida que a guerra contra o tráfico de drogas no Rio entrou numa fase 
que deixa na defensiva as facções que o dominam. E , para essa virada no jogo, 
revelou-se fundamental a instalação de Unidades de Polícia Pacificadora em favelas 
antes subjugadas pelo crime organizado. Isso porque as UPPS cumprem o papel 
tático de asfixiar economicamente as quadrilhas, ao mesmo tempo que permitem à 
polícia criar laços com os moradores. E, estrategicamente, esses batalhões avançados 
abrem espaço para o poder público, enfim, realizar programas de inclusão social, 
através de serviços de infraestrutura, educação, saneamento, saúde, lazer, etc. 
("Tráfico asfixiado" – O Globo, 29/11/2010, p.6). 

As UPPs são caracterizadas por um processo que, via regulamentação do Decreto nº 

42.787 publicado apenas em 6 de janeiro de 2011, está delimitado por critérios que 

estabelecem quatro etapas para ação de ocupação: I) Intervenção Tática; II) Estabilização; III) 

Implantação; e IV) Avaliação e Monitoramento.  

A Intervenção Tática consiste na entrada de agentes do Batalhão de Operações 

Especiais do Rio de Janeiro (BOPE) e do Batalhão de Polícia de Choque – BP Choque, ambos 

da PMERJ. Essas intervenções visam à implantação das UPPs, ou seja, a “retomada do 

território” para a posterior instalação das unidades. O discurso oficial é de que a regra da 

intervenção tática não é o confronto armado, mas a prisão de criminosos e a apreensão de 

armamentos. Na entrada dos agentes de segurança nos Complexos do Alemão e da Penha, o 

governo estadual solicitou a participação das Forças Armadas e equipamentos militares 

(tanques M-113) à Marinha. 

Cumprida esta etapa, inicia-se a segunda fase do processo de implantação das UPPs 

oficialmente chamada de Estabilização, em que prosseguem as intervenções táticas mescladas 

com ações de cerco à área a ser abrangida pelas UPPs. É quando ocorrem as rondas, revistas e 

intervenções que visam à garantia do controle territorial, além de prisões de criminosos 

remanescentes que tenham mandados expedidos. É comum a prerrogativa do mandado de 

busca coletivo que autoriza a entrada e revista policial em qualquer casa da localidade. Essa 

etapa durou 583 dias (20 meses) nos Complexos do Alemão e da Penha com a manutenção da 

Força de Pacificação, formada por soldados do Exército e policiais militares. Foi o maior 

período de “estabilização” já realizada no programa de pacificação até 2015. Em abrild e 



 

2014, a Força de Pacificação também foi usada na ocupação policial do Conjunto de Favelas 

da Maré, permanecendo como força de estabilização por 14 meses.  

Após essas duas etapas, efetivamente, ocorre à fase de Implantação das bases da UPP. 

São destacados policiais formados especificamente para a atuação nessas unidades, cuja 

atividade central é o policiamento nomeado de “proximidade”. É obrigatório que todos os 

policiais de UPP sejam recém-formados, pois essa condição integra o plano estratégico da 

UPP. Foi adotada para evitar os ditos “vícios” daqueles que praticam as formas “tradicionais” 

de atuação da PMERJ: o policiamento de confronto armado, ou seja, o policial formado na 

“guerra”. A rotina da UPP é manter as atividades de policiamento e controle do território com 

rondas operadas por guarnições que circulam por setores delimitados do espaço favelado. A 

execução de mandados de prisão expedidos permanece, mas deve ser cumpridos por policiais 

civis. A fase de implantação é vista como o momento de ganhar a confiança da população 

local e estreitar os laços para executar a estratégia de polícia de proximidade da pacificação.  

A última etapa do programa, a etapa de Avaliação e Monitoramento, segundo a 

Secretaria de Segurança Pública, ainda está em fase de elaboração. Essas etapas em nenhum 

momento da cobertura de 202 páginas em O Globo – que servem de escopo para a pesquisa – 

são citadas ou explicadas ao leitor. A única notícia que menciona algo que leve o leitor a 

compreender que o a pacificação de favelas possui etapas diferentes entre si, foi encontrada na 

notícia publicada em 28 de junho de 2012: “Pacificação do Alemão entra hoje na fase final”, 

(O Globo, Rio, p. 13, grifo meu). Porém, a saída do Exército é descrita como “fase final” e o 

jornal na mesma notícia reporta que homens do Bope vão passar a ocupar as favelas do 

Complexo do Alemão. Desse modo, a saída do Exército não caracteriza a etapa 4 do processo 

de pacificação. 

Em 18 de março de 2015, o governo em Diário Oficial publica um novo Decreto nº 

45.186, que institui uma classificação são “indicadores de violência” por “cores” das UPPs, 

com o intuito de “adoção da ação de polícia mais adequada, segundo, segundo o grau do risco 

avaliado pela CPP com base no Índice de Risco Operacional (IROp) a ser modelado pelo 

Instituto de Segurança Pública (ISP) a partir de indicadores de violência” 113,  sugeridos por 

aquele Instituto. O Decreto foi considerado a consolidação da “política de pacificação” pelo 

jornal O Globo (“Decreto consolida política de pacificação e estimula colaboração do setor 

privado”, 19/3/2015, editoria Rio, p. 16). 

                                                
113DOERJ 18/3/2015. Disponível em http://www.jusbrasil.com.br/diarios/88135982/doerj-poder-executivo-18-

03-2015-pg-2. Acesso em 01/6/2015. 



 

Os espaços que apresentam níveis mínimos de risco operacional (baixo), tais que 

indiquem a priorização das ações preventivas de proximidade, ou seja, considerados 

administrativamente já pacificados, foram classificados como Verdes; as comunidades em 

processo de pacificação de cor amarela – são aquelas que não oferecem algum ponto de 

conflito. As favelas com UPPs que apresentam níveis moderados de risco operacional, tais 

que indiquem a “adoção de técnicas de segurança e ocupação táticas, ou seja, comunidades 

com pontos de conflitos armado entre tráfico e polícia, mas “ainda sendo possível a prática 

preventiva da polícia de proximidade em determinados locais e ocasiões”114, foram 

classificadas como Amarelas.  

As regiões de favelas onde as UPPs apresentam “consideráveis níveis de risco 

operacional”(alto), ou seja, freqüente resistência armada do comércio varejista de drogas, 

foram classificadas como Vermelhas, indicando a adoção de rigorosas técnicas de segurança 

e ocupação táticas, “inclusive com a possibilidade de acionamento das tropas do Comando de 

Operações Especiais (COE), quando, portanto, estarão desaconselhadas as ações preventivas 

de proximidade”115 até que os níveis de risco operacional sejam “restabelecidos a patamares 

confiáveis de segurança”.  

O texto do Decreto ainda mostra que a ação de “pacificação de favelas” é um processo 

ainda não conclusivo. “As classificações mencionadas no inciso IV terão caráter reservado, 

podendo variar de acordo com a evolução dos fatores de risco monitorados, já que os 

territórios em processo se pacificação caracterizam-se pela instabilidade da transição”. O 

Complexo do Alemão é classificada como área de indicador de violência Vermelha. “Nas 

vermelhas, a estratégia de interação com a comunidade será, em um primeiro momento, 

evitada” (O Globo, 19/3/2015).  

Mas, policiais de UPPs em favelas com classificação de indicadores de violência 

Vermelha já eram treinados pelo Bope dentro do Complexo do Alemão um ano antes da 

publicação do Decreto nº 45.186.  O registro está na cobertura jornalística de O Globo, bem 

como a informação da adição de policiais “experientes” nas UPP dessas áreas.   

(...) o secretário de Segurança, anunciou ontem, que uma companhia de instrução do 
Bope vai ser transferida para o Complexo do Alemão. O Objetivo é não só reforçar o 
patrulhamento, como já a partir de hoje, treinar os PMs que atuam na região. Além 
disso, o complexo receberá mais de cem policiais experientes – e não novatos, como 
costuma acontecer no programa de pacificação. (O Globo, “OBSTÁCULOS À PAZ: 
Reforço na pacificação. Após morte de mais um PM, Bope aumentará segurança e 
treinará policiais no Alemão”, 15/3/2014, editoria Rio, p. 10).  

                                                
114 Idem. 
115 idem 



 

As UPPs por decreto nº 44.177 estão vinculadas à “filosofia de polícia de 

proximidade", conforme disposto no artigo 1. São estabelecidos três critérios para a seleção 

dos locais aptos a receber UPPs: a) comunidades pobres; b) de baixa institucionalidade e alto 

grau de informalidade e c) com a presença de grupos criminosos ostensivamente armados. O 

artigo 6 do decreto que dispões sobre o funcionamento das UPPs afirma que os policiais 

destas unidades devem ter formação com ênfase em “Direitos Humanos e na doutrina de 

Polícia Comunitária”.  

Cano (2012) ressalta que, embora o termo de polícia comunitária, inicialmente, 

explicasse o conceito da ocupação policial da gestão de segurança pública do Rio, estando na 

iconografia do programa – o prédio policial da UPP no Santa Marta mostrava originalmente 

um cartaz de “Companhia de Policiamento Comunitário” –, o conceito foi progressivamente 

substituído na divulgação do programa pela noção de “Polícia de Proximidade”. 

A polícia comunitária tem como filosofia e estratégia organizacional proporcionar uma 

parceria entre polícia e comunidade. Está baseada na premissa de que a polícia e a 

comunidade devem trabalhar juntas para identificar, priorizar e resolver problemas, tais como 

crimes graves, medo do crime e, em geral, a decadência do bairro, com o objetivo de melhorar 

a qualidade de vida na área.  

A polícia de proximidade – citada nominalmente que dispõe sobre o funcionamento da 

UPP –  aborda uma estratégia fundamentada na parceria entre a população e as instituições da 

área de segurança pública. Os policiais atuam em mediação de conflitos e na relação com as 

comunidades. A polícia de proximidade116 busca  ainda instaurar novas formas de interação e 

parceria entre as instituições policiais e a sociedade, privilegiando o atendimento preventivo. 

Os policiais são orientados a estreitar laços com a comunidade em que atuam, conhecer os 

moradores e os problemas que possam gerar crimes e conflitos. Essa atuação deve seguir os 

seguintes pressupostos básicos: a ação proativa; a ação preventiva; a integração dos sistemas 

de defesa pública e defesa social; transparência; a cidadania e ação educativa.  

                                                
116 Porém, de acordo com o manual de formação de sargento da polícia de proximidade da Polícia Militar do 

Exército do Rio de Janeiro (PMERJ), atualmente dentro da instituição, há mais um conceito de polícia: a 
polícia pacificadora que, segundo documento, seria o policiamento que utiliza uma estratégia de atuação 
policial ampla, que contempla as fases de intervenção tática, estabilização, implantação de Unidade de 
Polícia de Proximidade (UPP), monitoramento, avaliação e integração progressiva ao policiamento ordinário, 
realizados pela ação simultânea ou não de outros policiamentos especializados e de proximidade que variam 
conforme a fase e as demandas do território, permitindo a  articulação entre ações policiais especiais e ações 
de aproximação, a fim de criar ambiência favorável para o desenvolvimento da cidadania. O acesso ao 
documento aconteceu por intermédio de um policial da UPP do Parque Proletariado, Complexo da Penha.  



 

As UPPs possuem uma estrutura específica dentro da distribuição de cargos da 

PMERJ. Há um comandante de patente de capitão, um subcomandante, com grau de tenente, 

e as guarnições de patrulhamento que se revezam em plantões nos diferentes setores de 

patrulha, integradas por praças, na maioria, recém-ingressados na PMERJ. Mas, em algumas 

unidades, existe o uso de Grupamentos de Ações Táticas (GAT) que está voltada para 

intervenções táticas de caráter repressivo. A prática dos comandantes é acompanhar de perto o 

cotidiano das atividades de policiamento. Também desempenham papel fundamental na 

relação entre moradores e a instituição policial, atuando na interlocução com múltiplos atores 

tanto locais como de órgãos privados e estatais que atuam dentro das favelas pacificadas.  

Tabela 3: Decretos de Lei e disposições 

Data e Decreto de Lei Disposições 
21 de Janeiro de 2009 – Decreto-lei nº 41.650 
publicado no D.O. 

Dispõe sobre a criação da UPP dentro da PMERJ 

22 de Janeiro de 2009 – Decreto-lei nº 41.653 
publicado no D.O.  

Determina a gratificação de R$ 500,00 mensais para os 
policiais lotados em UPP 

05 de Fevereiro de 2009 – Nota nº 202 
Boletim da Polícia Militar, retificada pela 
Nota nº 0042 de 31/7/2009 

Prevê a desvinculação com o batalhão da área. 
Vislumbrando maior autonomia operativa 

05 de março de 2010 – Ato comandante Geral 
PMERJ Portaria 0337 

Aprova o Regimento Interno do Comando de Polícia 
Pacificadora (RI-20) 

06 de Janeiro de 2011 – Decreto-lei nº 42.787 
publicado no D.O. 

Dispõe sobre: objetivos, implantação, estrutura, organização 
e funcionamento das UPPs. 

02 de Abril de 2013 – Nota nº 059 Boletim da 
Polícia Militar 

Diretriz geral de Polícia de Proximidade – Gestão 
estratégica 

26 de Abril de 2013 – Decreto-lei nº 44.177 
publicado no D.O. 

Dá nova redação ao Dec. 42.787. Altera estrutura, 
organização e funcionamento 

18 de março de 2015 – Decreto-lei nº 45.186  Revoga os Decretos nº 42.787, de 06 de janeiro de 2011, nº 
44.177, de 26 de abril de 2013 e as disposições em contrário. 
Reformular a estrutura da Coordenadoria de Polícia 
Pacificadora (CPP), no âmbito das atribuições da Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Com informações de FRANCO (2014) 



 

A UPP  não é a única experiência de ocupação comunitária (diferenciada) por parte 

das instituições de polícia. O Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais (GPAE) é o 

precedente das UPPs. Experiência similar, é visto negativamente por pesquisadores por não 

ter demonstrado resultados satisfatórios. "É interessante notar que, em muitos aspectos, a 

descrição e as expectativas acerca do GPAE eram muito parecidas com aquelas que se 

formam, hoje, em torno das UPPs" (ISER, 2012, p.21). Os GPAEs foram  inspirados na 

experiência de Boston  de construção de políticas preventivas de violência com policiamento 

voltado para a solução de problemas locais. O GPAE, inicialmente, era chamado de 

Grupamento de Policiamento em Área de Risco (GPAR), mas o nome foi modificado com o 

intuito de evitar a reprodução de estigmas com relação a espaços favelados. Nota-se aqui, a 

preocupação do governo com o discurso cuja prática escamoteia o uso do território feito pelo 

Estado. Trazer a experiência do GPAE é importante para desfazer a aura de ineditismo das 

UPPs construído pelo discurso oficial de autoridades públicas e a mídia.  

Em linhas gerais, os GPAES eram orientados por dois princípios: 1) a não tolerância 

em relação à presença de armas de fogo circulando no interior do espaço das favelas, 

incluindo a não tolerância de crianças com envolvimentos na criminalidade, 2) a não 

tolerância de policiais civis e militares no interior das favelas cometendo ações arbitrárias e 

ações de violência. Importante destacar que essa filosofia está presente também nas UPPs, o 

que coloca a experiência de pacificação de favelas com as UPPs como uma prática atualizada 

do GPAE117.  

Na ocupação policial de pacificação de favelas, além das prerrogativas estabelecidas 

para a implantação das UPPs, outro dispositivo jurídico também passou a ser utilizado no 

caso da entrada das forças de segurança em conjunto de favelas. Trata-se do uso de soldados e 

equipamentos do Exército e da Marinha por meio da Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 

Dispositivo legal que permite a parceria entre os governos federal e estadual habitualmente 

citada como “apoio logístico” desde a ocupação dos Complexos do Alemão e Penha.  

A ação das Forças Armadas em policiamento urbano se tornou uma prerrogativa legal 

com a Garantia da Lei e Ordem (GLO) através da publicação do Decreto nº 3897/2001 que 

prevê o uso em ações de policiamento ostensivo, de natureza preventiva ou repressiva, que 

possam ser incluídas em competência constitucional e legal das polícias militares. A 
                                                
117 O GPAE chegou a ser apelidado de “GMÃE” em críticas em virtude de não adotar uma postura de confronto 

em relação aos varejistas de drogas ilegais. A postura das UPPs de não prioriza o combate defendido em 
discurso de autoridades públicas também chegou a ser criticada. Oficialmente, a fase de intervenção tática, 
apesar de realizado por dois batalhões de policiamento ostensivos, não é apregoada discursivamente como 
uma ação de confronto. 



 

autorização é de responsabilidade do Presidente da República (Lei Complementar nº. 97), que 

dispõe sobre o uso das forças depois de esgotados os instrumentos destinados à preservação 

da ordem pública e da lei.  

A partir dessa avaliação de esgotamento, formalmente reconhecido pelo chefe do 

poder Executivo federal e/ou estadual a partir dos termos da Lei Complementar 97, pode-se 

convocar o emprego do Exército para função de policiamento (Lei complementar atualizada 

nº 117, de 2004). Porém, é estabelecido que o emprego das Forças Armadas deve ser 

episódico, em área previamente estabelecida e por tempo limitado.  

O emprego das Forças Armadas pode ser dividido em duas atuações: episódica para a 

prevenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, depois de 

esgotados os instrumentos relacionados no Art. 144 da Constituição Federal118; e em eventos 

oficiais ou públicos de Estado e pleitos eleitorais; e permanente quando há necessidade do uso 

contra delitos transfronteiriços e ambientais na faixa da fronteira terrestre no mar e nas águas 

interiores e contra o tráfego aéreo ilícito.   

No Complexo do Alemão, o emprego se deu a partir do dispositivo de atuação 

permanente chamado pelo então governador Sérgio Cabral de "forças nacionais de paz" 

("Exército no Alemão por 7 meses" – O Globo, 30/11/2010, Rio, p. 14), no Fórum Rio Cidade 

Sede, onde se debatia o tema de infraestrutura urbana para as Olimpíadas de 2016, em 

Brasília. Sob a filosofia de Força de Paz, os soldados do Exército estavam autorizados a 

auxiliar no policiamento ostensivo e a revistar e vasculhar casas a procura de armas, drogas e 

varejistas de drogas. A atuação foi classificada como "permanente" em decorrência da 

ocupação ser de longo prazo e não apenas para um evento específico como ocorrer durante o 

período eleitoral ou em virtude da ocorrência de um evento com a presença de chefes de 

estado.  

A primeira tropa a ocupar as favelas da região foi a Brigada de Infantaria Paraquedista 

composta em sua grande maioria por militares com vivência recente na Missão de Paz para 

Estabilização no Haiti (Minustah), classificada pelo jornal como "A tropa 'gente boa' do Haiti" 

(O Globo, 30/11/2010, Rio, p. 14): "as boas relações dos soldados do Exército com as 

comunidades no Haiti levaram os moradores a chamá-los de "bom bagay" (gente boa)". Uma 

característica exaltada pelo jornal como positiva, pois "a operação no Complexo do Alemão e 

                                                
118  O artigo 144 da Constituição federal dispõe que: a segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 
do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia 
ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 



 

na Vila Cruzeiro e os desafios que o poder público tem pela frente aproximam o Rio do Haiti" 

(idem).   

A ideia da permanência dos soldados dentro da favela como a missão executada pela 

Minustah no Haiti ganha destaque no jornal. Primeiro, se constrói o sentido de que apenas um 

patrulhamento provisório, com a saída da tropa posteriormente, não traz mudanças concretas à 

realidade da favela no Haiti. Depois, o sentido do discurso desliza para a ideia de que a 

missão Minustah foi bem sucedida a partir da permanência dos soldados dentro da favela, 

aproximando a experiência às UPPs como sinônimo de eficácia, reforçando o papel das UPPs 

na combate ao comércio varejista de drogas. Para isso, o jornal se utiliza de três vozes no 

enunciado elaborado pelo próprio periódico: a partir da fonte entrevistada, o general do 

Exército Augusto Heleno, a jornalista Tahiane Stochero e o jornalista Gilberto Scofield do 

próprio O Globo:  

Concluiu-se que a tática trazia prejuízos para os moradores, que continuavam sob 
controle dos bandidos com a saída dos soldados. Foi construída então uma unidade 
permanente dentro da favela. A sequência lembra as tentativas fracassadas do Estado 
do Rio de desarticular as quadrilhas, e que mudou após a criação das UPPs. (…) 
Repórteres brasileiros que estiveram no Haiti concordam com as semelhanças. O 
jornalista do GLOBO Gilberto Scofield, que esteve este ano Haiti (…) conta que as 
operações contra as gangues ajudaram a prender os principais chefes locais. (…) 
Tahiane Stochero, que escreveu o livro “DoPaz”, contando como foi o processo de 
pacificação de Cité du Soleil pela tropa de elite do Exército, explica que a tática 
usada no Alemão foi muito parecida. ("A tropa 'gente boa' do Haiti" - O Globo, 
30/11/2010, Rio, p. 14) 

A missão da Força de Pacificação tinha por objetivo "PACIFICAR a região 

compreendida pelas comunidades do Complexo da Penha e do Alemão, conduzindo 

operações tipo polícia, operações psicológicas e atividades de inteligência e comunicações 

sociais" (LIMA, 2013, p. 58, grifo original). Dentre as ações diretas, a Força de Pacificação 

deveria atuar: a) Exército: no policiamento ostensivo e controle do acesso; b) Polícia Militar: 

regulamentação do trânsito, costumes, revistas, conhecimento da população, busca e 

apreensão; c) Polícia Civil: Polícia Judiciária, medidas cautelares (investigações), 

coordenação de buscas para outros órgãos da Polícia Civil.  

Dentre as ações da Força de Pacificação a serem realizadas diretamente pelo Exército 

com as "comunidades", Lima (2013, p.58), destaca: a) operações de comunicação social119 

tendo como alvo lideranças comunitárias e os diversos segmentos das comunidades; b) ações 

educativas nas escolas em reforço ao trabalho dos professores; c) ações cívio-sociais em 

complemento às ações do estado e do município e d) operações de choque de ordem com 
                                                
119 Vinícus Esperança (2012) destaca que a religião católica foi um dos intrumentos utlizados pelo Exército para 

tentar se aproximar da população do Complexo do Alemão.  



 

órgãos do município e do estado para coibir contravenções. A Força de Pacificação, ao longo 

dos 583 dias em que esteve presente nos Complexo do Alemão e da Penha, empregou 1.700 

homens por cada Força de Pacificação, totalizando 11.900 militares dividos em sete Forças de 

Pacificação intituladas de Arcanjo: "anjo pertencente a uma ordem superior; espírito celeste 

que atua como mensageiro em missões especiais" (LIMA, 2013, p. 49).  

As informações sobre prisões, apreensões e problemas relativos ao período da Força 

de Pacificação são imprecisas na livro publicado pelo Relações Públicas do Exército Carlos 

Alberto Lima, em 2013. Em algumas passagens, os dados são informados em outros 

momentos são silenciados. Segundo Lima, ao todo, 470 pessoas foram detidas durante a 

gestão do Exército no território do Complexo do Alemão e da Penha, tendo sido presas 253 

pessoas.  

Tabela 4: Forças de Pacificação Complexo do Alemão e Penha 

Operação Período Temporalidade Origem 
Arcanjo I 26/11/2010 até 20/02/2011 12 semanas  RJ 

Arcanjo II 21/02/2011 até 15/05/2011 12 semanas RJ 
Arcanjo III 16/05/2011 até 14/08/2011 13 semanas Campinas/SP 
Arcanjo IV 15/08/2011 até 06/11/2011 12 semanas RJ 

Arcanjo V 07/11/2011 até 26/01/2012 12 semanas Juiz de Fora/MG 
Arcanjo VI 27/01/2012 até 08/04/2012 10 semanas Campinas/SP 
Arcanjo VII 09/04/2012 até 30/06/2012 12 semanas  RJ 

Fonte: LIMA (2013) 

Segundo dados de O Globo, após um ano de pacificação das favelas do Complexo do 

Alemão, o número de militares empregados na ocupação atingiu a casa dos 1.860 homens, e 

os gastos públicos usados na ação, a cifra de R$160 milhões ("Alemão: ocupação já custou até 

R$160 milhões", 29/11/2011, p.14, Editoria Rio). Não encontramos dados mais específicos 

relativos aos custo da operação entre os anos de 2011 e 2012 em reportagens ou na 

compilação de documentos e dados publicados por Carlos Alberto Lima.  

Lima (2013) informa que, inicialmente, a permanência das Forças de Pacificação do 

Exército seria definida em função das informações mensais que seriam repassadas pelo 

governo do Estado ao Ministério da Defesa, mas posteriormente, foi denifido que o prazo do 

término da "missão" seria o final de 2011, quando na programação da Secretaria de Segurança 

Pública, as UPPs já estariam instaladas. Todavia, o Estado do Rio de Janeiro solicitou que o 

prazo para saída do Exército fosse estendido para 2012, com a justificativa de que os policiais 

militares que iriam ocupar o lugar da Força de Pacificação precisariam de um tempo maior de 



 

preparo (2013, p. 51). O pedido foi feito pelo governador do Rio de Janeiro por meio do 

ofício 425/2011, de 28 de setembro de 2011.  

Em 10 de outubro de 2011, o então Ministro da Defesa Celso Amorim, por meio do 

documento "exposição de motivos interministeriais" nº 251, solicita à presidente da República 

Dilma Rousseff, a continuidade do "processo integrado de pacificação do Estado do Rio de 

Janeiro, entre União e o Estado", em atendimento ao pedido do então governador Sérgio 

Cabral Filho, até a data de 30 de junho de 2012, tendo sido o pedido aceito pela presidente da 

República impreterivelmente para a data estipulada. Conforme a diretriz ministerial n.º 

20/2011 (LIMA,  2013, p. 52), as Forças de Pacificação, totalizavam 1.920 homens e estariam 

compostas da seguinte forma: 

Tabela 5: Composição do efetivo das Força de Pacificação 

Localidade Efetivo  

UPP Vila Cruzeiro (Complexo da Penha) 320 
UPP Parque Proletariado (Complexo da Penha) 200 
UPP Grota (Complexo da Penha) 230 
UPP Fé (Complexo da Penha) 190 
UPP Alemão (Complexo do Alemão) 320 
UPP Itararé (Complexo do Alemão) 340 
UPP Fazendinha (Complexo do Alemão) 3 

Fonte: LIMA (2013) 

Durante o período de transição da gestão do espaço do Exército para a PMERJ, a 

Força de Pacificação era organizada por um comando da Polícia Militar e dois batalhões de 

Campanha do Exército, ligados à Força de Pacificação, por sua vez subordinada ao Comando 

Militar do Leste. Cabendo a este coordenar todas as ações incluindo as da Delegacia de 

Polícia Civil – para onde casos de crimes cometidos por civis compreendidos nos territórios 

pacificados eram encaminhados para, posteriormente, serem abertos inquéritos para 

julgamento na Justiça Militar – e as da Polícia Judiciária. Com a saída da Força de Pacificação 

do Exército, alterada para junho de 2012, a troca gradativa da gestão do território ocupado 

militarmente para a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) ocorreu conforme o 

cronograma abaixo:  

Tabela 6: Cronograma da instalação das UPPs  
 

Localidade Inauguração das UPPs 

Fazendinha (Complexo do Alemão) 18/04/2012 

Nova Brasília (Complexo do Alemão) 18/04/2012 
Adeus/Baiana (Complexo do Alemão) 11/05/2012 



 

Localidade Inauguração das UPPs 

Alemão (Complexo do Alemão) 30/05/2012 
Chatuba (Complexo da Penha) 27/06/2012 
Fé/Sereno (Complexo da Penha) 27/06/2012 

Fonte: LIMA, 2013 

Em julho de 2012, sob  o manto de "missão cumprrida" (O Globo, 10/7/2012, capa), 

após 19 meses de ocupação, o controle definivo dos Complexos do Alemão e da Penha passa 

para as seis Unidades de Polícia Pacificadora instaladas nas duas regiões, com a presença do 

ministro da Justiça, Celso Amorim, e do governador do estado, Sérgio Cabral, na base de 

operação da Força de Pacificação, na Avenida Itaoca, em Ramos. Instalada no terreno da 

antiga fábrica da Coca-Cola , torna-se a base da Coordenadoria de Polícia Pacificadora.  

O emprego do Exército em favelas cariocas já foi utilizado em diversos momentos de 

crise ou ações de violência no Rio de Janeiro. Desde ações pontuais nas favelas de Acari, 

Mangueira e no próprio Complexo do Alemão às situações de realização de eventos com 

chefes de Estado na cidade (RIO-92). E, também, em momentos de altos índices de violência 

que serviram de argumento ao pleito do emprego das Forças Armadas em ação urbana: as 

operações RIO I e RIO II (período de 31/10/1994 a 31/6/1995), consideradas intervenções 

militares ou federais. O uso do termo operações, tanto no discurso oficial quanto na mídia, já 

mostra um traço sintomático da ação, pois a expressão "já traz consigo a ideia de tática, de 

tática de guerra, de guerra entre os militares e o 'aumento' da criminalidade" (BORGES, 2006, 

p.103).  

A RIO-92 alterou a rotina do espaço urbano do Rio de Janeiro e dos cariocas 

produzindo, naquela ocasião, uma nova configuração na cidade. O evento reuniu 

representantes oficiais de 178 países filiados a ONU. O principal objetivo da reunião era a 

discussão de temas relacionados a pautas ecológicas, políticas, econômicas e sociais e 

mobilizou as autoridades estatais nos níveis municipal, estadual e federal.  

O acontecimento histórico levou o Rio de Janeiro a ocupar, entre os dias 3 e 14 de 

junho de 1992, as principais mídias nacionais e internacionais. Com todos os olhares do 

mundo voltados para a capital símbolica (BORGES, 2005) do país, o poder público, nos mais 

diversos níveis, implementou uma série de medidas intervencionistas, no sentido de garantir 

aos visitantes – chefes de Estado e suas comitivas e paticipantes do evento – e à população 

carioca mais segurança, limpeza e organização no espaço urbano, tais como: ocupação 

preventiva das favelas pelas Forças Armadas e a conclusão de obras públicas (como a Linha 



 

Vermelha, entre outras). Tais feitos foram largamente cobertos pela mídia, em especial pela 

imprensa do Rio de Janeiro.  

Importante documentar que no período o país ainda atravessava o processo de 

transição democrática. O país saíra, poucos anos antes, de um longo período de ditadura 

militar, tendo Fernando Collor de Mello como o primeiro presidente eleito, por voto direto, 

após o regime – mas ainda assim os jornais, incluíndo O Globo, reforçavam a necessidade da 

presença das Forças armadas nas ruas.  

Esta cidade passava por um processo de crítica acirrado sobre a "insegurança" e 
"aumento da criminalidade", e reclamava por um aumento das estratégias de 
controle, onde as Forças Armadas agiriam de forma a garantir a segurança, a 
princípio, do encontro (RIO-92).  A partir do trabalho conjunto entre Polícia e 
Forças Armadas, uma série de discurso foram produzidos com o objetivo de 
legitimar aquela atuação "efetiva" contra a criminalidade, que, pelos índices 
apresentados, era crescente. Tal discurso sobre a cidade teria causado nos cariocas, 
sobretudo à classe média, a sensação de que a cidade do Rio de Janeiro ficava menos 
violenta com a atuação repressiva dos órgãos responsáveis pela segurança pública 
(BORGES, 2006, p. 21). 

Isto é, o evento marca o acirramento de práticas autoritárias por parte do poder estatal, 

sob o selo de intervenção governamental – que causou muitas discussões calorosas nos jornais 

e na opinião pública – no espaço urbano. Acirramento que se torna mais visível por ocasião 

das operações RIO I e RIO II. Dessa forma, problematizamos aqui o papel da imprensa 

(carrier-group) diante de tais processos, obscurecendo alguns conflitos, pondo em relevo 

outros.  

A ação da grande imprensa do Rio de Janeiro por ocasião dos marcos históricos 
apontados gerou representações discursivas acerca da cidade, de seus problemas e 
dos anseios da sua população. Mais ainda: a imprensa atuou, em termos de 
enquadramento da memória entre seus leitores, de modo que produziu, a partir de 
suas construções retóricas, interpretações não só acerca do espaço público, mas, 
principalmente, das ações governamentais sobre o mesmo (MALAGUTI, 2003, p. 
8).  

O uso conjuntamente de agentes da força de segurança do Estado e soldados das 

Forças Armada no processo de pacificação em nenhum momento é questionado pela mídia 

como "intervenção militar". O auxílio do Exército no Rio de Janeiro é apresentado pelas 

autoridades pública e por O Globo como um "modelo de parceria adotado pelo governo 

estadual e pela União, para a retomada do controle do Complexo do Alemão" (O Globo – 

"Cabral diz que Dilma apoia parceria", 30/11/2010, Rio, p.15).  



 

A política de silenciamento feita pelo jornal do termo intervenção militar120 – que pelo 

artigo contitucional 142 significa ato legal que autoriza o governo central de uma federação a 

intervir em uma de suas unidades para evitar ou repelir grave pertubação da ordem – usado 

por as autoridades públicas não é um mero acaso. Em outros momentos históricos do Rio de 

Janeiro as Forças Armadas foram utilizadas para realizar o policiamento do espaço urbano da 

cidade, mas esse uso foi questionado publicamente por diferentes autoridades – dentre elas 

Nilo Batista – que apenas concordavam com o emprego do Exército na função de fiscalizar as 

fronteiras do estado, cuja ação visava evitar a entrada de drogas e armas. Além disso, o uso 

das Forças Armadas e uma possível intervenção federal (militar), assim como suas atribuições 

foram tema de debate por alguns meses antes da efetiva assinatura do acordo da operação Rio 

I. A decisão do emprego das de blindados e de soldados do Exército na ocupação do 

Complexo do Alemão aconteceu em 48 horas.  

O convênio entre governo federal e estadual para o emprego das Forças Armadas na 

operação RIO I foi assinado pelo então governador do Rio de Janeiro Nilo Batista 

(02/04/1994 a 01/01/1995) para vigorar entre 31/10/1994 a 31/12/1994. Mas, ao tomar posse, 

o então govenador eleito Marcello Alencar (1995-1998) prorroga o convênio até 03/03/1995. 

Em 4 de abril de 1995, o governador assina um novo convênio, que vigorou até o dia 

31/06/1995.  

Inicialmente, o que a operação RIO I previa era precisamente: combater crimes da 

esfera federal com patrulhas das fronteiras estaduais para prevenção da entrada de armas e 

drogas no espaço urbano do Rio de Janeiro. Borges (2006), ao analisar as operações RIO-92, 

RIO I e RIO II, desfaz alguns equivocos históricos quanto ao discurso atribuído pela mídia ao 

govenador e professor de direito penal Nilo Batista. Na construção discursiva da mídia, ele foi 

colocado como o responsável por assinar um acordo com a União que estabelecia que as 

Forças Armadas passariam a se responsabilizar pela segurança pública no estado do Rio de 

Janeiro e que, posteriormente, o papel do governador eleito Marcelo Alencar para o 

quadriênio 1995-1998, na RIO II, simplesmente foi o de prorrogar o acordo.  

                                                
120 No artitgo 142 a Constituição federal diz que as Forças Armadas como instituições nacionais permanentes e 

regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de 
qualquer destes, da lei e da ordem, que devem ser entendidas como sinônimas de segurança pública (art. 144 
da Constituição Federal). Mesmo assim, conforme dispõe o § 2º do art. 15 da Lei Complementar nº 97, de 
1999, a atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes 
constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, depois de 
esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio. 



 

Batista não assinou um acordo com essa prerrogativa de repressão às favelas e do uso 

das Froças armadas no perímetro urbano do Rio de Janeiro, mas para as tropas federais 

promoverem a vigilância das fronteiras federais e estaduais da cidade. Porém, o uso que o 

candidato ao governo do Rio à época fez (Marcelo Alencar) alterou a estratégia de governo de 

Nilo Batista, que sustitiu Leonel Brizola (1991-1994). Alencar utilizou esse acordo da 

operação RIO I como uma das principais ferramentas políticas (se não a principal) da 

campanha a governador: a necessidade de utilização do Exército no combate à criminalidade 

na cidade.  

 “A primeira grande estratégia no sentido de negar aquilo que está à mostra foi a de 

associar o governador do Estado, Nilo Batista, à ocupação das Forças Armadas nos moldes 

em que elas se deram” (BORGES, 2005, p. 216): a repressão do comércio varejista de drogas 

na favela através do conflito armado, controle social e mortes.  

A concepção de segurança pública baseada na “guerra contra o crime”, no confronto 
armado e na criminalização da pobreza tem  sido constante ao longo de diversos 
governos no Rio de Janeiro. No ano de 1995, durante o governo Marcello Alencar, o 
então Secretário de Segurança Pública, General Newton Cerqueira, implantou a 
“premiação faroeste”121 (1995-1997) – gratificação dada a Policiais Militares que 
praticassem atos considerados de bravura pelo comando da corporação. Na maioria 
das vezes, o policial premiado havia participado de ações que resultaram na morte 
de supostos criminosos (Relatório JUSTIÇA GLOBAL, 2008, p. 47). 

Essa construção se deu a partir da crítica fomentada pela mídia sobre o governo de 

Leonel Brizola e Nilo Batista em decorrência da tentativa de alterar a linha da política de 

combate ao crime de "guerra às drogas", tendo as favelas como palco principal dos confrontos 

armados, em face de uma atuação pautada nos direitos humanos122. Essa linha de ação fez 

com que a imprensa forjasse sobre governo de ambos a ideia discursiva de fracos e omissos, e 

posteriormente, como repressores, porque demandaram a presença das Forças Armadas, no 

momento em que os índices de violência cresceram. O convênio assinado por Nilo Batista 

vigorou até o fim do seu mandato, em dezembro de 1994.  

Os três acontecimentos históricos (Rio 92, Rio I e Rio II) não podem ser silenciados 

ou esquecidos em uma análise sobre o processo de pacificação do Complexo do Alemão – e, 

                                                
121 A “promoção por bravura” e “gratificação por mérito” também conhecida como “premiação faroeste”, no 

período de 1995 até 1997, promoveu o acobertamento e fortaleceu os crimes cometidos por agentes do 
Estado. (COIMBRA, 2000, p.239).  

122 Dentre as medidas tomadas pelo governador Leonel Brizola estava a suposta proibição de a polícia  entrar 
sem mandado em casas de moradores das favelas. Inclusive, com o uso de helicópteros para sobrevoar as 
favelas. Orlando Zaccone, observou em conferência (realizada em 28 de março de 2015, na sede do ISER, no 
Rio) que um dos motivos para proibição do sobrevôo era porque a força do vento da hélice da aeronave 
destelhava casas de moradores, mas esse detalhe praticamente nunca foi trazido à tona pela mídia.  



 

atualmente, ocorrido no conjunto de favelas da Maré123 – porque em ambos os contextos a 

construção discursiva sobre a criminalidade carioca é o principal argumento para o emprego 

das Forças Armadas na cidade do Rio. Principalmente porque, seja por dispositivos da 

pacificação, seja os jurídicos ou discursivos, todos remetem a uma conotação símbolica com o 

aspecto de disputas travadas na cidade desde o fim da escravidão. 

Durante a cobertura da pacificação do Complexo do Alemão, O Globo públicou a 

notícia "Favelas e militares: combinação de risco" (30/11/2010, Rio, p.14). Esta é a única vez 

que encontramos algum tipo de referência à realização de outras operações na cidade com o 

uso das Forças Armadas. Cabe destacar que a notícia é uma coordenada com apenas três 

parágrafos de texto informativo utilizados para citar a Rio-92, a Rio I.  

Sendo assim, mídia e governos exercem um papel co-irmãos de amplificação de um 

cotidiano violento no imaginário da população através dos jornais. Em uma parceria entre 

Estado – que utiliza o medo como uma ferramenta política – e a imprensa – que faz uso do 

medo como notícia para propagar ideias e opiniões de hegemeonia, além de política por meio 

do sensacionalismo – tendo como protagonista a segurança pública e a população do Rio de 

Janeiro.  

Em 2003, o então Secretário de Segurança Pública Josias Quintal declarou: “Nosso 
bloco está na rua e, se tiver que ter conflito armado, que tenha. Se alguém tiver que 
morrer por isso, que morra. Nós vamos partir pra dentro” (O Globo, 27/02/03.) A 
declaração veio por conta da implementação da “Operação Rio Seguro”. Anthony 
Garotinho, sucessor de Josias Quintal na Secretaria de Segurança Pública, também 
comemorou a morte de mais de 100 pessoas (supostos bandidos) em menos de 15 
dias no cargo (O Globo, 11/05/03). O ano de 2003 registrou um número de 1.195 
civis mortos em decorrência da ação policial, em face de 45 policiais mortos no 
mesmo período (JUSTIÇA GLOBAL, 2008, p. 10). 

Esse tipo de concepção de dispositivo de segurança pública, o discurso da “guerra 

contra o crime”, da política de confronto armado entre a polícia e os varejistas de drogas, a 

partir de 2007, passa a ser nomeado de megaoperações policiais. O conceito é simples: trata-

se das mesmas operações policiais de confronto armado já executadas anteriormente seguindo 

o modelo de incursões nas favelas, mas que contam com um grande número de agentes das 

forças de segurança estadual e/ou federal. Com ampla cobertura da mídia, as megaoperações 

são justificadas pelas autoridades públicas nas páginas de jornais como “ação pacificadora 

                                                
123 Desde 31 de março de 2014, o Exército promove operações de pacificação no conjunto de favelas da Maré. A 

data é simbólica, pois completa 50 anos do período de ditadura militar no Brasil. 



 

para erradicar a força armada”  (“Polícia prepara ação para pacificar o Complexo do Alemão” 

– O Globo Online, 24/09/2007)124.  

Isto é, discursivamente, as megaoperações de 2007, principal ferramenta de segurança 

pública do primeiro ano do mandato do governador Sérgio Cabral Filho (2007-2010), eram 

apresentadas no discurso da "guerra contra as drogas" pela formação discursiva com emprego 

do verbo "pacificar". No entanto, as megaoperações se traduziam em ações de alta letalidade 

por parte das forças policiais. A retórica preponderante de autoridades públicas, como o 

secretário de segurança, José Mariano Beltrame, apresentava-se pela metáfora bélica como 

cenário de guerra como a única condução possível para a política de segurança pública. À 

revista Veja, José Mariano Beltrame declara que: "O Rio chegou a um ponto que infelizmente 

exige sacrifícios. Sei que isso é difícil de aceitar, mas, para acabarmos com o poder de fogo 

dos bandidos, vidas  vão ser dizimadas (...) É uma guerra, e numa guerra há feridos e mortos".  

No Relatório Segurança, tráfico e milícias (2008), a ONG Justiça Global observa que a 

lógica de guerra foi reforçada por outros agentes do Estado ligados à cúpula da Secretaria de 

Segurança Pública, expressa já pela noção de "retomada das comunidade" – que a partir do 

conceito de UPPs e da pacificação de favelas desloca-se para a expressão "retomada de 

território" – por meio do incremento de ações repressivas, conforme entrevista do coronel 

Marcus Jardim, comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar, publicada por O Globo, na 

qual defende a intensificação das operações policiais especificamente no Complexo do 

Alemão. “Dará um pouco mais de trabalho porque precisaremos de mais homens, mas isto 

não vai impedir a retomada dessas comunidades. Este será um ano marcado por três pês: Pan, 

PAC e Pau”. 

A declaração se referia as ações de "retomada de comunidade" para a entrada do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal e a estratégia de 
segurança para a realização dos jogos Pan-Americanos (junho 2007). No entanto, 
esse modelo não se restringiu ao período dos jogos. Ele transformou-se em modelo 
de segurança defendido pelo governo do estado. Além do número de vítimas letais 
das “megaoperações”, há ainda um saldo significativo de pessoas feridas ou mortas 
em razão de balas perdidas, sem contar outros inúmeros homicídios resultantes de 
incursões policiais de menores proporções, que fazem parte do cotidiano dos 
moradores das favelas (Relatório JUSTIÇA GLOBAL, 2008, p. 13).  

O modelo de megaoperação policial foi adotado em diferentes favelas no Rio de 

Janeiro, mas principalmente no espaço de favelas do Complexo do Alemão que permaneceu 

com um cerco policial, incluindo o emprego da Força Nacional, por quatro meses, durante o 

período de maio a agosto de 2007. Como descrevemos anteriormente, um dos dias mais 

                                                
124 Disponível em <http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/09/24/297858977.asp> . Acessado em 12/5/2015. 



 

dramáticos da operação de guerra montada foi a megaoperação executada com 1.200 policiais 

em 27 de junho de 2007, na qual morreram oficialmente 19 pessoas, revelando como essa 

política de segurança se baseia em ações arbitrárias de extermínio.   

(...) muitos oficiais do estado do Rio de Janeiro consideraram a operação no 
Complexo do Alemão como um modelo para ações futuras. Entretanto, os resultados 
atuais desta operação não são significativos. Os mais importantes traficantes não 
foram presos ou mortos, e poucas armas e drogas foram apreendidas. Nenhum 
policial foi assassinado e poucos foram feridos, mas a ‘resistência’ encontrada 
justificaria, aparentemente, o assassinato de 19 indivíduos. (idem). 

A partir de muita pressão de entidades e ativistas de direitos humanos e da Comissão 

da Alerj, peritos independentes foram acionados pela Secretaria Especial de Direitos 

Humanos (SEDH) da Presidência da República. No laudo, os peritos assinalaram que várias 

das mortes decorreram de um procedimento de execução sumária e arbitrária. A conclusão se 

baseou nos seguintes elementos: grande número de orifícios de entrada na região posterior do 

corpo; numerosos ferimentos em regiões letais; elevada média de disparos por vítima; 

proximidade de disparos; sequenciamento de disparos em rajada; armas diferentes utilizadas 

numa mesma vítima. O laudo da SEDH chama atenção, também, para a ausência de 

indicativos de condutas destinadas à captura de vítimas e a ausência de indicadores de 

condutas defensivas por parte das vítimas. Ou seja, a polícia teria atirado para matar. 

O discurso da guerra às drogas que ressaltamos até aqui mostra como o modelo de 

segurança, pautado na letalidade como indicador de eficiência, começa na década de 1990, 

inclusive com o emprego das Forças Armadas no espaço urbano do Rio de Janeiro, e se 

aprofunda ainda mais na década atual, o que reafirma a concepção bélica na política de 

segurança pública em diferentes governos estaduais. O modelo de policiamento utilizado é o 

das operações ostensivas nas favelas com o uso do blindado Pacificador, o Caveirão, 

revelando a opção por uma política de segurança que criminaliza a pobreza e cada vez mais 

militariza as práticas de policiamento no Rio de Janeiro. 

Todavia, a partir de 2008, com o começo da ocupação de favelas, a chamada 

"retomada de território", o discurso da guerra contra as drogas e a política bélica de segurança 

pública passam a dizer que se pautam pela preservação de vidas. As ações policiais são 

envolvidas pela formação discursiva da paz. A ação de pacificação de favelas e a implantação 

das UPPs são permeadas pela construção discursiva das autoridades públicas e da mídia, sob 

o manto da promoção da paz que mostraria uma alteração da linha política da "guerra contra 

as drogas" e das ações de segurança pública no Rio de Janeiro, principalmente, quanto aos 

espaços favelados. Cabe destacar que o Rio de Janeiro tem mais 1.071 favelas, de acordo com  



 

o Censo do IBGE de 2010. As 41 UPPs (até maio de 2015) inplantadas cobrem 50 favelas das 

Zonas Sul, Norte e Oeste, Centro e Baixada Fluminense com um contingente de 9.543 

policiais.  

A pacificação de favelas é apresentada como uma filosofia cuja representação é a 

quebra de paradigma política de segurança de confronto armado no combate à violência. "Não 

é só um projeto de segurança, é uma política de Estado, de valorização da vida e de geração 

de esperança para o povo carioca e fluminense", afirma o secretário de Segurança, José 

Mariano Beltrame125. Isto é, tratamos a pacificação como o principal projeto de segurança 

pública a partir do agenciamento do Poder Público e mídia, mas o emprego da política de 

confronto armado, o modelo da  "guerra" às drogas pelo enfrentamento entre policiais e os 

"acionistas do nada" nas 1.021 favelas seguem em curso, não? Logo, não teríamos que 

também olhar para esse quadro e não só para as UPPs?  

Conclui-se que os dois modelos de segurança pública estão em curso de forma 

concomitante. O Estado mescla a atuação histórica da política de segurança pública cunhada 

por práticas bélicas, visíveis por meio da formação discusiva da "guerra" nos dizeres de 

autoridades públicas e da imprensa, com o projeto de pacificação de favelas forjado no 

conceito de paz.  

Acreditamos que é pela atuação e construção de um modelo de segurança pública 

pautado da perspectiva bélica do discurso oficial, que autoridades conseguem agendar na 

plataforma midiática um discurso de paz promotora de sentidos na formação da opinião 

pública. A solução da violência não estava envolta por discursos de direitos humanos e 

agendas sociais, mas no enfrentamento bélico para alcançar a paz, que atende dessa forma ao 

anseio de "justiça" da população contra àqueles que são vistos como o "outro", o "inimigo": 

os varejistas de drogas ilegais. 

 Difundindo-se a ideia de que as UPPs são a solução alternativa e possível contra a 

violência, cria-se  na arena pública a atmosfera para uma ampla aceitação social do projeto de 

pacificação de favelas. Afinal, se a condição da paz é a guerra, o enfrentamento bélico para o 

posterior estabelecimento da paz se torna o argumento em em seguida, a justificativa.  

Sendo assim, cabe a pergunta: as UPPs representam uma real mudança do paradoxo da 

política de segurança pública do Rio de Janeiro e da guerra às drogas?  

 
                                                
125 Declaração extraída do sítio eletrônico oficial < http://www.upprj.com/index.php/as_upps>. Acessado em 

20/5/2015.  



 

4. ATO IV – A CARTOGRAFIA MIDIÁTICA DA PAZ ARMADA: OS SENTIDOS DA 
VIOLÊNCIA DA PACIFICAÇÃO  

 
O crime sempre aparece/ Onde o sistema falhou/ Que é pra 
pacificar favela, oprimindo o morador/ Vocês querem falar de 
paz, promovendo a violência/ Quem plantar a covardia, vai 
colher as consequências, assim que é 

 
Trem Bala Desgovernado, Praga Caneta de Ouro 

 

 

Articular historicamente o passado, diz Walter Benjamin, não significa conhecê-lo 

como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência. A profusão de discursos 

sobre a pacificação de favelas e, principalmente, sobre o processo de pacificação do 

Complexo do Alemão produziu uma gama de enunciados e sentidos polissêmicos. Mas, como 

Benjamin pondera, é tarefa daquele que se debruça sobre o passado fixar uma imagem – não 

todas – para explicar e despertar sobre esse passado “as centelhas da esperança para lembrar 

que os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer” (2008, p. 224).  E esse inimigo, 

alerta Benjamin, “não tem cessado de vencer” (idem).  

A pacificação do Complexo do Alemão – iniciada a partir da invasão da Vila Cruzeiro 

no Complexo da Penha – em novembro de 2010 e transmitidos em tempo real pela TV 

Globo126 – trouxe à cena midiática uma representação das favelas do Complexo do Alemão 

como o símbolo do perigo e responsável pelo cotidiano de violência, medo e insegurança para 

a população do Rio de Janeiro. É comum, ao se abordar o Complexo do Alemão no Rio de 

Janeiro ou em outros lugares do país, alguém mencionar a cena de dezenas de jovens pobres, 

negros, armados com fuzis que marcharam em fuga da Vila Cruzeiro pelo meio da mata da 

Serra Misericódia rumo a favelas vizinhas do Complexo do Alemão.  

No pátio da igreja no Santuário de Nossa Senhora da Penha, localizada no alto do 

penhasco do morro do Merendiba, as pessoas vislumbram a vista panorâmica e procuram a 

trilha da cena. Buscam aquela imagem espetacularizada transmitida pela TV e revivem o 

momento apontando para uma estrada de terra batida que se pode ver bem longe. Empunham 

celulares em modo câmera para o alto, dão zoom, fotografam e comentam sobre o episódio, e 

                                                
126 “As imagens feitas pela TV Globo rodaram o mundo e se tornaram um símbolo da volta do poder público às 

áreas dominadas pelo crime. Em 2011, o Jornal Nacional conquistou o Prêmio Emmy Internacional, por sua 
cobertura das operações policiais na Vila Cruzeiro e no Complexo do Alemão. Foi a primeira vez que um 
telejornal brasileiro conquistou o prêmio, considerado o Oscar da televisão” (Extraído do portal Memória 
Globo). Disponível em <http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/ocupacao-do-
alemao/desfecho.ht>. Acessado em 01/06/2015 



 

por fim, suspiram aliviados ao perceberem que só rememoram a cena, não viveram 

concretamente o passado e, na grande maioria, não vivem sob os efeitos dele no cotidiano. 

Emboraa o passado viva em seus corações, projetando sensações, olhares e comportamentos 

sociais.  

Não deixa de ser paradoxal. Apesar dos olhos tão abertos e atentos das pessoas ali 

naquele pátio, praticamente todas elas estarem com a visão tão fechada para as centenas de 

casas de diferentes tamanhos e condições de acesso a serviços básicos: água, luz, saneamento, 

dispostas no entorno do penhasco. São ruas, becos e vielas com pouca iluminação pública, 

coleta de lixo, saneamento básico, sem serviço efetivo de entrega de correspondências por 

serem lugares oficialmente sem CEP. As favelas existem há mais de um século, mas o poder 

público não foi capaz ainda de mapear e definir um código postal para boa parte desses 

lugares. E isso diz muito sobre a gestão política e o tratamento dado às favelas. A falta de 

qualidade de vida e segurança para os residentes ali não é um acaso.  

Do mesmo pátio é possível ver, além das favelas no entorno do morro da Igreja da 

Penha, parte das favelas vizinhas no Complexo do Alemão. Os dedos dos visitantes do 

Santuário apontam para lá, mas indicam as gôndolas do teleférico. Alguns lamentam que o 

teleférico não tenha ligação com o Santuário127. Lá, também, a visão é panorâmica, 

deslumbrante e, paradoxalmente, também fechada à realidade. Seja pelo medo da altura, pelo 

entorpecimento da vista espetacular, pela sensação de (in)segurança ou de paz proporcionada 

pela “passeio”, parte dos olhares dos visitantes se prendem ao horizonte. As centenas de casas 

sem direito ali também a CEP causam comentários.  

Mas, o que impressiona os “de fora”, os turistas, é a quantidade e a expansão de casas 

que parecem “nunca acabar e levar ao infinito” ou um “mar de favelas”128. Sentados na 

gôndola branca,  pela primeira vez, é comum não perceberem os problemas das centenas de 

casas ali que não compõem “uma maquete ou são iguais ao cenário de novela”129. Em 

diversos becos e vielas, o acesso a serviços de infraestrutura básica de saneamento, saúde, 

educação, transporte, é ruim ou inexistente. Mesmo nas áreas localizadas bem perto de um 

                                                
127 Segundo notícia do jornal O Dia, o plano original da obra de desenvolvimento urbano anunciado pelo 

governo deveria ser realizado em duas etapas. Na primeira fase, previa a construção do teleférico do 
Complexo do Alemão. Na fase 2, a construção de outro teleférico para também interligar as favelas do 
Complexo da Penha à estação férrea. O plano previa também a construção de um plano inclinado para dar 
acesso aos visitantes e fiéis ao Santuário. Atualmente, o plano inclinado já funciona, mas a o teleférico do 
Complexo da Penha não foi construído.  

128 Diário de campo em 6/8/2014 e 10/10/2014. 
129 Idem. 



 

dos pontos turísticos atualmente mais visitado do Rio de Janeiro: o teleférico do Complexo do 

Alemão.   

Ao saírem da estação, os visitantes caminham para o mirante, mas não sem antes 

serem lembrados da desigualdade social existente ali. Crianças pedem trocados ou vendem 

água. Pedem, por favor, para nós comprarmos. Ali, ninguém tem medo de usar câmeras. A 

base da UPP instalada na estação Palmeiras deixa todos seguros. Muitos vão até o mirante, 

tiram fotos e vão embora. Outros, param para tomar uma cerveja ou comer algo auxiliando 

pequenos comerciantes que hoje vivem da renda gerada com o turismo. São poucos os que 

entram de fato na favela. Mas, já houve episódio que obrigou os turistas a lidar com o 

inesperado.  

A professora Adriana Facina contou certa vez que viu uma cena inusitada e bem 

reveladora. Estava em uma das estações quando começou a ventar muito. Por questões de 

segurança, o funcionamento do teleférico foi paralisado. Os funcionários informaram que o 

transporte não voltaria a funcionar em virtude da ventania e do horário de funcionamento. O 

anúncio despertou o desespero de quem já estava em uma das estações com reclamações e a 

indignação de quem se percebeu abdicado do direito de ir e vir. Só existia uma opção aos 

turistas: entrar no espaço de favelas do Complexo do Alemão. Claro que, em parte, a 

indignação é compreensível – afinal, a volta à estação de trem de Bonsucesso é outra parte do 

passeio e é mais rápida. Além  disso, muitos desconhecem a região, incluindo os bairros do 

entorno, sentindo-se perdidos. Mas, a professora contou que mesmo com os funcionários 

dando informação e moradores dispostos a auxiliar, a irritação dos turistas era visíviel porque 

qualquer opção exigir que eles fossem obrigados a entrar dentro do Complexo do Alemão. 

Ainda que nos dias atuais seja um Complexo do Alemão sob a aura da pacificação.  

4.1 Rio Pacificador: a violência do discurso de paz 

Walter Benjamin nos ensina que o método do materialismo histórico é o da empatia, 

cuja origem está na inércia do coração. Ele propõe uma reflexão sobre com quem o 

historiador, em sua busca, procura estabelecer uma relação de empatia. Sua conclusão é 

simples. É com o vencedor que a história casa. É com ele que nós trocamos alianças. É pelo 

olhar dos vencedores que nos construímos culturalmente, somos herdeiros, portanto, “de 

todos os que venceram antes” (2008, p. 225). E o conto do vencedor sempre busca beneficiar 

os dominadores: com a história do triunfo que cria verdades. É a partir desse conto que 

decidimos refletir ou não sobre fatos, transformando-os em bens culturais. O problema é que a 

história dos vencedores produzida como um bem (valor positivo) e apresentada como uma 



 

cultura, está atrelada a um histórico produzido a partir da barbárie. Talvez, por isso, fechamos 

os olhos para a raiz da questão que a realidade apresenta e nos condicionamos, seguindo a 

cartilha dos bens culturais que nos são transmitidos por discursos de um senso comum 

presente no cotidiano.  

A história resgatada aqui, portanto, não tem função apenas ilustrativa. Tem o papel de 

apresentar o debate sobre a pacificação de favelas construída pelo discurso midiático das 

UPPs, que não está apenas no passado como ato midiático, mas na relação de dominação 

social sobre a vida social e moral do cotidiano da população de favelas. A história revisitada 

tem a função de reminiscência como ato para analisar a violência discursiva da pacificação de 

favelas na produção de discursos habituais reproduzidos no seio da opinião pública, que, 

enquanto linguagem, impõem uma representação social de sentido. 

Eis o ponto de partida da presente análise: a violência subjetiva do discurso de paz 

promovido pela pacificação de favelas nos enunciados jornalísticos de O Globo. Parte menos 

visível do discurso de triunfo do programa de segurança pública das UPPs, tanto como a 

solução para a violência quanto como fenômeno. Parte invisível da produção de uma 

“violência simbólica encarnada na linguagem e em suas formas enquanto imposição de um 

certo universo de sentido” (ZIZEK, 2014, p. 18). Trata-se aqui da violência da pacificação de 

favelas escamoteada no discurso de paz das UPPs, que silencia a pacificação como ato de 

violência sobre o espaço favelado e de sua população.  

As marcas da violência da pacificação não são visíveis a olho nu, porque enquanto 

fenômeno não está no ato de agressão física, no código de bem cultural pelo qual estamos 

condicionados a  decodificar a violência. Mentalmente, fomos treinados a perceber a violência 

como um ato de risco ao corpo físico, pela possibilidade do risco da morte, a reconhecer os 

sinais de violência como atos de crimes, de confrontos armados, de conflitos civis.  

Para enxergar a violência da pacificação é necessário dar um passo para trás – talvez 

mais de um – e descamotear a obviedade do discurso da paz dentro da pacificação presente 

nas UPPs, elaborado como uma trama no tecido social urbano e no sentido de cidade evocado 

por um agente visivelmente conhecido e comum, arauto de credibilidade: a mídia. Elisabeth 

Rondelli (2000) explica que a produção em cadeia da mídia estabelece um sentido sobre o real 

no processo de apreensão e relato dos atos de violência, pois ela aprisiona o real e nos 

devolve, sobretudo, com “imagens ou discursos que informam e conformam este momento 

real” (2000, p. 150), uma linguagem cheia de sentidos: a prórpia violência. Logo, 

compreender o discurso da mídia é estudar a própria violência, pois “quando esta se apropria 



 

e divulga esse real, espetaculariza, sensacionaliza ou banaliza os atos da violência, atribuindo-

lhes sentidos que, ao circularem socialmente, induzem práticas violentas” (idem). A mídia, 

portanto, exerce uma papel de ator político na cadeia da produção de sentidos. 

Ora, se o sentido do real dentro da produção da mídia produz a linguagem da 

violência, não se pode ver o fenômeno retratado por ela apenas relacionado à violência 

concreta, aquela como ato físico da agressão ou da possibilidade de morte. A violência da 

pacificação está atrelada ao sentido de paz agenciado na mídia a partir da linguagem como ato 

de comunicação. “Se a violência é linguagem – forma de se comunicar algo –, a mídia, ao 

reportar os atos de violência, surge como ação amplificadora desta linguagem primeira, a da 

violência” (RONDELLI, 2000, p. 150).  

Sendo assim, a questão que se apresenta então é: a violência da pacificação silenciada 

pelo discurso de paz evocado na mídia, expressa uma violência subjetiva capaz de pôr a 

própria mídia como um executor da pacificação de favelas?  

Acreditamos que sim, porque a “violência subjetiva é experimentada enquanto tal pelo 

pano de fundo de um grau zero de não-violência” (ZIZEK, 2014, p. 17). Afinal, o discurso do 

estado de coisas “normais”, da manutenção da ordem, do pacífico, não é acionada pelo 

sentido de não-violência do discurso de paz? Não é esse estado de não-violência que 

impulsiona a “reação” das “ondas de violência”, tornando a violência objetiva e banal?  

Zizek observa que a violência objetiva, aquela tomada como ato concreto, é uma 

violência invisível ainda que pareça ser clara e fácil de identificar, pois é “precisamente o que 

sustenta a normalidade do nível zero (não-violência) contra o que percebemos algo como 

subjetivamente violento” (2014, p.18). Aponta a violência como um fenômeno sistêmico 

formado por modos de violência sujetiva, objetiva e simbólica.  

Nessa variação, para ele a violência subjetiva é a mais fácil de enxergamos porque as 

desigualdades, aparelhos repressivos disciplinadores e agentes sociais, contraditoriamente, 

torna-a a mais visível das três. Percebemos essa violência como uma violência de direitos e de 

cidadania. É uma tarefa simples percebe-la. Enxergar que há algo errado ali. No entanto, a 

violência objetiva, propriamente, os seus sentidos, não são tão visivéis:  

quando percebemos algo como um ato de violência, sua definição enquanto tal é 
orientada por um critério que pressupõe o que seria a situação não violenta “normal” 
- ao passo que a forma mais alta de violência é justamente a imposição desse critério 
por referência ao qual certas situações passam a ser percebidas como “violentas”. É 
por isso que a própria linguagem, o meio por excelência da não violência e do 
reconhecimento mútuo, implica uma violência incondicional. (ZIZEK, 2013, p. 62). 



 

Por isso, pensar somente no papel da mídia nesse processo de violência simplifica em 

excesso o complexo papel dos jornalistas no desempenho como profissionais, que propõem o 

sentido do real e daqueles que duvidam dos temores desse real: o público. Não estamos mais 

diante de um mundo que compreende a mídia como produtora e o leitor ou telespectador 

como mero receptor. No discurso público, os medos e anseios sociais proliferam por meio de 

um processo de troca. E se violência pode ser linguagem, ela também pode ser polissemia. 

Desse moddo, existindo possibilidades de fissuras para outros sentidos que escapam do 

enquadramento discursivo e dão margem a outras interpretações sobre esse “real” apreendido 

pela mídia.  

Diversas favelas do Rio de Janeiro recebem um enquadramento midiático130 que 

provoca a sensação de medo, insegurança e perigo na população. O lugar do espaço favelado 

no discurso de autoridades públicas e da mídia, em geral, é projetado como uma doença, um 

“câncer do país” (O Globo, 29/11/2011), que condiciona os moradores e a favela ao signo de 

inimigos. A representação da favela como território inimigo não é apenas prática do ato de 

violência concreta ou do olhar social pelo qual a população favelada é percebida pela 

população de classe média e alta, mas o ato da sensação de (in)segurança e o afastamento da 

“fonte” do medo que se deseja ter e estar. Quando consideramos algo como um fator de risco 

a nossa integridade física e moral há o desejo de se manter longe do que é representado como 

a causa do perigo, daí, o estigma e a segregação dos espaços favelados em forma de discursos 

e sentidos na cidade.  

Paira sobre as favelas uma projeção de uma aura131 de medo que provoca a sensação 

de insegurança decodificada como o risco de ser vítima de uma violência, incluindo a morte. 

Cria-se, a partir dessa aura do medo uma representação para a favela que produz a 

estigmatização e apartação do sentido de cidade. Formula-se o sentido de que todos os 

espaços da cidade estão tomados pelo medo e a violência, construindo uma estética do medo e 

simbolismo para aquele espaço: a cidade passa a ser identificada como violenta. A violência 

sistêmica opera então acionando seu modo objetivo que para escamotear as reais questões 

econômicas e políticas, que levam àquele estado de violência (torná-las invisivéis), precisam 

apresentar uma origem para esse medo difuso presente na cidade. Afinal, é somente com a 

                                                
130 Enquadramento jornalístico compreendido como ato de seleção da realidade executada no texto comunicativo 

(framing), e enquadramento da memória como interpretação de dados e construção de memória oficial a um 
determinado acontecimento. 

131 Benjamim (2008, p. 170), define a aura como: “uma figura singular, composta de elementos espaciais e 
temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja”. Ele considera que o sentido de 
aura foi corrompido pelo movimento de massas e dispositivos de reprodutibilidade técnica da realidade.  



 

identificação desse locus do medo que é possível destinar soluções concretas para afastar a 

causa de medo. A violência sistemica opera então a criação de um inimigo ou um território 

inimigo, responsável por todos os males sociais, dentres eles, o medo.  

Figura 27: O Globo, 26/11/2010, cad. especial "A Guerra do Rio", p. 16 

 
Fonte: Acervo O Globo 

Um dos espaços favelados mais estigmatizados pela política de guerra contra as drogas 

engendrada no Rio de Janeiro é o Complexo do Alemão, lugar que se tornou símbolo de todo 

o mal ou/e ato de violência na cidade. Mais ainda, após a cena espetacularizada 

midiaticamente pela TV Globo da fuga de dezenas de jovens, negros, pobres e armados. Eles 

se tornaram a expressão da estética do “medo branco” (MALAGUTI, 2003), que tem recorte 

social desde a formação da República: os pobres, nos dias atuais, moradores de favelas e 

periferias, que formam as classes perigosas. O medo branco secular, de uma só vez, estava 

representado ali naquela imagem como a macrotestemunha da violência (RONDELLI, 2000) 

da formação de uma cidade. 

“As pessoas reagem ao medo, não ao amor. Eles não ensinam isso na catequese, mas é 

a realidade”, observou Richard Nixon. Esse princípio guiou a estratégia política do ex-

presidente americano em toda a sua carreira. “Transformou-se no sine qua non das campanhas 

políticas contemporâneas. Os marqueteiros de produtos e serviços que vão de alarmes de 

carros a telejornais também o levam (o princípio) ao pé da letra” (GLASSNER, 2003, p.39). 



 

A cultura do medo é disseminada no espaço público pela mídia. Está como príncipio da 

arquitetura de suas ações e operações discursivas seja no campo da economia ou política. 

Mas, nada causa mais medo do que a possibilidade ou o discurso da guerra. 

Figura 28: Caderno Especial “A Guerra do Rio” , 26/11/2010, p.3 

 
Fonte: Acervo O Globo 

Walter Benjamin observa que “todos os esforços para estetizar a política convergem 

para um ponto: esse ponto é a guerra” (2008, p. 195). Se as UPPs, que foram apresentadas 

como uma “nova política” de segurança pública para combater o “tráfico de drogas”, são de 

fato um programa para resgatar e devolver a paz para as favelas e as suas populações, então, 

por que essa política toma como base a estética política do discurso da guerra? Seja no campo 

operacional ou discursivo? 

Talvez, a ponderação de Benjamin sobre a estetização da política possa servir de chave 

de análise para refletirmos. Ele afirma que “somente a guerra permite dar um objetivo aos 

grandes movimentos de massa, preservando as relações de produção existentes” (idem). O 

processo de pacificação de favelas do Complexo do Alemão teve ampla aceitação pública da 

população do Rio de Janeiro. Envolto da sensação de insegurança da aura do medo espraiada 

no tecido social da cidade pelos atos de violência aliada a trama discursiva midiática, parte da 

população não apenas aprovava, mas participava da convocação de uma reação do poder 

público. Benjamin afirma que, enquanto fenômeno, a estetização da política por meio da 

guerra “permite mobilizar em sua totalidade os meios técnicos do presente, preservando as 

atuais relações de poder” (idem).  



 

Ao contrário das experiências anteriores (RIO-92; RIO I e RIO II), a solicitação das 

Forças Armadas por um governo estadual para realizar o policiamento ostensivo no espaço 

urbano do Rio, especificamente nas favela, não provocou discussões políticas acalouradas 

sobre a legitimidade da intervenção militar, aliás expressão que desapareceu dos enunciados 

jornalísticos de O Globo e das falas de autoridades públicas. O uso do Exército como recurso 

de policiamento foi difundido como “apoio logístico” e/ou “união de forças entre os governos 

estadual e federal”, sendo amplamente elogiado e mantendo o status quo do poder. Desse 

modo, não houve qualquer questionamento sobre a legitimidade sobre o uso do Exército para 

policiar e ocupar favelas. Neste sentido, temos como recurso técnico da estetização da 

segurança pública a própria linguagem evocando as Forças do Exército como um ato invisivel 

dentro da estética do discurso de guerra. 

Por meio da “Tropa da notícia” (O Globo, 30/11/2010, p. 2) formada por 40 

jornalistas: entre repórteres, redatores, editores – dez deles vindos das sucursais de Brasília e 

São Paulo – e fotógrafos, o jornal carioca produziu uma “aura do medo” na cidade em um 

volume de 144 páginas de notícias, que foram publicadas em apenas nove dias no mês de 

novembro entre 21/11/2010 a 30/11/2010. A cobertura jornalística foi distribuída entre 

diversas editorias: “Rio”, “Opinião”, “Por Dentro da Redação”, “Dos Leitores'”, “Eu-

Repórter”, “O País”, “Economia”, e em três cadernos especiais sobre o evento intitulados “A 

Guerra do Rio”. A expressão se tornou uma editoria dentro do jornal.  

Os desdobramentos do evento ocuparam também mais 23 páginas de notícias no jornal 

entre 01/12/2010 a 24/12/2010, totalizando um volume de produção jornalística sobre a 

pacificação do Complexo do Alemão de 177 páginas em apenas 16 edições do ano de 2010 de 

O Globo. O volume da produção jornalística é tão grande que, caso fosse dividida por 30, 

número de dias de um mês, a média de páginas com notícias sobre o Complexo do Alemão 

seria de quase 6 páginas. Delimitado esse primeiro recorte para análise da pesquisa, pareceu-

nos essencial incluir ainda 11 edições do periódico referente ao ano de 2011 e mais cinco 

edições de 2012.  

A partir então de quatro categorias interpretativas: crime-violência; favela-cidade; 

medo-vigilância; e paz-conflito, o estudo avaliou 202 páginas (equivalentes a 40 edições) 

sobre o que compreendemos ser a primeira fase do processo de pacificação do Complexo do 

Alemão. Isto é, o espaço temporal que compreende a entrada das Forças de Pacificação, a 

chegada das Forças de Paz do Exército, a alternância entre a Força de Paz e a PMERJ na 

tutela do “território” até passagem do controle total da gestão da área para as Unidades de 



 

Polícia Pacificadora, que compreende o período de novembro de 2010 a dezembro de 2012. 

Mas, o que procurar diante de um volume tão grande de cobertura jornalística?  

No documentário The Persuardes132, o publicitário Frank Luntz, indaga: "qual é a 

linguagem sobre os fatos que farão o público acreditar em mim?". E completa: "Quais são as 

palavras que funcionam?". Contratado por empresas e políticos para avaliar campanhas de 

marketing, ele explora a linguagem como um mecanismo capaz de transformar a opinião do 

público por meio da abordagem discursiva. "Palavras escolhidas com cuidado fazem a 

diferença" é o lema de Luntz. Especialmente, segundo ele, "as palavras que nos fazem agir 

com emoção, porque as palavras são como fogo. O fogo pode aquecer a casa ou incendiá-la".  

O publicitário, ao sugerir a substituição de um termo no discurso com o objetivo de 

comunicar melhor uma ideia, provoca um deslizamento metafórico de sentido do discurso do 

ponto abordado alterando a percepção e a adesão pública ao tema. Por exemplo, nos Estados 

Unidos, o imposto  cobrado ao cidadão americano ao herdar bens de parentes mortos que se 

chamava “imposto sobre patrimônio”, passou a ser nomeado em discursos políticos como o 

“imposto da morte”. Foi com esse recursos linguístico que os políticos que tentavam derrubar 

a cobrança da tributação no congresso conseguiram o apoio da população e da mídia.  

Ou seja, a partir da palavra selecionada, pode-se deslizar de um ponto ao outro sem 

provocar qualquer alternância prática na proposta da solução de uma questão ou na evocação 

ideológica  transmitida por um discurso. Entretanto, é possível alterar a partir da linguagem a 

visão sobre um determinado assunto, alterando a percepção e adesão da opinião pública sobre 

um determinado tema político. Ainda que o sentido do ato político não transforme 

efetivamente a relação ou condição dos sujeitos.  

O volume da produção jornalística no primeiro momento dos acontecimentos do 

Complexo do Alemão serve como vestígio da possível da cobertura do jornal ser constitutiva 

da mitificação da pacificação do conjunto de favelas – e consequentemente, do programa de 

segurança pública pacificação de favelas denominado Unidade de Polícia Pacificadora, no 

período de governo de Sérgio Cabral Filho (2007-2014). Capaz de instituir, a partir da 

produção de sentidos, um discurso de paz promotora de uma nova percepção sobre a cidade 

do Rio de Janeiro. Falamos de uma nova forma de lidar com a violência, a insegurança e o 

medo, sensações tão presentes na retórica de discursos dos residentes da cidade, com efeitos 

                                                
132 Documentário produzido pelo canal FrontLine, disponível em Youtube 

<https://www.youtube.com/watch?v=tFgFR2Mpd2Y>. Acessado 6/6/2015 



 

concretos para o imaginário133 social na arena pública na cidade do Rio, além da legitimação 

do programa de pacificação como alternativa de política pública de segurança, inclusive, para 

além dos limites geográficos da capital carioca, sede da Copa do Mundo de 2014 e das 

Olimpíadas de 2016.   

Em documentos diplomáticos confidenciais dos Estados Unidos divulgados pelo site 

WikiLeaks em dezembro de 2010, o cônsul-geral dos Estados Unidos comparou o programa 

de pacificação de favelas à estratégia de contrainsurgência utilizada pelos EUA nas guerras do 

Afeganistão e do Iraque, bem como a representação das favelas.  

As favelas do Rio tem frequentemente sido alvo de operações policiais com o 
objetivo de interrupção das atividades de narcotráfico, o programa de pacicação de 
favela marca a primeira vez que o estado, autoridades municipais ou federais estão 
tentando uma "clara e segurar abordagem", o sucesso do programa se baseia na ação 
de ir empurrando elementos criminosos fora da comunidade, estabelecendo um 
policial permanente e presença do governo, em seguida, fornecendo serviços básicos 
e privilégios cívicos a favela moradores. Esta abordagem se assemelha a doutrina de 
contra-insurgência dos EUA no Afeganistão e no Iraque. A favela surgiu pela 
primeira vez no final do século 19 e cresceu extensivamente no Rio de Janeiro ao 
longo das últimas três décadas, são comunidades urbanas de tamanho variável cujos 
moradores geralmente não tem assegurado o título para suas casas. Devido à 
natureza inerentemente marginalizada da favela, vários elementos criminosos, 
historicamente, floresceram dentro delas, usando o comunidades como plataformas 
para conduzir a atividades de tráfico de drogas, serviços piratas para seus moradores, 
e lançar outras criminosas criminosas em toda a cidade. Há cerca de 1.000 favelas 
no Rio de Janeiro, com um número estimado de 1 milhão de habitantes. 
(WIKILEAKS (30/9/2009), tradução nossa)134 

O Consul ainda revela o conteúdo de informações de uma conversa ocorridas com o 

secretário de segurança pública José Mariano Beltrame em setembro de 2009.  

Em uma reunião de setembro de 22 com responsável principal, Secretário Estadual 
de Segurança Pública, José Beltrame, explicou a importância do Programa de 
Pacificação das Favelas para a segurança geral do Rio de Janeiro. "Você não pode 
imaginar o que negligência do governo das favelas têm feito para esta cidade . Isto é 
uma falha do serviço público", disse ele. Afirmando que o governo do Rio estava 
agora "em guerra", Beltrame explicou: "Temos um algumas centenas de criminosos 
causando terror em alguns milhões" (idem) 

Ele também ressalta a conversa que teve com Jose Carvalho, comadante de uma das UPPs, 

ocorrida em 25 de agosto de 2009, na qual o coronel explica que só novos recrutas da 

academia de polícia são selecionados para o programa UPP. "Precisamos de mentes frescas e 

fortes, e não um Rambo", afirmou Carvalho. “A geração mais velha de policiais é mais 

orientado para chutar portas para baixo e as pessoas de fotografia." (idem).  Carvalho ainda na 

                                                
133 Entendemos como imaginário “o conjunto de representações que ultrapassam o limite dos fatos 

comprováveis pela experimentação e pelos encadeamentos dedutivos que esta autoriza” (Le Goff, 1990, apud 
MATHEUS, 2011, p-19). 

134 Documento Wikileaks “Counter-insurgency doctrine comes to  Rio's favelas” na íntegra e com texto original 
no anexo B.  



 

conversa, de acordo com o documento, lamentou a mentalidade geral da favela moradores que 

viveram durante décadas sob o domínio de grupos do narcotráfico dizendo que: "Esta geração 

está perdida. Temos de nos concentrar nas crianças através da prestação de esportes 

e programas de educação" (idem).  

 Por fim, entre diversas podnerações sobre a potência economica das favelas, o 

Consul americano volta a abordar a estrutura da doutrina de contra-insurgência dos EUA 

como ponto de semelhança ao programa de pacificação de favelas. Destaca: 

como contra-insurgência, a população é o verdadeiro centro de gravidade, e o o 
sucesso do programa vai depender não só da eficácia e coordenação sustentada entre 
a polícia e governos estadual/municipal, mas na percepção do 'moradores de favelas 
legitimidade do Estado. Tal como acontece com doutrina americana de contra-
insurgência (idem, grifo nosso). 

Ele também ressalta ainda como o programa pode estaria limitado a campanha de 

2010 do governador Sérgio Cabral ou se constituir como uma iniciativa criada para reforçar a 

candidatura do Rio de Janeiro a cidade sede dos Jogos Olímpicos. A conversa confidencial 

entre os representantes de Washington ocorre em 30 de setembro de 2009, um ano antes do 

Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciar o Rio de Janeiro como sede das Olímpiadas de 

2016135.  

O consul mostra não acreditar que cidade possa vencer a disuputa para sediar as 

Olimpíadas. Essa possibilidade apenas existiria se o programa ganhar "corações e mentes" nas 

favelas, e continua a desfrutar de genuíno apoio do governador e do prefeito, reforçado pelo 

iniciativa privada atraídos pelas perspectivas de reintegração de cerca de um milhão de 

moradores de favelas em mercados tradicionais.  

Segundo o documento, Beltrame revelou ao representante americano que o setor de 

segurança pública mapeou 90 favelas na cidade para eventuais operações de UPP, mas que 

apenas 10 ou 12, incluindo o Complexo do Alemão, seriam cruciais para o programa: “"Nós 

não precisamos de tomar mais de 100 favelas. A violência real está concentrada em apenas 

cerca de uma dúzia ", ele explicou(idem). 

Para o secretário José Mariano Beltrame, de acordo com o documento do Wikileaks, o 

Complexo do Alemão é o ponto nevrálgico do combate a violência no Rio de Janeiro. Por 

isso, a operação de pacificação do conjunto de favelas, ainda que seja considerada como 

possivelmente “traumática, é necessária. Beltrame informa ao Consul que “a operação deverá 

ocorrer em início de 2010. "Esta favela é totalmente fora do Estado autoridade, e é o epicentro 

                                                
135 Em 2 de outubro de 2010, foi anunciada a vitória da cadidatura da cidade do Rio de Janeiro como sede das 

Olimpíadas em 2016.  



 

da luta", afirmou” (idem). Essa parte do conteúdo do documento do consul Dennis W. Hearne 

revelado pelo Wikileaks é importante porque na versão oficial divulgada pela impresa e 

autoridades públicas, a pacificação do Complexo do Alemão foi precipitada em virtude da 

“onda” de atos de violência ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, operadas pela união de 

facções criminosas, projetando a operação de pacificação de favelas do Complexo do Alemão 

como um dispositvo para o retorno da segurança na cidade e a promoção paz.  

Mas, será que a sensação de segurança ou a ideia simbólica de paz pode de fato 

resolver os problemas de violência de uma cidade? Afinal, a pacificação de favelas representa 

uma cidade segura real ou projeta um cotidiano de cidade segura idealizada por uma metáfora 

de paz? O Rio Pacificador da violência e do crime é capaz de ser um Rio Pacificado? 

 4.2 A construção da “aura do medo”:  discursos e sentidos dos arautos da vigilância 

Walter Benjamin afirma que o historicismo se contenta em estabelecer um nexo causal 

entre vários momentos da história. Mas adverte: "nenhum fato, meramente por ser causa, é só 

por isso um fato histórico. Ele se transforma, postumamente, graças a acontecimentos que 

podem estar dele separados por milênios" (2008, p. 232). É função do historiador, consciente 

desse procedimento, renunciar "desfiar entre os dedos os acontecimentos, como as contas de 

um rosário" (idem). Sua missão é olhar o fato histórico por um prisma para "captar a 

configuração em que sua própria época entrou em contato com uma época anterior, 

perfeitamente determinada. Com isso, ele funda um conceito do presente como um 'agora' no 

qual se infiltraram estilhaços do messiânico" (idem).   

A construção do medo no Rio de Janeiro é histórica. No Brasil, a difusão midiática do 

medo, da insegurança e da desordem pública serve há décadas para detonar sistemas políticos 

de urbanização e policiamento que objetivam “neutralizar e disciplinar” as massas 

empobrecidas. Vera Malaguti mostrou que essa dinâmica foi introduzida com o fim da 

escravidão e a implantação da república (fenômenos quase concomitantes) que não romperam 

com a ideia elitista de ordenamento no país, formando uma cultura socioeconômica e política 

(MALAGUTI, 2003, p. 117).  

Daí as consecutivas ondas de medo da rebelião negra, da descida dos morros. Uma 

cultura necessária para implantação de políticas de lei e a execução de políticas públicas no 

espaço urbano, seja em infraestrutura ou na gestão de segurança na cidade, que privilegia a 

elite e a classe média, subjugando a massa pobre. Principalmente, no Rio de Janeiro, vitrine 



 

da “massa negra, escrava ou liberta que se transformou num gigantesco Zumbi a assombrar a 

civilização; dos quilombos ao arrastão nas praias cariocas" (idem).  

Esse medo branco que aumenta com o fim da escravidão e da monarquia produz uma 

república excludente, intolerante e truculenta com um projeto político autoritário. Essa foi 

sempre a síndrome do liberalismo oligárquico brasileiro, que funda a nossa República 

carregando dentro de si o princípio da desigualdade legítima que herdara da escravidão. Vera 

Malaguti (2003) revela que esse medo histórico segue produzindo a mesma seletividade. A 

juventude pobre e negra é o perfil predominante das pessoas que são presas ou passam por 

medidas sócio-educativas em virtude de atos ilícitos relacionados a drogas. A seletividade do 

sistema penal (polícia, judiciário) permite que a população pobre seja alvo do controle 

repressivo do Estado.  

O historiador Renato Prata Biar, ao abordar as estratégias de criminalização da 

pobreza, observa que  a estragéria de criminalização dos pobres não está somente em manter 

essa população à margem do Estado, mas em "associar o local onde ele habita ao terror 

imposto por um novo e moderníssimo grupo de selvagens, assassinos cruéis e sanguinários: os 

traficantes de drogas. A figura do traficante nessas localidades é o que permite que se exerça 

uma política de invasão e de extermínio"136, ainda que em parte do sentido discursivo de 

autoridades públicas e da imprensa também esteja presente a noção de que as favelas e morros 

do Rio de Janeiro abriguem somente a parte do comércio de drogas. 

O medo molda o cotidiano das grandes cidades, desde seus contornos arquitetônicos 

até o comportamento de seus habitantes. O Rio de Janeiro traz essa característica por todos os 

lados; são portas giratórias em bancos, grades e cercas eletricas, muros altos, aparelhos de 

interfones na portaria – às vezes, mais de um até, assim como mais de um portão. Câmeras de 

vídeo nos corredores do prédio, uso excessivo de segurança privada até em ruas, vidros 

escuros nos carros. Por toda parte a cidade pode ser interpretada pelo medo e a vigilância 

presente em seu cotidiano.  

O medo é uma categoria de construção discursiva que pode ser abordado sob vários 

aspectos. Tomaremos aqui o medo a partir da perspectiva fundamentada por Malaguti137: o 

medo como fio condutor de subjetividades. O sociólogo Barry Glassner (2001) complementa 

                                                
136 Disponível em <http://www.redecontraviolencia.org/Artigos/233.html>. Acessado em 2/5/2015. 
137 No artigo “Na periferia do medo”, Vera Malaguti propõe uma discussão do conceito de medo, incluindo-o na 

história, tendo como marco inicial o fim da escravidão no Brasil. A autora se debruça sobre um discurso do 
medo, ou seja, o medo como um dado concreto (pelo aumento do número de ocorrências criminais) e como 
uma fantasia, em função do aumento do debate em todo do assunto.  



 

a ideia de medo que vamos utilizar como categoria: coteja a ideia de que o medo é utilizado 

como ferramenta política de controle social, coerção e extermínio das massas pobres por 

governos, tendo a imprensa como braço estratégico para a aplicação dessa política.  

Barry Glassner observa que podemos entender como “cultura do medo” todas as 

situações fabricadas por alarmistas, tendo como seus protagonistas: a mídia, a imprensa 

escrita, os jornalistas138, os grupos ativistas, os empresários, a religião, os políticos. 

Entretanto, dentre esses atores sociais, a mídia está no centro do fomento à cultura do medo, 

destacando crimes, enfatizando a violência, adulterando números, dados estatísticos, 

manipulando a informação, dominando o noticiário e, principalmente, aproveitando-se das 

limitações das pessoas para vender o pânico como produto. Glassner distinguirá os medos 

“válidos”, aqueles que são necessários ao ser humano porque alertam sobre o perigo; e os 

medos “falsos ou exagerados”, aqueles amplamente divulgados pelos protagonistas da cultura 

do medo citados acima, em especial a mídia através dos discursos dos representantes do poder 

público e das escolhas editoriais. Ele classifica a mídia como um "arauto do medo".  

Letícia Matheus revela que consumir o medo como produto na cobertura policial exige 

fazer uma distribuição mental desse medo de maneira heterogênea pela cidade (2011, p. 22). 

A partir de certa representação da desordem urbana e da sensação de segurança criada pelas 

lentes da mídia, cada região ou bairro é classificado segundo determinados medos, ainda que 

o risco projetado para certos lugares também seja válido para outros e, talvez, até isentos de 

alguns. "Os diferentes bairros funcionam como espacializações do medo, guardando uma 

memória da violência" (idem).  

No caso do processo de pacificação do Complexo do Alemão e os episodios de 

violência que antecederam e culminaram no evento histórico, observamos que a cobertura 

midiática de O Globo produziu, através do uso da violência como linguagem, subjetividades 

de "medos válidos" e "falsos e exagerados" provenientes de um enquadramento que 

convocava a população a sentir medo do outro, no caso, da população favelada a partir do 

sentido evocado do discurso da "Guerra do Rio". 

Em 26 de novembro, Miriam Leitão, em sua coluna "Panorama Econômico", escolheu 

como tema abordar clima de medo instaurado na cidade com a ocupação da Vila Cruzeiro e 

da cena da fuga de dezenas de jovens rumo ao Complexo do Alemão.  No artigo "No ar e na 

terra", ela usa como fio condutor da narrativa a memória social do medo do cotidiano e a 

rotina alterada da cidade. Miriam se valeu de diversos paralelismos entre o bem e o mal para 
                                                
138 “Exceções há”, diz Glassner (2001), porém, a mídia está no centro do culto da cultura do medo.  



 

criar uma atmosfera no texto que projeta o clima de alerta instaurado na "bela cidade de São 

Sebastião do Rio de janeiro, jóia da coroa brasileira, porta de entrada e saída do Brasil, nosso 

cartão-postal" (O Globo, 26/11/2010, p. 30), capaz de mudar o cotidiano dos sujeitos de 

diferentes classes sociais e uní-los por um único sentimento: o medo da morte.    

A passageira aflita liga para a filha ao lado dela no avião. O taxista que a leva ao 

aeroporto erra o caminho porque se preocupa mais em acompanhar as notícias no rádio e tecer 

comentários positivos  sobre a operação e as autoridades públicas. A camareira da TV Globo 

que "mora em frente à Vila Cruzeiro" conta que saiu depois de 4h45 da manhã para "esperar 

clarear". A maquiadora também está desatenta pois olha o notíciário na TV. A sobrinha 

repórter de Miriam está in loco na cobertura do acontecimento, mas liga para a tia para dar 

notícias.   

Assunto único, conversa dominante, rotinas subvertidas. Os diálogos podem 
começar de qualquer ponto, porque o interlocutor sempre sabe do que se fala.  Só se 
fala disso. Boatos se misturam aos fatos e não há como separá-los porque os fatos 
parecem irreais. A menina de 14 anos em frente ao computador na sua casa leva um 
tiro no peito e morre. A economia conseguiu oferecer à família dela, mesmo 
morando numa área pobre da cidade, a possibilidade de ter um computador em casa, 
mas a segurança não protegeu sua vida. (...) Ontem, no ápice da tensão, as cenas da 
fuga de bandidos da Vila Cruzeiro para o mar de favelas que é o Alemão dá o 
mesmo tempo medo e esperança. Vistos assim do alto, do helicóptero, eles são o que 
são: um  grupo em desordem. A chance de vitoria existe. Ao mesmo tempo, dói ver 
como alguns são tão jovens ( "No ar e na terra"– O GLOBO, 26/11/2010, p. 30, 
grifos meus).  

Em meio à narrativa, Míriam apresenta o Complexo do Alemão ao leitor pelas 

dificuldades de desenvolvimento de políticas públicas devido à presença dos “tão jovens” em 

fuga. O Complexo do Alemão de Miriam Leitão é homogêneo, simples. Lá só existe a 

possibilidade da morte que, de tão perto do real, parece que pode acontecer a qualquer 

momento: o comércio de drogas e o tal “mar de favelas” que parecem não integradas à cidade. 

Para existir uma alternativa, é necessária a coexistência de três elementos: o espaço, as UPPs 

e o PAC, sem a necessidade de alguém para mediar a “portaria” do enclave invisível 

(CALDEIRA, 2001).  

(…) Há as UPPS e o PAC. As UPPs entraram nas favelas tirando o tráfico de 
drogas, retomando o território. O PAC pede licença. São obras de melhoria inclusive 
nas favelas ocupadas pelo tráfico. No Alemão, por exemplo, os trabalhadores 
passam entre bancas de cocaína e adolescentes armados. Quem já visitou o 
Complexo sabe que ele é uma gigantesca cidadela. Não será fácil lá, como não será 
fácil na Rocinha. Mas era isso ou ficar de braços abertos para o inaceitável (O 
GLOBO, 26/11/2010, p. 30).  

E conclui que: “Visto de perto, o Rio é mais complexo” (idem). O interessante é que a 

jornalista reconhece a polissemia da questão, mas renega uma solução abrangente. Para ela, a 



 

única saída é “ter a presença do Estado em todo seu território (PAC e UPPs). Do contrário, (o 

Rio) será uma bela paisagem para ser vista de longe” (idem). Talvez, porque reconhecer a real 

complexidade do problema inscrito no tecido urbano da cidade significa alterar o sentido 

simplificado atribuído tanto ao Complexo do Alemão quanto à solução proposta como 

alternativa ao medo espraiado pela cidade: a retomada de território a partir da instalação das 

UPPs.  É fundamental lembrar que os “lugares são valores que podem tanto unir quanto 

separar. Ou seja, na conformação mental da cidade, a localização no sistema econômico e na 

hierarquia social se sobrepõe à localização espacial” (MATHEUS, 2011, p. 23).  

O Rio complexo visto de perto é polissêmico assim como a favela, o sentido de paz e o 

consenso atribuído às UPPs. Vera Malaguti afirmou sobre o episódio e a cobertura da mídia 

que “o Alemão é muito mais complexo” (2011, p. 55), alterando o sentido discursivo do real 

evocado pelo jornal para o Complexo do Alemão e o programa de segurança pública de 

pacificação de favelas. "As UPPs viraram um macabro consenso, através do bombardeio 

midiático (...) como peça publicitária” (idem). No entanto, uma mesma população e 

organização de sociedade pode ter diferentes memórias, "o que nos leva a construção de 

vários Rios do medo" (MATHEUS, 2011, p.23). 

A contabilidade do uso de certos termos no volume de notícias da cobertura 

jornalística do episódio pelo O Globo nos dá certas pistas sobre a produção de sentidos pela 

repetição de dizeres evocada pelo jornal. Nas primeiras duas semanas de repercussão do caso 

(22/11/2010 a 4/12/2010), a palavra "ataque" aparece 102 vezes, "pânico" e "medo" têm 94 

menções, e o termo "terror" ocupa os discursos jornalísticos em 66 enunciados, tendo o seu 

sentido variado entre citações como "ações terroristas" e "terrorismo". Para não deixar 

dúvidas sobre a gravidade da situação O Globo anuncia 231 vezes que estamos em uma 

guerra e enquadra a violência pela cartola "A Guerra do Rio" em 91 notícias – a expressão se 

torna título de três cadernos especias públicados pelo jornal no dias 26/11/2010, 28/11/2010 e 

29/11/2010 e passa a ser constantemente repetida nas ruas, em comentários publicados 

enviados por leitores do próprio jornal em sites de redes sociais.   

O modo como a mídia fala sobre a violência faz parte da própria realidade da 
violência: as interpretações e os sentidos sociais que serão extraídos de seus atos, o 
modo como certos discursos sobre ela passarão a circular no espaço do público e a 
prática social que passará a ser informada cotidiana e repetidamente por estes 
episódios narrados. Revela-se, aqui, o caráter estruturador dos discursos 
(RONDELLI, 2000, p. 150).  

Instala-se na cidade dessa forma uma "aura de medo" (O Globo, 26/11/2010, p. 15, 

caderno especial) que será acionada como dispositivo discursivo para: equiparar os 



 

acontecimentos na cidade a diferentes episódios históricos de guerra, conflitos e confrontos 

armados em outros países, cobrar uma "reação" das autoridades públicas às ações criminosas 

e produzir sentido de ideologia aos grupos criminosos do Rio de Janeiro. Esse caráter 

estruturador das notícias está presente em todo o enquadramento do jornal: capa, manchetes, 

títulos das notícias, seleção de fontes a serem ouvidas pelo jornal, em colunas de opinião, 

editoriais, comentários de leitores, na coluna de metadiscurso do jornal ("Por Dentro do 

Globo").  

Em muitos momentos, títulos de notícias são exatamente iguais. É o caso do 

enunciado "A hora da verdade das UPPs", publicado como título de notícia da edição de 

23/11/2010, p. 12. Seis dias depois, na página de opinião editorial do jornal, O Globo publica 

novamente o enunciado "A hora da verdade" em 29/11/2011 no artigo opiniativo do então 

deputado federal Alfredo Sirkis (PV) publicado ao lado do editorial do jornal cujo título é 

"Tráfico asfixiado". Ambos os textos opininativos estão dentro de um mesmo quadro (como 

um box) intitulado: "Tema em discussão: o papel das UPPS na guerra contra o crime 

organizado". Pelo recurso do uso de um chapéu na diagramação, é informado ao leitor que o 

texto "Tráfico asfixiado" é a "Nossa opinião", ou seja, de  O Globo. Ao lado, está publicado a 

"Outra Opinião" do deputado Sirkis.  

A construção do jogo discursivo remete a um enunciado de crítica e contra-crítica. 

Mas, as opiniões se fundem em um universo único de sentido. No olho do texto da opinião de 

O Globo temos: "Ainda há um grande número de comunidades sob o jugo de bandos 

organizados". No texto "A hora da verdade", temos: "O Rio precisa enfrentar o desafio de 

acabar com o controle territorial das quadrilhas". O discurso de Sirkis é o discurso de O 

Globo e vice-versa. "As represálias das facções do tráfico contra a ocupação pelas Unidades 

de Polícia Pacificadora (...) e as operações policiais no Complexo do Alemão sinalizam a hora 

da verdade das UPPs" (O Globo, 29/11/2010, p. 6). 

O medo começou a ganhar destaque já em outubro de 2010. Exatamente um mês antes 

do o início das ações de violência de novembro, o jornal carioca informava à população que 

"Cartas apreendidas mostram que tráfico planeja atacar sede das UPPs" (O Globo, 

22/10/2010, Rio, p.21). De acordo com a reportagem, duas páginas de uma carta teriam sido 

encontradas com uma mulher que visitou o marido no sistema penitenciário federal de 

Cantanduvas (SP), considerado um dos mais seguros do país. "A correspondência era 

endereçada a dois chefes do tráfico: Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP (chefe do 

trafico no Complexo do alemão à época), e Marcos Antônio Pereira Firmino da Silva, o My 



 

Thor” (idem). Por vezes, a produção de sentido do discurso analisado da narrativa do jornal 

remete a um roteiro de uma cena de teatro ou cinema: 

Beltrame mandou um recado para criminosos que planejam invadir comunidades 
ocupadas pela polícia: – para nós (as cartas) não mudam nada no planejamento. Pelo 
contrário. Recebemos uma grande gama de informações, e a questão é conseguir 
verificar se elas são verdadeiras. Quem atacar as UPPS é que vai correr risco. (O 
GLOBO, 22/10/2010, p.21). 

A formação discursiva nos leva a crer que o jornal atua como mediador desse possível 

conflito, pois é através de suas páginas que o chefe maior da segurança do estado escolhe 

enviar o “recado”. Na reportagem, a lista dos crimes cometidos por Marcinho VP surge como 

uma prova do perigo, da potência do risco que a figura dele representa. Ele não pratica apenas 

crimes, ele ataca o Rio, fuzila oponentes, derruba aeronaves. O Globo transmite a ideia de que 

o poder do varejista de drogas parece não ter limites. 

É suspeito de ter ordenado os principais ataques do tráfico já ocorridos no Rio. Em 
2008, teria partido dele a determinação para matar o então direto do presídio Bangu 
III, o tenente-coronel da PM José Roberto do Alemão Lourenço, de 41 anos. O 
oficial foi morto com cerca de 60 tiros de fuzil. O traficante também teria 
comandado, de dentro do presídio, a invasão ao morro dos macacos, em Vila Isabel, 
no ano passado, quando bandidos derrubaram um helicóptero da PM a tiros (O 
Globo, 22/10/2010, p.21).  

Desde o começo de outubro de 2010, o jornal repercutia a vitória do então governador 

do Rio, Sérgio Cabral, para um segundo mandato. A prioridade na expansão da instalação de 

UPPS como medida da política de segurança pública é evocada pelo jornal em diversos 

momentos. O fato de o Complexo do Alemão e a Rocinha, por exemplo, serem locais para 

receberem a pacificação de favelas em 2011 também é destacado. A promessa do governador 

é de 46 UPPs em operação até o final de 2014. A 41ª unidade foi instalada no conjunto de 

favelas da Maré em 1º de maio de 2015. O número de unidades ultrapassa, portanto, a meta da 

Secretaria de Segurança Pública que estabeleceu a implantação de 40 UPPs até 2014. 

Efetivamente, “A Guerra do Rio” de O Globo tem início em 22 de novembro de 2010. 

O episódio da ocorrência de uma ação para incendiar dois carros na Linha Vermelha ganha a 

capa do jornal com a publicação de um veículo da Aeronáutica atingido na janela por balas, 

com duas páginas de notícias dentro da editoria Rio. Segundo a notícia, publicada na página 

10, já estamos na “Guerra do Rio” e sob “ataque” de algo: “Ataque incendiário – Bando ateia 

fogo a 3 carros e joga granada em veículo da Aeronáutica na Linha Vermelha”.  

Em um ataque com tática típica de guerrilha, bandidos provocaram pânico entre 
motoristas que passavam ontem à tarde pela Linha Vermelha. Em apenas cinco 
minutos, eles incendiaram dois carros, roubaram seus ocupantes, lançaram uma 
granada em um veiculo da aeronáutica e dispararam tiros de fuzil contra o militar 



 

que dirigia. Apavorados, vários motoristas deram macha a ré para tentar fugir do 
bando (O Globo, 22/11/2010). 

Em um box, abaixo das quatro fotos que ilustram a matéria, o perigo pode ser maior, 

como informado no título da notícia: “Possível retaliação contra UPPs – Serviços de 

inteligência investigam carta pregando união entre as facções”.  

A Secretaria Estadual de Segurança investiga a possibilidade de ataques nos quais 
carros vêm sendo incendiados no Rio terem ligações com a implantação de 
Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs). Para alguns agentes, é grande a chance de 
que as ações sejam uma represália à perda do domínio de traficante sobre favelas 
que foram ocupadas. De acordo com autoridades, é difícil reprimir esse tipo de 
crime, já que seus autores usam táticas de guerrilha. (O Globo, 22/11/2010).  

Interessante notar que a Secretaria de Segurança nega a informação, pois ainda 

investiga se a ação é uma “ataque”, porém, o jornal noticia a informação como um dado 

conclusivo que os grupos criminosos estão unidos, e de forma organizada, realizando esses 

atos de violência. Tudo é transmitido ao leitor como um fato verdadeiro. Atrelar o sentido de 

organização criminosa aos grupos do comércio varejista de drogas ilegais não é uma novidade 

no discurso da imprensa. Machado (2005) alerta que essa visão é errônea pois, por mais que 

haja algum nível de organização de grupo, não há uma ideologia ou um ato político que move 

as ações dos varejistas. Na notícia publicada como uma coordenada ao lado do box na mesma 

página, o periódico reforça o sentido do perigo: “Autoridades do Estado evitam comentar o 

caso” (O Globo, 22/11/2010, p. 10), denotando o sentido de credibilidade da informação para 

o jornal.  

Figura 29: O Globo, 21/11/2010, Editoria Rio p. 16 e p.2 

 
Fonte: Acervo O Globo 



 

Na mesma edição, na página 12,  na notícia do box: “A guerra do Rio – Casal tentou 

salvar as alianças”, o jornal promove o discurso do medo pela filiação discursiva da 

experiência e da vitimização virtual (VAZ, 2005). A ideia do risco de morte e de que qualquer 

um pode ser a próxima vítima dessa “tática de guerrilha” é enquadrada como um 

acontecimento da rotina de violência do espaço urbano do Rio de Janeiro, pelo dizer de um 

dos entrevistados: “Não incendiaram meu carro porque não deu tempo. Este tipo de coisa está 

ficando comum no Rio” (O Globo, 22/11/2010, p. 12).  

A produção do medo se completa na “banalidade”, segundo a fonte, “provocada por 

um “sentimento de impotência muito grande”. O sargento do departamento de material da 

Aeronáutica Renato Fernandes expressa a sensação de que a cidade está sem ordem ou 

controle: “Não sei como consegui fugir. Na hora, fazemos qualquer coisa para sobreviver. O 

sentimento de impotência é muito grande. Infelizmente, eles (os bandidos) fazem o que 

querem” (O Globo, 22/11/2010).  

A construção da “aura do medo” se completa na página 13 da edição, em notícia da 

Editoria Rio, que informa: no intervalo de 33 dias, dois assaltos classificados  como 

“arrastões” ocorreram no Jardim Botânico: “A Guerra do Rio – Medo de arrastão altera a 

rotina de comerciantes nos arredores da Faro – salão de beleza chega a trancar portas com 

cliente dentro ao anoitecer” (O Globo, 22/11/2010). Com medo, na coordenada, a população 

“apela para carro da PM não sair mais de esquina” (idem).  

Na edição de 23/11/2010, o episódio da ação criminosa enquadrada na modalidade 

“ataque” é repercutida pelo jornal e por autoridades públicas. O incêndio de outros três carros 

é o ato de violência usado como linguagem para apreensão do real pelo jornal, que tornará O 

Globo um mediador da própria violência e das ações de segurança pública. Foi através do 

jornal que o secretário José Mariano Beltrame, no dia anterior, havia mandado um recado ao 

bandidos. É pelo jornal que agora ele anuncia à população, em entrevista ao jornal, que “Após 

ataque do tráfico, PM retomará ações em favelas” (O Globo, 23/11/2010, capa). As 

autoridades públicas também já não mais “evitam comentar o caso” como foi a notícia em 

22/11/2010. Agora, na capa de periódico “Cabral admite que série de arrastões, com 

incêndios, é reação a UPPs” (O Globo, 23/11/2010, capa).  

Na capa, três fotos de ações incendiárias a carros são publicadas. Duas delas, são 

imagens  transmitidas pela TV.  A diagramação da capa traz a machete dentro de um box, 

separando-a das outras chamadas de capa. O recurso de diagramação dá a impressão de que se 

lê uma página interna do jornal. A manchete “Após ataques do tráfico, PM retomará ações em 



 

favelas” (grifo meu) ainda que separada pelo fio do box, produz um paralelismo com a 

pequena imagem publicada à esquerda da chamada “Planeta Terra”, que traz  um avião em 

voo em um céu avermelhado pelo pôr do sol.  

Figura 30: O Globo – 23/11/2010 - Capa 

Fonte: Acervo O Globo 

O discurso produzido pela imagem nos remete à memória do acontecimento do 11 de 

setembro americano, quando as torres gêmeas do edifício do World Trade Center em Nova 

York foram ao chão após um ataque terrorista. A produção de sentidos entre a imagem do 

avião e a manchete de capa é acionada pela palavra “ataque”.  

Compondo a produção de sentidos nesta capa, O Globo ainda traz, ao lado da foto de 

dois carros incendiados, a chamada: “Sociedade quer resposta firme”, que convoca um 

posicionamento das autoridades públicas sobre as ações no campo das ações práticas à 

“reação do tráfico ao projeto de pacificação de favelas”:  

Após mais um ataque do tráfico, ontem, numa série de arrastões e um total de seis 
carros incendiados nas ruas do Rio desde o fim de semana, o secretário de 
Segurança, José Mariano Beltrame, anunciou que a polícia voltará a fazer operações 
em favelas, em busca dos autores, e vai reforçar o patrulhamento em áreas mais 
vulneráveis da cidade. Pela primeira vez em dois anos, desde o início da 
implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), o tráfico amplia a reação 
orquestrada ao projeto de pacificação de favelas.  “É uma tentativa de 
intimidação.Mas não vamos retroceder, continuaremos reconquistando territórios e 
levando a paz às comunidades”, afirmou o governador Sérgio Cabral” (O Globo, 
23/11/2010, capa, grifo meu). 

Na página interna, Editoria Rio, o discurso jornalístico do jornal têm alguns detalhes 

que merecem destaque. No primeiro plano, temos a ideia de que a Secretaria de Segurança 

Pública não realizará mais operações de incursões policiais em favelas, visto que uma das 



 

soluções para se “restituir à população a sensação de segurança parcialmente perdida com as 

ocorrências dos últimos dias” (nota oficial da PMERJ, encaminhada aos jornais, extraída da 

obra de DUARTE, 2012, p. 14), é a “operação em oito favelas da capital nesta segunda-feira, 

22, seguindo informações de inteligência que dão conta da presença de bandidos e armas nos 

locais” (idem). Entretanto, 18 dias antes, O Globo havia publicado a repercussão de uma 

operação policial em favela: 

Após um final de semana de confrontos entre traficantes rivais pelo controle de 
venda de drogas nos morros da Serrinha e São José da Penha, em Madureira, 
policiais militares entraram em confronto ontem. Desde as 3h, cerca de 50 policiais 
do 41º BPM (Irajá), com auxílio 12º BPM (Bangu) e do 27 BPM (Santa Cruz), 
fizeram uma operação  no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho. (O Globo, 
4/11/2010, p.11).   

Porém, na capa de novembro e na página interna, o jornal publica a declaração do 

secretário José Mariano Beltrame que promove a tese de "volta das operações policias em 

favelas" sem qualquer contestação sobre o fato de que esse tipo de incursão no espaço 

favelado não havia sido interrompido. "Essas operações vão nos fazer voltar aos morros. 

Vamos voltar a atuar dentro de alguns locais no sentido de buscar os autores disso" (“Polícia 

fará operações em favelas” – O Globo, 23/11/210, p.17).  

A notícia "Dois meses de ataques" publicada em um box na mesma edição apresenta 

como dado a ocorrência contínua de "ataques" na cidade, propagando um sentido de guerrilha 

aos atos de violência. De acordo com o periódico, "12 veículos foram incendiados e 21 

arrastões em diferentes espaços da cidade" ocorreram nos últimos dois meses. Percorrendo o 

acervo digital do próprio jornal, não encontramos na pesquisa realizada entre setembro e 

outubro referências a tantos assaltos rotulados como arrastões ou a menção de carros 

incendiados. A busca foi realizada porque como na notícia "Dois meses de ataques" o jornal 

não publicou a origem dos dados apresentados.  

Então,  partimos do presuposto de que a estatística poderia ter sido obtida em notícias 

do próprio jornal. Porém, ainda que os dados apresentados quanto ao número de arrastões 

possam ter sido extraídos de reportagens, apuração jornalística através de fontes ou relatório 

de instituições públicas, a ausência da fonte do dado denota perda de credibilidade. Em outro 

trecho o jornal diz que, desde o ínicio do ano de 2010, 38 arrastões ocorreram na cidade. 

Novamente a informação estatística não é atribuída a nenhuma fonte.  

A estrutura discursiva de uma "aura do medo" no Rio de Janeiro também se apresenta 

na notícia "A hora da verdade para as UPPs", transmite a ideia de que atos incendiários a 

carros são corriqueiros no espaço urbano. A diferença, agora, é o recorte de classe: “Os 



 

bandidos – acostumados a incendiar ônibus – agora espalham o terror na classe média ao atear 

fogo a carros de passeios” (O Globo, 23/11/2010, Rio, p. 16).  

Elisabeth Rondelli (2000) alerta que a interposição do relato da mídia entre o 

acontecimento e a violência cria um circuito de produção de sentidos que alavanca a ação de 

violência como ato constitutivo do próprio fenômeno narrado, “por sustentar e a configurar 

opiniões, julgamentos, valores e práticas adotados a partir e/ou com referência a esses relatos 

sobre a violência” (2000, p. 152). Ela ainda analisa que a dimensão pública da linguagem da 

violência da mídia orienta os discursos e as práticas sociais sobre a violência. “Se a violência 

mobilizadora e fundadora expressa conflitos, dá visibilidade a questões sociais ou política 

latentes, provoca a produção de sentidos em diversas instâncias discursivas e aciona práticas 

institucionais e políticas” (idem).  

Desde o começo dos atos de violência em 22/11/2010, nenhuma outra possibilidade 

sobre o motivo que originou os atos na cidade ou a autoria dos crimes é apresentada pelo 

jornal. A versão oficial consolidada discusivamente trata os "ataques" como uma realiação às 

UPPs promovidos pelo maior grupo criminoso do Rio de Janeiro: o Comando Vermelho. 

Porém, nos enunciados do jornal,  o nome do grupo não é informado. Trata-se de uma posição 

da linha editorial de O Globo assumida desde 2005 de não publicar o nome ou a sigla de 

grupos criminosos no Rio de Janeiro.  O enunciado discursivo do jornal é realizado sempre a 

partir da expressão "facção criminosa", "união de facções", "retaliação de facções". Qualquer 

menção ao nome de grupos existentes do comércio varejista de drogas no Rio de Janeiro é 

silenciado.  

A única exceção encontrada na pesquisa foi a publicação da notícia "Organização 

nascida do convívio com presos políticos" com o subtítulo "Presídio da Ilha Grande serviu de 

escola para formação de grupo criminoso" publicada em 29/11/2010, no caderno especial "A 

Guerra do Rio", na página 17. Nota-se que essa exceção aberta pelo jornal exerce um 

enquadramento ideológico de que os grupos varejistas de drogas ilegais do Rio de Janeiro, 

especialmente o Comando Vermelho, são organizados e possuem formação ideológica. A 

defesa de um posicionamento político, de uma ideologia é uma das características que 

justificam um grupo de pessoas ser considerado como "inimigo". A historicidade oficial de 

como teria surgido o Comando Vermelho serve de fio condutor para O Globo repetir esse 

sentido de "guerra contra um inimigo" e dar força a propagação de sentido de que a cidade 

está sob "ataque" de uma organização criminosa.  



 

A notícia também serve de instrumento para reforçar a ideia de vitória e reconquista 

do território do Complexo do Alemão, pois a notícia "Organização nascida do convívio com 

presos políticos" foi públicada em um box como uma coordenada da notícia principal de alto 

de página com a machete "A maior das facções é humilhada" (O Globo, 29/11/210, caderno 

especial A Guerra do Rio, p. 17) e subtítulo "Para especialista, a imagem do criminoso 

vencido é um alerta para outras quadrilhas" (idem). Por esse motivo, o jornal também pública 

os nomes dos grupos Amigos do Amigos (ADA) e Terceiro Comando (TC). 

O procedimento editorial de silenciar o nome e as siglas dos grupos varejistas de 

drogas foi uma opção justificada por O Globo como medida preventiva de modo a evitar uma 

glamourarização dos nomes e siglas dos grupos, segundo informado pelo jornal para o estudo 

de Mídia e Segurança elaborado por Silvia Ramos e Anabela Paiva (2005). A publicação 

constante do nome e sigla das faccções produziria uma disseminação de uma cultura criminal, 

promovendo o nome dos grupos. É uma tese de que o espaço dado na mídia a esses grupos, ao 

reportar uma notícia de crime, promove a facção e pode motivar outros à realização de outros 

crimes. Essa posição de O Globo revela a consciência do jornal sobre o poder de influência na 

representação de práticas sociais e nos sentidos dos discursos que circulam na opinião 

pública.  

Com a decisão de silenciar a informação do nome dos grupos varejistas de drogas no 

Rio de Janeiro, o jornal assume que é um ator social da disputa de sentidos, logo, opera a 

produção de hegemonia139. "Os jornalistas, os políticos e outros formadores de opinião 

fomentam o medo em relação a determinados grupos sociais, tanto por aquilo que apregoam 

como por aquilo que não divulgam" (GLASSNER, 2003, p. 193). Além disso, a produção de 

sentidos da política de silenciamento do jornal desliza para um número de grupos 

desconhecidos, e a própria ocultação do nome e da siglas provoca o medo e uma sensação de 

insegurança. Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando (TC) e Amigos dos Amigos 

(ADA) tornam-se os nomes inomináveis na cobertura jornalística do periódico por 

encarnarem um figura específica da violência:  
                                                
139 Para Gramsci, a hegemonia é o modo pelo qual a classe burguesa (compreendido pelo autor como 

heterogênea), que detém o poder político, econômico e cultural, estabelece e mantém a sua dominação 
perante os outros segmentos do estrato social. Para Gramsci, a hegemonia (pensada sempre como a 
construção de sentido frente à heterogeneidade) se basearia em um consentimento ativo: uma vontade 
coletiva em torno de um fato ou uma ação que uniria, no campo cultural, os diversos grupos sociais levados a 
identificar-se, ou não, com os consensos construídos pela classe dominante da estrutura social. É por isso que 
a hegemonia não pode ser classificada como uma falsa consciência ou mera manipulação das massas. Os 
diferentes segmentos do estrato social inseridos na luta de classes pensam de acordo com os mais variados 
elementos. Inclusive, com ideias que contradizem a ideologia dominante ao constituírem a experiência 
cotidiana.  



 

Tomar o medo social como objeto é buscar explicá-lo como um instrumento criado 
socialmente, por determinados grupos, que impede as pessoas de coletivizarem seus 
interesses e o próprio medo, tecendo uma nova cultura e novos padrões éticos, no 
âmbito do privado e na esfera onde se gesta a vida cotidiana, alterando sua dinâmica, 
seus ritmos e seus procedimentos. É entendê-lo, não como um fenômeno pronto e 
acabado, mas como resultado de múltiplos processos, buscando explicações no bojo 
das relações sociais das condições reais de vida dos sujeitos e na forma concreta 
como se expressa no cotidiano das pessoas. Dessa maneira não se configura como 
algo estático, mas trata-se de um objeto que vai se construindo a partir da dinâmica 
apropriada da realidade social e histórica e, sobretudo, da forma como a violência 
vai se construindo na nossa realidade (BAIERL, 2003, p.23). 

Mario Sérgio Duarte, comandante da PMERJ, ao abordar a premissa de sucessivos 

“arrastões” no Rio de Janeiro, naquele período no livro de sua autoria, revela que diversas 

ocorrências colocadas pela imprensa como “arrastões” trataram-se de assaltos comuns. Ele 

também questiona a tese da união dos grupos do comércio de drogas do Rio de Janeiro: "Não 

acreditava na tese da união entre elas que estava sendo dita nos bastidores da Seseg – 

Secretaria do Estado de Segurança" (DUARTE, 2012, p. 13). No entanto, defende a versão 

oficial de retaliação do “tráfico” às UPPs, mas como ato de violência de um dos grupos: “Não 

era apenas Álvaro140 que defendia a mão do Comando Vermelho nas ações incendiárias. 

Havia uma unanimidade nas opiniões e, sem nenhuma dificuldade, meus assessores 

discorriam suas razões para enquadrar o CV na autoria dos atentados” (Ibidem, p.12, grifos 

meus).  

Para Duarte, os atos de violência eram mensagens com sentidos diferentes, 

dependendo do destinatário. À população "queria dizer que o Estado era frágil, incapaz de 

protegê-la de eventos simultâneos e em muitos pontos diferentes. A tática dos incêndios 

visava provocar impacto visual aterrador, além de caos no trânsito" (Ibidem, p. 13). Ao 

Estado "o CV queria mostrar que ainda era um poder ameaçador, com capacidade de pressão 

para forçar uma negociação indispensável ao terror da normalidade no Rio" (idem).  

Ambos os sentidos estão vinculados e são encontrados no discurso de O Globo. A 

cobertura das ações de violência, a pacificação de favelas dos Complexos do Alemão e Penha, 

as repercussão do acontecimento apresentam a questão da segurança pública por etapas em 

uma cadeia de sentidos. A partir da instauração do medo pela linguagem da violência no 

jornal, inicia-se um processo de cobrança de "reação" – termo utilizado pelo jornal 37 vezes 

entre novembro e dezembro de 2010. É o momento do agenciamento: "A guerra do Rio – 

Especialistas: ataques exigem resposta forte – Estudiosos em segurança pública e entidades do 

                                                
140 Trata-se do coronel Álvaro Garcia, à época chefe do Estado-Maior Operacional da PMERJ. 



 

Rio apoiam UPPs, mas acham que política de segurança precisa de ajustes" (O Globo, 

23/11/2011, Rio, p. 18).  

Nesta matéria, há uma informação publicada no topo da página que antecede o título: 

"A Guerra do Rio: presidente da Firjan compara combate ao tráfico à luta do governo italiano 

contra a máfia". É o primeiro momento da construção de sentidos sobre evento histórico do 

Rio em alusão a outras cidades do mundo. Prega a ideia de que o grupo de comércio varejista 

de drogas no Rio de Janeiro pode ser equiparado à organização criminosa da mafia italiana. 

Considerar o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio (Firjan), Eduardo 

Eugênio Gouvêia Vieira, como fonte apta a emitir uma opinião de análise sobre o momento, 

também é outra peculiaridade.  

É ele quem compara os grupos do Rio à máfia na Itália. Quanto aos especialistas 

ouvidos pelo jornal,  destacam-se a antropolóloga Alba Zaluar e o sociólogo Michel Misse, 

em dois movimentos de sentido: o enquadramento da favela como o locus da origem do 

problema da violência e do crime  que deve receber essa "reação" das forças de segurança 

pública e o sentido produzido sobre  os acotnecimento do Rio de Janeiro ao se comparar 

eventos ocorridos em diferentes cidades com contextos distintos, corroborando para a visão de 

"aura do medo" e enquadramento dado por O Globo: 

É obvio que o projeto (das UPPs) tem que continuar. Só que o cobertor é curto. Os 
bandidos querem obrigar o governo a diminuir o efetivo nas favelas para combater 
os arrastões nas ruas. Eles querem criar um dilema insolúvel. Mas há uma solução, 
que não é só aumentar o efetivo, mas também optar por ações mais bem estudadas e 
estratégicas – diz, acrescentado que as próximas UPPs devem  priorizar  o subúrbio, 
onde  fica a maioria das favelas.  Ainda dominadas por traficantes (…) "Se 
observamos, os ataques se concentram na área onde moram ou passam os mais ricos 
da cidade. Objetivo é aterrorizar as pessoas" (Alba Zaluar, O GLOBO, 23/11/2011, 
Rio, p. 18).  

O sociólogo Michel Misse acredita que os bandidos queiram usar a mídia para 
causar insegurança: - a ideia é usar a mídia para assustar a população e amplificar o 
problema. O que está acontecendo é uma reação como no sul da Itália, no México e 
na Colômbia. É uma reação a uma política de segurança que está ocupando áreas 
antes controladas por organizações perigosas (O GLOBO, 23/11/2011, Rio, p. 18). 

No dia 24/11/2010, o medo convocado pelo jornal e as ações de violência parecem 

instalados na população carioca, e essa "aura de medo" (O Globo, 26/11/2010, p. 15) é 

legitimada nas páginas do jornal: "A Guerra do Rio: Possibilidades de arrastões e incêndios a 

veículos fazem cariocas voltarem mais cedo para casa. Medo deixa vias livres de 

engarrafamentos. Ruas da Zona Sul registram fluidez no horário do rush" (O Globo, Rio, p. 

19). Uma foto da Avenida Presidente Vargas livre do trânsito ilustra a reportagem ao lado de 



 

outra imagem em que uma pessoa exibe um cartaz com a mensagem "SOS PAZ" da janela de 

um apartamento, na Penha.  

Na coluna "Dos Leitores", o jornal se propõe a publicar a "voz" dos leitores: "pelo e-

mail, pelo site do Globo, pelo celular e por carta, este é um espaço aberto para expressão do 

leitor". Os comentários selecionados pelo jornal reproduzem a opinião do periódico que, em 

geral, está distribuída em diferente espaços. Não só no lugar reservado à publicação de 

editoriais e colunas de opinião, mas no enquadramento dado às notícias produzidas sobre a 

violência, desde a informação publicada em machetes ao corpo do texto com a seleção de 

fontes pelos jornalistas. Se O Globo enquadra o evento como "A Guerra do Rio", o leitor – 

ou o próprio jornal ao publicar o comentário – produz a repetição desse mesmo sentido ao 

titular a expressão "Terror no Rio" como o título (ou cartola) dos comentários enviados para a 

seção:  

Sim são ataques terroristas o que estão chamando de arrastões. As autoridades tem 
que reconhecer isto! Se o Exército já veio para o Rio, por tão menos, por que não 
vem desta vez? (...) o carioca está em pânico. (…). Ataques terroristas sim (BRUNO 
DE FARIA); Já estamos em Beirute. De novo, de novo mais incêndios a carros nas 
linhas expressas  importantes. Então, só resta solicitar a Força nacional de segurança 
ao governo federal.  O que será que está faltando (LUCIO JESUS); Autoridades 
legalmente constituídas, vamos combater a guerrilha urbana, colocando as Forças 
Armadas na rua, e fogo neles? Faz-se necessário um basta em tudo que está 
acontecendo (ALTAIR SANTOS); O Rio de Janeiro vive um trágico clima de guerra 
terminal. Todas as medidas, das forças armadas às rezas para nossa senhora 
aparecida, devem ser usadas para salvar povo da dizimação (NELSON NOBREGA); 
Acuados nas favelas pelas bem-sucedidas UPPs, traficantes do Rio intensificam suas 
ações no asfalto. Os cidadãos de bem não aguentam mais, assaltos, arrastões (…). já 
passou da hora de as autoridades criarem as UPPAs: Unidades de Polícia 
Pacificadoras do asfalto (JULIO FABIO DE OLIVEIRA) (Dos Leitores – O 
GLOBO, 23/11/2011, p. 8). 

O jornal informa que foram enviados à redação mais de 700 comentários no dia 

anterior (22/11/2010) a partir da publicação da notícia de que mais três veículos foram 

incediados na cidade, durante a “onda de violência”, no Trevo das Margaridas, em Irajá, 

Zona Norte do Rio. A ideia de terrorismo é construída pelo jornal de forma crescente, seja 

pela denominação de uma ação como terrorista, na evocação do termo terror/terrorismo, ou 

pelo repetido uso da palavra “ataque”.  

Na notícia publicada em 26/11/2010, p. 15, caderno especial “A Guerra do Rio”, O 

Globo compara os atos de violência que ocorrem no Rio de Janeiro e a lógica de retomada do 

território da pacificação pelo Estado a três experiência em cidades diferentes: Medellín 

(Comlômbia), (Cidade de Sadr), Ciudad Juárez (México). “Em comum, essas três cidade 

tinham – ou ainda têm – áreas onde a polícia não podia entrar, populações desassistidas e 

cenas muito parecidas com as que os cariocas viram pela TV”. Se valendo dessa repesentação 



 

da violência em contextos diferentes, mas que se unem pela linguagem da violência como 

imagem, O Globo, afirmar: “Foram necessários 20 anos para Medellín se livrar da aura do 

medo que cercava seu nome” (O Globo, 26/11/2010, p. 15). 

Depois de cinco dias de notíciarios produzidos a partir da linguagem da violência, em 

27/11/2010, o Rio de Janeiro está tomado pela “aura do medo”: formada por medos “válidos” 

e medos “falsos e exagerados”.  A memória do medo agenciada por autoridades públicas e a 

produção de sentidos de O Globo – e também pelos reais acontecimentos de violência 

presenciados pela população – instauram uma mudança de hábitos e comportamentos no 

comécio, em atividades escolares, na agenda cultural e na mobilidade urbana do Rio de 

Janeiro. Como os principais alvos das ações de incêndios são os ônibus, as empresa decidem 

alterar percursos e horários de circulação (“Com medo, empresa de ônibus reduzem frota” – 

O Globo, 27/11/2010, Rio, p. 33).  

Em 29/11/2010, o jornal publica o artigo “A lógica do terror”, na página 7, da 

jornalista Aline Rabelo, com a opinião sobre o que ela classifica ser “um novo padrão de 

violência” no Rio de Janeiro. Ela defende que há no espaço público da cidade a possível 

prática de terrorismo impetrada pelos grupos do comércio varejistas de drogas, que engendra 

a “transformação gradual da linguagem usada pela autoridades” para nomear essas ações. A 

mudança da linguagem empregada, para a jornalista, é coerente. Não é utilizada como 

recurso “sem razão de ser”, pois o “terrorismo precisa ser entendido, antes de tudo, como um 

método”.  

Segundo Aline Rabelo, “a clareza do terrorismo aflora quando se está diante de um 

inquestionável atentado à população civil. Os fatos nos últimos dias no Rio de Janeiro falam 

por si”. Assim, pela linguagem, atos de violência e sentidos em um artigo publicado na 

página de jornais, os varejistas de drogas rotulados habitualmente como traficantes são 

“convertidos em terroristas”. Ainda que a jornalista e autora do artigo admita que seja uma 

conversão “por alguns dias e de forma esporádica”. Se o sentido dos atos de violência deve 

estar ligado ao de terrorismo apenas por um curto espaço de tempo, então, por que fazer tal 

enquadramento? Porque, de acordo com a jornalista, os varejistas de drogas ilegais “precisam 

ser encarados e combatidos como tal (terroristas), cabendo às autoridades públicas adequadas 

a avaliação das políticas públicas a serem usadas para combater esse novo padrão de 

violência” (“A lógica do Terror” – O Globo, 29/11/2010, p. 7). Para enfrentar esse 

“terrorismo”, a imprensa tem um imprescindível papel: “o peso da responsabilidade  de 



 

refletir a respeito sobre como o terrorismo se alimenta da publicidade dos fatos para propagar 

o medo e a sensação de insegurança”. 

Barry Glassner ressalta que os jornalistas de “mídia impressa” usam uma tática para a 

disseminação do medo que consiste em “vaguear por diversos parágrafos de narrativas 

alarmantes em primeira pessoa, advertências e perigos, selecionando a presença do medo 

como ato social da notícia ou artigo, para informar ao leitor somente no final sobre os danos 

colaterais da política” (2001, p. 42) empregada por autoridades, como a ocorrência de mortes 

de pessoas ou a ideologia por trás das notícias. Afirma que a imprensa tem a função de não 

alimentar a propagação do medo é uma boa  paráfrase para estabilizar os sentidos e legitimar 

um discurso ideológico. 

Pascual Serrano (2010) alerta que uma das estratégias dos meios de comunicação de 

massa nas democracias – em um sociedade atomizada pela construção social da notícia – é 

expressa no uso da linguagem para aparentar informação quando se está opinando, 

neutralidade quando há parcialidade e distanciamento quando o meio está se envolvendo 

(SERRANO, 2010, p.48). Ele avalia que o modelo dominante aprendeu a importância de 

entrar na mentes das pessoas com a bandeira da imparcialidade e da neutralidade. "A 

propaganda mais eficiente sempre é distribuída como informação, ou está oculta sob a 

aparência da informação" (idem), dado que as melhores técnicas de propagandear um 

discurso "é incluir que o sujeito não as perceba como tais e pense que age de acordo com 

seus próprio critério" (idem) para assim transformá-lo em consenso. 

De acordo com o autor Dênis de Moraes (2009), a noção de imaginário social é 

fundamental para a compreensão do universo de representações simbólicas que caracterizam 

os valores e crenças de uma determinada sociedade (2009, p.29). Esse imaginário social 

também é composto por relações imagéticas que, em conjunto, atuam como memória afetiva 

de uma cultura mantida e sustentada pela comunidade a partir de um suporte ideológico. Essa 

base permeia as crenças e valores dessa memória afetiva encadeada através desse imaginário 

construído, o mesmo que pode atingir as “aspirações, os medos e as esperanças de um povo” 

(MORAES, 2009, p.30).  

É através desse imaginário que um povo pode esboçar suas identidades e objetivos, 

detectar inimigos e organizar seu passado, presente e futuro. Portanto, será este imaginário 

cultural social construído por essas relações imagéticas e representações simbólicas que 

estará “no cerne da batalha das mídias na contemporaneidade para a construção de uma 

hegemonia cultural” (MORAES, 2009, p.30). Segundo ele, quando se busca neutralizar ou 



 

silenciar representações, identidades e aspirações presentes em um contexto histórico-social, 

o desejo por trás de tal ação é o de impedir que expressões singulares desordenem a memória 

que se quer oficializar ou contraditem as linhas do imaginário fixadas perante a comunidade 

(MORAES, 2009,p.30). 

Nesse contexto as mídias funcionariam como instrumento de fabricação de sentido em 

torno da narrativa de um fato histórico, funcionando como o carrier-group da massificação de 

um determinado olhar e produção de sentido sobre um acontecimento, sendo assim, podemos 

afirmar que as mídias, enquanto grupo corporativo, operam como porta vozes da construção 

de imaginário social coletivo. Elas transformam a experiência ligada ao cotidiano urbano, por 

exemplo, da representação da violência, conforme o pressuposto teórico de noção de 

imaginário social de Moraes (2009). Segundo o autor, quando se busca neutralizar ou 

silenciar representações, identidades e aspirações presentes em um contexto histórico-social, 

o desejo por trás de tal ação é o de impedir que expressões singulares desordenem a memória 

que se quer oficializar ou contraditem as linhas do imaginário fixadas perante a comunidade 

(MORAES, 2009,p.30). 

Isso remonta ao conceito de “ecos da percepção gramsciana da contemporaneidade da 

hegemonia cultural” ressaltada por Moraes (2009). Ele estabelece que o uso de símbolos e 

linguagens para a criação de um imaginário social coletivo serve como ferramenta de disputa 

de classe e defesa de interesses políticos econômicos no campo da hegemonia cultural, 

através da plataforma da comunicação: é a batalha das mídias hegemônicas e contra 

hegemônicas. Portanto, em meio a relações de poder, será a luta de classes que determinará a 

interpretação dos fatos históricos por intermédio de signos fixos e constantes que se protegem 

de contradições: “aquilo que está dado e aparece como representação do real, como verdade” 

(MORAES, 2009, p.45) 

 Moraes (2009), ao examinar tensões e utopias para trabalhar com o tema da noção do 

imaginário social, hegemonia cultural e comunicação, chama-nos atenção sobre o campo 

justamente dessas disputas ideológicas pela conquista da hegemonia cultural: a formação do 

consenso elucubrado por Gramsci. Ele nos convida a refletir sobre como ocorre a conquista 

desse suposto consenso, desvelar o significado dos “jogos de consenso e dissenso que 

caracterizam e condicionam a difusão simbólica do imaginário social”, a partir do campo da 

comunicação, da batalha das ideias na mídia (MORAES, 2009, p.35).  

Gramsci ressaltado por Moraes (2009) observa que os jornais são instrumentos de 

intervenção na formação da opinião pública, logo, na formação de consenso, porque 



 

determinam olhar sobre fatos histórico-políticos e culturais, produzem motivações éticas, e 

assim atuam como aparelhos privados de hegemonia. Em especial, os jornais corporativos 

devido ao elemento econômico do jornal da mídia corporativa, elaborado como um produto. 

É por isso que os jornais da mídia corporativa estabelecem e pactuam com a construção do 

consenso da hegemonia cultural estatal da classe dominante.  

A mídia atuando como um carrier-group (Alexander, 2002, apud MELO, 2008) 

depende da manutenção do poder vigente e ganho de aliados para executar seus projetos 

políticos e ganhar capital, seguir sendo o campo de disseminação e construção do consenso 

que a condiciona como a representante da difusão simbólica do imaginário social. Ou seja, 

para existir como um poder por exercer o papel de mediadora e porta-voz dos desejos da 

sociedade. 

Por isso, Moraes (2009) destaca que, para Gramsci, formar a opinião pública é uma 

operação ideológica que está associada à disputa pelo monopólio dos órgãos formadores de 

consenso, dentre eles os meios de comunicação. “É no domínio da comunicação que se 

esculpem os contornos ideológicos da ordem hegemônica e se procura reduzir ao mínimo o 

espaço de circulação de ideas alternativas e contestadoras” (MORAES, 2009, p.46). 

A linha do direito da Escola da Criminologia Crítica141, que trabalha a ideia da 

construção social do crime e dos sujeitos sociais, propõe uma inversão do olhar habitual do 

crime e do criminoso, assim como do imaginário social fomentado por agentes de hegemonia 

cultural. Isto é, o criminoso não é o ponto de partida para compreensão do crime, mas o locus 

da realidade socialmente construída. Essa posição é a proposta do conceito da teoria do 

labeling approach ou teoria do etiquetamento (na tradução de BUDÓ, 2013) também 

conhecida como a teoria da reação social, por identificar na reação da sociedade ao desvio 

(crime) um fundamental elemento para que o comportamento seja assim rotulado. A teoria da 

reação social prega a visão da criminalidade fora da dicotomia do bem e do mal, ou seja, o 

comportamento do criminoso é relativizado.  

O labeling approach, portanto, produz uma ruptura da criminologia por retirar o foco 

das causas do crime no crime e no criminoso para visualizar o fenômeno da criminalização, 

trabalhando dois níveis: a criminalização primária, que seleciona condutas desviadas através 

da denifinção de normas de categoria jurídica, que interage com a definição do senso comum 

do que é o comportamento “normal”; e a secundária, presente na atuação do discurso ou 
                                                
141 Segundo a professora da UFF e jornalista Sylvia Moretzsohn, a análise do papel da mídia a partir da 

Criminologia Crítica proporciona uma fina reflexão do tema da criminalidade, da violência e do jornalismo. 
para o campo da Comunicação.   



 

ações de agências de controle (ou agentes criminalizantes), pois são essas agências que 

atribuem a “etiqueta” de desviante aos sujeitos em função do descumprimento de alguma 

“norma”. “O desviante é uma pessoa a quem se pode aplicar com êxito aquela etiqueta; o 

comportamento desviante é o comportamento assim etiquetado pelas pessoas” (Becker, apud 

BUDÓ, 2013, p. 33).  

Os estereótipos, tanto de autores como de vítimas, estão ligados ao senso comum, 

criados através da interação social. São eles, "os sistemas de representações que orientam a 

vida cotidiana, e se constituem em mecanismos de seleção na medida em que permitem a 

definição da desconformidade como desvio” (BUDÓ, 2013, p. 37). Em suma, a teroria da 

reação social diz que é fundamental compreender quem tem o poder de definir o que é crime, 

pois essa ação seletiva produz a construção de estereótipos, ou seja, de rótulos. “o conceito de 

criminalidade sofre um golpe mortal: fora da dicotomia do bem e do mal, o 'comportamento 

criminosos' é relativizado” (MALAGUTI, 2011, p.74). 

Essa perspectiva traz a visão de que a criminalidade é produzida por processos 

criminalziantes dentro de um hierarquia de poder do sistema socieconômico, em 

conformidade com a  manutenção e perpetuação da desigualdade social, definindo relações 

de poder que usam a punição como forma de controle social (Baratta, apud MALAGUTI, 

2011, p. 74). Trata-se da polaridade entre bem e mal, portanto, como “mecanismos 

simbólicos dessa construção social que passa a dar conta da reação dos sujeitos aos processos 

de etiquetamento” (idem). 

Para a Criminologia Crítica, o que existe na sociedade não são crimes e sim processos 

de criminalização, porque a criminalidade é uma realidade social atribuída. A pergunta 

primordial de análise para essa linha crítica não é “quem é o criminoso?” como na escola 

positivista do Direito, mas “quem é definido como criminoso?” ou “quem é rotulado 

socialmente como criminoso?”. A partir dessa caixa de ferramenta cabe perguntar quem é 

enquadrado como terrorista e inimigo no discurso do enunciado de O Globo. A jornalista 

Aline Rabelo no artigo “A lógica do terror” (O Globo, 29/11/2010, p.7) delimitou sua 

posição e opinião sobre o que nomeia de “novo padrão de violência” que propaga o medo, 

assim como identificou, isto é, selecionou sobre quais sujeitos devem pesar esse papel 

defendido por ela da mídia ou o discurso do terror: jovens pobres em favelas.  

A reflexão proposta da categoria interpretativa crime-violência e medo-vigilância nos 

revela a posição crítica aos papeis sociais ou rótulos criminalizantes do poder punitivo, que é 

necessário ter ao lidar com a analise dos enunciados jornalísticos. A transformação gradual 



 

do discurso da violência apresentado como natural e adequado no artigo “A lógica do terror” 

pela jornalista, e distruibuído em todo o noticiário de O Globo analisado na pesquisa (202 

páginas), revela a ontologia criminal, neste caso, legitimadora da “função ideológica dos 

aparatos de controle social que funcionam como agente da criminalização” (Baratta apud 

MALAGUTI, 2011, p. 74), sobretudo, porque essa filtragem ou seleção produz a construção 

de estereótipos, ou seja, de rótulos.  

É imprescindível perceber a justiça criminal como ato de discurso e poder com efeitos 

concretos na ordem jurídica, que não são neutros, ao contrário da ideia estabelecida 

discursivamente pela mídia, que reproduz um senso-comum diante da questão criminal 

classificado de “populismo criminológico” por Vera Malaguti (2011, p.100). Impunidade é 

um verbete do léxico da direita, pondera Nilo Batista, em entrevista à revista Caros Amigos, 

ao explicar que a punição desenha um papel político de criminalizar os pobres e todas as suas 

estratégias de sobrevivência, estigmatizando-os através da temível figura do traficante 

exposta diariamente como inimigo público em horários nobres. “Quando você criminaliza um 

conflito, faz uma opção política. Não existe crime natural. Todo crime é político” (CAROS 

AMIGOS, Ano VII nº 77 agosto 2003).  

A página “Logo”, cuja proposta é ser uma página móvel que pode percorrer diversas 

editorias do jornal, em 27/11/2010, apresentou ao público, dentro da Editoria Rio, um 

questionamento: “Isso é terrorismo?”. Apresentando cinco opiniões “Ataque a alvo civis”; 

“Garantir a tranquilidade”; “Encarar a realidade dos fatos”; “O medo sem ideologia” e 

“Exército de Brancaleone”, O Globo propõe o debate do tema.  

Porém, seja pela produção de sentidos evocada pelos títulos publicados dos pequenos 

artigos opinativos em caixas box brancas em uma página de fundo preto com a ilustração de 

um ônibus completamente em chamas, ou seja pelo subtítulo da reportagem “Na semana em 

que o termo (terrorismo) passou dos relatos de lugares distantes à vida na cidade, uma 

discussão sobre a violência que assusta o Rio”, a proposta polissêmica dos discursos ali 

publicados não se configura como possível prática de resistência ao jornal. Ainda que se 

apresente como um debate, um questionamento, uma pergunta aberta: “é justamente a 

maneira como episódios assim são interpretados, no entanto, que orienta as reações a eles – 

sejam elas do governo, da imprensa ou dos cidadãos” (“Isso é terrorismo? - O Globo, 

27/11/2010, Logo, p. 32).  



 

Figura 31: O Globo – 27/11/2010 – Logo – p. 32 

Fonte: Acervo O Globo 

O mundo mudou, e há embates entre grupos organizados entre si e com países, além 
dos tradicionais conflitos entre policiais e bandidos. Ninguém duvida de que os 
ataques às Torres Gêmeas, aos lugares de diversão de Bali, às estações de trem de 
Madri, tenham sido atos terroristas. Há, outra acepção simples, que define o ato pelo 
seu objetivo: provocar o terror. Qualquer que seja a acepção, ataques a alvos civis 
constituem terrorismo. Os ataques no Rio de Janeiro têm uma dose de autocontrole 
na medida em que quase todos os ônibus foram incendiados sem passageiros. 
(“Ataques a alvos civis” - Gláucio Aru Dillon Soares, sociólogo, professor do 
Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ - O Globo, 27/11/2010, p. 32).    

A percepção usual é a de que o terrorismo supõe uma organização que busca a 
independência de territórios – caso de grupos como as Farc (Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia), IRA (Exército Republicano Irlandês) ou ETA (Pátria 
Basca e Liberdade) – ou, de outra maneira, os grupos terroristas contemporâneos 
como a Al Qaeda, cuja agenda política não é tão cara. Que semelhanças estes grupos 
podem ter com as ações que vemos hoje no Rio de Janeiro? Para analisar esta 
questão é preciso compreender que o terrorismo possui uma dupla dimensão tática e 
política. Isso impede que a ONU chegasse a um consenso sobre sua definição 
jurídica. (…) para compreendemos e tentarmos responder à questão posta acima, 
isto é: a violência sistemática que assola o Rio de Janeiro pode ser compreendia 
como terrorismo? Acredito que sim. (…) A definição dessas ações como terroristas 
atrai um pesado conjunto de normas e preconceitos teóricos, contudo é inevitável 
visualizar tais ações como terroristas, se não quisermos continuar com avaliações 
superficiais que tangenciam a realidade dos fatos. O Estado brasileiro enfrenta 
grupos que podem ser denominados como terroristas, pois possuem uma ação 
terrorista sistemática, violenta, seletiva contra o Estado visando enfrentar a dissuadir 
a presença deste Estado, ou seja, enfrentar uma agenda política legítima com 
negação desta, a partir de uma agenda política de terror (“Encarar a realidade dos 
Fatos” - Márcia Suarez, professora de Relações internacionais da UFF e 
coordenadora do grupo de pesquisa em terrorismo e segurança internacional - O 
Globo, 27/11/2010, Logo, p. 32).   

Os deslocamentos e os enquadramentos apresentados, a todo o momento, propõem um 

jogo discursivo no qual os sentidos estão capturados pelo mesmo enquadramento emitido no 



 

artigo opinativo “A lógica do terror” da jornalista Aline Rabelo: de que estamos diante da 

prática de terrorismo na cidade do do Rio de Janeiro como novo padrão de violência – que 

significa, na prática, evocar um status quo de guerra e exceção.  

Pode-se dizer que os ataques das últimas semanas no Rio de Janeiro são atos graves, 
que ameaçam a segurança pública e causam medo na população, mas é difícil 
caracterizá-los como terrorismo. O terrorismo não se define apenas por atos de 
violência, mas pela ligação desses atos com certa ideologia – seja ela de extrema 
esquerda, de extrema direita ou religiosa. É possível inclusive falar num terrorismo 
de Estado, quando ele procurar impor uma ideologia por meio da força. No caso do 
Rio de Janeiro, não acredito que se possa falar em algo assim. Fazer essa 
caracterização é atribuir aos ataques uma dimensão política que eles não têm. A 
partir do momento em que se usa o termo “terrorismo”, abre-se caminho para o uso 
da força máxima, pois considera-se que o grupo a ser combatido está empenhado na 
destruição do Estado. Isso cria a noção de uma guerra civil, que não é correta (“O 
medo sem ideologia” - Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo de Estudos da 
Violência da USP - O Globo, 27/11/2010, Logo, p. 32). 

É difícil acreditar que haja uma base mais sólida por trás dos ataques que a cidade 
enfrenta, feitos por uma meninada com garrafa pet cheia de combustíveis e armas 
velhas, o que mostra a decadência (“Exército de Brancaleone – Cláudio Chaves 
Brito, coordenador do Centro de Estudos de Criminalidades e Segurança Pública da 
UFMG - O Globo, 27/11/2010, Logo, p. 32). 

As seguradoras não estão enquadrando esses ataques como atos de terrorismo, até 
porque a cobertura dos contratos não inclui atentados terroristas. (“Garantir a 
tranquilidade - Neival Rodrigues Freiras, diretor executivo da Federação Nacional 
das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização - O Globo, 27/11/2010, Logo, 
p. 32, grifos meus).  

Os últimos três artigos publicados na páginas são importantes como momentos 

constitutivos de um gesto de ruína desvelado dentro do discurso do jornal. Sérgio Adorno, 

Claudio Beato e a própria Federação de Seguros, a Fenaseg, tornam-se produtores de um texto 

que desloca o sentido de terrorismo evocado no jornal. A trama discursiva proposta por Sérgio 

Adorno traz para o cerce da questão do debate: o medo agenciado pelo discurso do jornal e 

autoridades públicas tem ideologia? 

Um dos recursos estéticos mais utilizados por O Globo como efeito estético da 

“Guerra do Rio” foi a publicação de infográficos com um mapa das ações de violência. Ao 

todo, foram publicadas 11 cartografias, produzindo um mapeamento midiático do medo. 

Publicada na capa da edição de 25/11/2010 com a cartola “A guerra do Rio”, o mapa é 

apresentado dentro de uma ilustração de sobreposição de imagens que tem como pano de 

fundo a bandeira do Brasil, pintada em um muro (foto de Marcos Tristão) que se funde com o 

mapa do Rio de Janeiro. Na composição, do lado esquerdo, a foto de um policial segurando 

um fuzil em posição de tiro para frente do mapa da cidade, posicionado do lado direito.  

O mapa do Rio de Janeiro é composto por iconográficos que indicam o local dos atos 

de violência, o número de veículos incendiados e/ou de cabines da PM alvejadas por tiros. É a 



 

materialidade do medo espraiado pela cidade, pois os iconográficos estão distribuídos 

conforme a ocorrência dos episódios até ali: o quarto dia da crise de violência. Demonstra o 

Rio de Janeiro como uma cidade regulada pela “aura do medo”, visto que os atos ocorrem na 

capital e em outros munípios como São Gonçalo, Niteroí e até na Região dos Lagos.  

Figura 32: O Globo – 25/11/210 - Capa 

Fonte: Acervo O Globo 

Todos os pontos dos ícones são vermelhos, exceto os que indicam no mapa a Vila 

Cruzeiro,  no Complexo da Penha, e o Complexo do Alemão, localizados pela cor preta. O 

ponto indicado leva a um balão de texto escrito em letras brancas com fundo preto que 

informa: “policiais militares ocuparam no dia anterior os acessos aos dois conjuntos de 

favelas”. Também é citada a ocorrência de um “intenso tiroteio” no qual morreram quatro 

pessoas, e que a PM faz operações em 28 favelas do Grande Rio. O mapa é a principal 

imagem ilustrativa de capa cuja manchete é: “PM avança para ocupar o bunker do tráfico na 

Penha” (O Globo, 25/11/2010).  

O fluxo do medo que percorreu toda a cidade não teve fronteiras nem distâncias. 

Porém, o alvo a ser atingido para o resgate da sensação de paz junto a população não era 

etéreo. O alvo era concreto: as favelas do Rio de Janeiro, em especial, o Complexo do 

Alemão.  Não é possível suplantar o papel da mídia como carrier-group (Alexander, 2002 

paud MELO, 2003) no processo de pacificação do Complexo do Alemão. Na edição de 

2/12/2010, José Mariano Beltrame é entrevistado pelo jornal com a pacificação de favelas já 



 

em curso. Ele explica o que “deflagou” a invasão do Complexo do Alemão: “No final da 

tarde, no dia das imagens dos bandidos se exibindo com armas na Vila Cruzeiro, acionamos a 

Marinha e eles nos ajudaram prontamente. Começou assim, o planejamento. Houve o fator 

surpresa” (O Globo, “Alemão terá batalhões de campanha”, 2/12/2010, Rio, p.22).  

A imagem a qual Beltrame se refere foi feita por câmera da TV Globo em 24/11/2010 

e publicada no jornal O Globo em 25/11/2010, na Editoria Rio, página 16. “Acabamos de 

solicitar ao ministro Nelson Jobim e ao almirante Julio (Soares de Moura), comandante da 

Marinha, o apoio logístico, com transporte, viaturas e equipamentos para combater os 

criminosos”, afirmara Sérgio Cabral (“Ataque ao bunker do tráfico”, O Globo). 

Mario Sérgio Duarte, ex-comadante da PMERJ que participou da ocupação do 

Complexo do Alemão, aborda o discurso e O Globo como um personagem da memória social 

do evento histórico. O jornal teria desempenhado um papel de ator social regulador  de 

comportamentos e discursos, que influenciram diretamente na tomada de decisão de ações 

pela cúpula de segurança pública do Rio: “A primeira página do O Globo havia me deixado 

eufórico e penso que a muitos milhões de brasileiros também. Chegara a hora, tomaríamos a 

Vila Cruzeiro. Alguém duvidava de que aquele era um território brasileiro?” (DUARTE, 

2012, p. 45). 

4.3 Os senhores da “Guerra do Rio” 

Foi em uma quinta-feira, dia 25 de novembro de 2010, classificado pelo jornal O 

Globo como o “Dia D da guerra ao tráfico” (O Globo, 26/11/2010, capa) que a guerra 

começou a ser vencida. Foi em um domingo, 28 de novembro de 2010, mostrando que “O Rio 

é Nosso” (O Globo, 29/11/2010, capa) que o estado promoveu a “libertação histórica, em 

operação exemplar, sem sequer um inocente ferido” (idem). Tudo possível por conta da 

“libertação do Alemão e a maior vitória contra o tráfico” (O Globo, 29/11/2010, capa).  É, 

sem dúvida, para o jornal carioca uma guerra, mas não é uma simples guerra. É “A Guerra do 

Rio”. 

Não é de hoje que o jornalismo de O Globo se utiliza do paradigma bélico como 
recurso de linguagem para noticiar a violência no Rio de Janeiro. Veicular os conflitos entre 
polícia e varejistas de drogas nas favelas ou o conflito entre os grupos de comércio do varejo 
de drogas como guerra é um processo discursivo utilizado desde a década de 1980. Nos anos 
90, a expressão "guerra do Rio" passou a ser utilizada sistematicamente pelo jornal, 
alavancando a expressão ao uso de uma cartola de apresentação da notícia. Principalmente, 
quando se tratava de conflitos armados no espaço favelado.  



 

Coimbra (2001) observa que a década de 1990 é marcada por mitos produzidos e 

consolidados no corpo social da cidade por uma série de "(in)formações privilegiadas pelo 

jornalismo impresso ao veicular notícias referentes à Operação Rio" (p. 182). Para a autora, 

desde a operação Rio I criou-se mitos sobre a cidade, tanto a partir do discurso dos meios de 

comunicação de massa, como por outros equipamentos sociais. Dentre os mitos, Coimbra 

destaca: o que diz estar em curso nas metrópoles brasilerias uma "guerra civil"; o que fala da 

"incorruptibilidades das Forças Armadas; e a banalização/naturalização das práticas da tortura 

e do desaparecimento" (idem).  

A partir da megaoperação policial-militar realizada em 2007 para ocupação e cerco do 

Complexo do Alemão, a expressão "guerra do Rio" ganha um artigo aditivo. Torna-se "A 

Guerra do Rio". À época, na página 13 da editoria Rio, de O Globo, com uma matéria 

principal e duas coordenadas com ampla repercusão do caso, o já secretário de segurança, 

José Mariano Beltrame, explicava a linha política do combate à violência no Rio: “Nós 

optamos por um Estado formal, que é a polícia dentro da favela. A secretaria de segurança 

quebrou um pacto de silêncio de não agressão” (O Globo, 28/7/2007, p. 13). A declaração do 

secretário revela a lógica de política pública de segurança militarizada, na qual a polícia tem a 

função de ser o braço do Estado presente nas favelas. A lógica, ainda que sob o manto do 

discurso da paz, mudou?  

Se levarmos em conta a análise da produção de sentidos nas páginas do jornal O 

Globo, a conclusão será que não. A expressão "A Guerra do Rio" foi utilizada como cartola 

no alto da páginas de notícias de O Globo 103 vezes durante as duas primeiras semanas de 

repercussão dos atos de violência do Rio de Janeiro, em 2010, estabelecendo já ali um 

enquadramento bélico desde a primeira informação dada ao leitor.  

Depois dos primeiros dois dias de ocorrência de ações violentas com veículos 

incendiados, a expressão "A Guerra do Rio" se tornou também a primeira informação das 

capas publicadas pelo jornal. De cartola em páginas internas, a expressão vai para a capa de O 

Globo, no começo com a palavra guerra iniciada em letras minúsculas ("A guerra do Rio – 

Beltrame: facções se uniram e reação da PM será em dobro" – O Globo, 24/11/2010, capa). O 

padrão do projeto de capa do jornal à epoca estabelecia o uso de fios no entorno do assunto 

principal de capa, formando um tipo de box. Esse recurso de edição adotado faz a capa 

parecer uma página interna. Principalmente, pela escolha de publicar textos relativamente 

longos na capa.  



 

Figura 33: O Globo – 24/11/2010 - Capa 

Fonte: Acervo O Globo 

O termo "guerra" foi acionado pelo jornal 231 vezes dentro do notíciário de 177 

páginas referente ao ano de 2010 sobre o processo de pacificação do Complexo do Alemão, 

em 16 dias. O que significa que a palavra "guerra" foi mencionada, em média, 14 vezes por 

dia nos enunciados jornalísticos de O Globo. Foi a partir do discurso da guerra e da narrativa 

estética que o evento histórico (dos momentos de violência pública do Rio de Janeiro) cunhou 

uma memória social, desde a primeira notícia publicada em 22/11/2010, de uma ação do mal 

que precisava ser combatida pelo bem para o triunfo da cidade sobre a violência a partir do 

programa de segurança pública militarizada.  

Conforme o desenrolar do episódio, o discurso da guerra passa a pautar a própria linha 

constitutiva do texto publicado, os "modos de dizer" dos jornalistas, a forma de contar e narrar 

uma notícia. Por vezes, as notícias jornalísticas publicadas se assemelhavam a um roteiro de 

filme de ação e aventura, que estão bem longe da intenção de documentar um acontecimento 

histórico. A partir da instauração de uma "aura do medo" na cidade do Rio de Janeiro, O 

Globo começa a convocar uma reação armada do Estado contra as favelas – que possuem a 

pecha de abrigo do mal a partir da linguagem da violência da mídia e do discurso político de 

autoridades públicas.  

Em 25/11/2010, blindados da Polícia e da Marinha, caveirões e tanques M-113 

começam a entrar na Vila Cruzeiro para ocupar o conjunto de favelas da Penha. A TV Globo, 

que transmitia ao vivo a operação, capta a cena que se torna o símbolo da pacificação: a fuga 



 

de dezenas de jovens pela mata da Serra da Misericórdia. A cena foi transmitida repetidas 

vezes na TV, originou vídeos veiculados nos portais das mídias do Grupo Globo – incluindo o 

jornal impresso O Globo. Na cena transmitida é possível ver não só a fuga dos jovens rumo ao 

Complexo do Alemão, mas também a situação deles sendo alvejados por tiros que os 

jornalistas que narram a cena dizem não saber a origem.  

A cena mobilizou diferentes reações, sentidos e práticas sociais, incluindo a 

midiatização das próprias imagens em outros veículos de imprensa ou de mídia pela internet. 

Algumas pessoas gravaram pelo celular e por máquinas fotográficas caseiras a cena 

transmitida na televisão e postaram trechos no canal de vídeos do Youtube. À noite já estava 

disponivel também por um link na internet o aplicativo "Jogos do Rio de Janeiro" com  a 

explicação de que a cidade se prepara para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Para isto, 

o combate à criminalidade é um ponto crucial que deve ser resolvido. Motivo pelo qual o 

governo do Rio de Janeiro apostara na pacificação de todas as favelas antes que os 

megaeventos esportivos do Rio de Janeiro começassem. Na tela inicial do jogo, ainda há a 

seguinte explicação: “o objetivo deste jogo não é matar traficantes, nem tão pouco deixá-los 

fugir. É apenas retratar aquele momento e deixar você decidir”142.  

Em 26 de novembro de 2010, O Globo produziu sentidos da sétima missão das Forças 

Armadas como força policial no Rio de Janeiro e do poder ostensivo da polícia a partir da 

figura do Bope, que tornaram o corpo discursivo do jornal um capítulo à parte da 

representação da militarização da segurança pública e das UPPs com a estetização da política, 

seja pela narrativa empregada ou a escolha estética espetacularizada para a cobertura do 

acontecimento. Todos os pontos levaram ao conflito armado, deslocado para o sentido de 

guerra através do discurso de paz. 

A manchete “O Dia D da guerra ao tráfico" (26/11/2010) se tornou emblemática pela 

alusão  histórica à data de 6 de junho de 1944, o Dia D da retomada da Normandia na 2ª 

Guerra Mundial, quando as tropas aliadas conseguiram vencer o exército de Adolf Hitler, 

libertando a França do nazismo e retomando o território. O Dia D é frequentemente conhecido 

como a maior invasão militar da história e a expressão vem do vocabulário militar D-Day (em 

inglês). Cunhada no discurso bélico e no viés da esplendorização da polícia, a capa se tornou 

peça de representação pública de vitória do programa de segurança das UPPs, posto como 

solução para a violência do Rio de Janeiro, promotora de "liberdade" e "paz" que, na prática, 

                                                
142 O jogo até hoje está disponível no link: <http://jogosonlinegratis.uol.com.br/jogoonline/jogos-do-rio-de-
janeiro/>. Acessado em 19/5/2015.  



 

escamoteia para opinião pública a política de guerra contra as drogas adotada para o Brasil e o 

modelo de controle  social143 e vigilância das populações pobres.  

O "Dia D" é o começo do que se buscava: "reconquistar" o Complexo do Alemão. A 

filiação à retormada da Normandia não diferencia uma importante categoria: o "inimigo" que, 

no caso da 2ª guerra, eram as tropas alemãs do Terceiro Reich. Era um inimigo externo e não 

pessoas nascidas no mesmo país que os "libertadores" devem "expulsar" do território: jovens 

pobres, de chinelos de borracha, armados com fuzis. É a juventude pobre e negra dos espaços 

segregados e estigmatizados a selecionada para exercer a categoria de "inimigo interno" a se 

temer, no sentido real ou símbólico, no imaginário da elite e da classe média.  

Figura 34: O Globo – 26/11/2010 - Capa 

Fonte Acervo O Globo 

A capa "O Dia D", em alusão à retomada da Normandia do exército nazista alemão, 

evoca o sentido do estereótipo criado sobre o povo alemão pela memória social da 2ª Guerra. 

Não é à toa que no jargão policial – por vezes utilizada no noticiário – a expressão "é alemão" 

                                                
143 Compreendido aqui como a “influência delimitadora do âmbito da conduta do individuo” (Zaffaroni e 

Perangeli, apud ZACCONE, 2003, p. 27).  



 

é utilizada para denominar aqueles que estão em um área que não deveriam transitar, atribuída 

também aos grupos varejistas de drogas no Rio de janeiro 

.Após a capa publicada em 26 de novembro de 2010 em O Globo, o discurso do Dia D 

tomou a cidade e foi através dessa narrativa que a operação de ocupação do Complexo do 

Alemão se tornou o próximo passo. Um dia antes da entrada das Forças de Paz, em 27 de 

novembro, Alan Brum, coordenador do Raízes em Movimento, concedeu uma entrevista ao 

Mc Fiell da Rádio Santa Marta, criticando a alusão ao Dia D e o enquadramento dado às 

favelas pela pasta da Segurança Pública:  

Mc Fiell: Qual é a situação aí Alan? 

O que está acontecendo aqui no Alemão é um cerco total, parece até uma forma de 
atuação que nos parece assim um erro total, que a questão emocional da população 
está uma questão absurda de recuar e aguardar o que vai acontecer, porque todas as 
entradas do morro e dos bairros próximos estão fechadas pelo Exército. (…)  A 
gente está literalmente sitiado. Eu estou aqui na casa da minha avó e não consigo 
sair pra lugar nenhum esse momento. Nossa principal questão Fiell.. é que a gente 
desenvolve um trabalho há nove anos no Complexo do Alemão voltado pra 
juventude, busca a oportunidade…oh, olha só o tiro agora...vocês estão ouvindo? 
Vocês estão escutando aí? 

Fiell: Tamo tamo escutando... 

Alan: Então, é essa situação. Está assim o tempo todo...em todas as entradas. A 
gente trabalha há nove anos desenvolvendo um trabalho e discussão de encontros e 
perspectivas de vida e a gente liga a televisão e ouve falar que é o Dia D que vai se 
resolver o problema da criminalidade do Rio de Janeiro. Não existe Dia D, o que 
existe é a necessidade de políticas públicas estruturantes para  a nossa sociedade 
poder avançar de fato e das pessoas e jovens envolvidos no tráfico. Porque o que 
está colado, Fiell, é a ideologia de que se pensa que o que tem com esse jovens, essa 
ideologia de tomada de poder ela não existe, essa ideologia de tomada de poder etc e 
tal, essa conversa de Dia D e de guerra não se sustenta, porque guerra tem o 
pressuposto da guerra, é de tomar o domínio sobre o estado, sobre uma determinada 
ideologia, infelizmente esses jovens não tiveram nenhuma oportunidade, não tem 
ideologia para tomar poder do governo. Então, o que se precisa colocar muito claro 
que hoje não é o Dia D, que não se resolve o problema da violência promovendo 
uma violência maior para com aqueles que não estão ligados à criminalidade. Então, 
nesse sentido, eu gostaria de agradecer a oportunidade de abrir um canal para que a 
gente possa falar sobre o que está acontecendo verdadeiramente aqui dentro e o que 
acontece na maioria das favelas do Rio de janeiro. A espetacularização do 
enfrentamento da criminalidade que deveria ser política pública permanente 
estruturante, mas que na nossa sociedade de espetáculo em que a vida das pessoas, 
sobretudo, nesses territórios, elas têm menos valor do que outras partes da cidade. 
Essa espetacularização do combate à criminalidade precisa parar (ARQUIVO 
RÁDIO SANTA MARTA, 27/11/2010). 

Mais tiros interrompem a ligação da entrevista. Após uma pausa, Alan Brum continua 

criticando a alusão ao Dia D e o enquadramento da mídia sobre a situação das operações 

policiais-militares no Complexo do Alemão: 

(...) Hoje não é O Dia D e não existe guerra. O que existe é um problema de 
criminalidade que precisa ser resolvido com inteligência e não ser resolvido com 



 

uma forma que coloca em risco toda essa população que é a que mais precisa e 
merece respeito. Ou se busca de uma forma eficiente ou não se faz, porque são essas 
pessoas as que mais precisam de segurança. Então, eu gostaria deixar aí para a 
comunidade do Santa Marta e também para todos os moradores de outras áreas da 
cidade, que são consideradas um pouco mais nobre, têm acesso a uma qualidade de 
vida melhor com políticas públicas com  uma melhor de qualidade que: a situação 
do Complexo do Alemão não traduz o que as grandes mídias estão colocando nesse 
momento. Espero que a hora da intervenção direta que já está ocorrendo em outras 
localidades aqui com mortes de civis tanto na Nova Brasília quanto na Fazendinha e 
que isso não volte acontecer no decorrer dessa operação que está em andamento 
(ARQUIVO RÁDIO SANTA MARTA, 27/11/2010). 

Para Barry Glasnner (2001), uma das pistas para compreender o comportamento da 

mídia é avaliar a enorme diferença entre as reportagens eletrônicas e as da imprensa escrita. 

“Os repórteres de televisão preocupam-se com as cenas do aqui e agora; os jornalistas da 

imprensa escrita tendem a metaforizar os temas de suas reportagens e conectá-los a 

fenômenos de que estão distantes, seja por não entendê-los seja por não saber lidar a contento 

com eles” (2001, p.67). Glasnner exemplifica: “as ruas das cidades americanas certamente são 

mais seguras do que as de qualquer cenário de guerra no mundo, mas algumas reportagens 

não cansam de compará-las” (idem). Qualquer semelhança não é coincidência.  

Assim como no EUA, os repórteres da imprensa fluminense se utilizam do recurso da 

analogia de guerras ocorridas em momentos históricos no mundo e na América Latina para 

traçar paralelismo com o real do conflito armado de atos de violência no Rio. A ocupação do 

Complexo do Alemão a partir da entrada das tropas na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha 

– também pacificada –, foi comparada a diferentes eventos históricos. O Globo estabelece 

paralelismo com a 2ª Guerra Mundial, a Guerra do Seis Dias, a Guerra do Iraque, a Guerrilha 

contra às Farc em Medellín, na Colômbia,  a guerra contra grupos varejistas de drogas no 

México, a ocupação americana e a guerra no Afeganistão.  

Guerra significa dividir o campo de sentido em duas partes claramente definidas que 

são  impossíveis de coexistir no mesmo espaço. Remete ao sentido da lógica do “nós” contra 

“eles”. É um termo impregnado de sentido de oposição a um inimigo. A palavra guerra é 

usada como ato de desumanização de um estado de coisas. Uma linguagem avaliada por 

Coimbra (2001) como  “factográfica”:  

A homogeneização também presente no funcionamento desta lógica mediática faz 
com que a linguagem usada seja a “factográfica”, por meio da qual se trabalha com 
dicotomias, com binarismos, unicamente com dois valores: o bom e o mau. Quando 
isto predomina, priva-se o leitor do “discurso matizado e argumentativo”. Ou seja, 
empobrecem-se os acontecimentos; a multiplicidade, as diferenças estão ausentes, 
impondo-se/produzindo-se formas de pensar, sentir e perceber maniqueístas, 
dicotômicas (COIMBRA, 2001, p. 40). 



 

Na capa, há três elementos que compõem a narrativa estética de guerra que 

esplendoriza a operação: as ilustrações, o texto, a historicidade. Todos os elementos 

selecionados desvelam uma ideologia silenciada, desvinculando-se da prerrogativa de 

imparcialidade à qual O Globo se filia em sua linha editorial. Os recursos gráficos mostram 

uma filiação a uma posição política do jornal que alia-se ao governo e à militarização da 

segurança pública como ator social e político do acontecimento. Isto é, O Globo apresenta a 

ideia das UPPs como solução para a questão do comércio de drogas ilegais nas favelas do Rio 

de Janeiro. 

A opção gráfica escolhida pela manchete é usar uma fonte em tamanho bem maior do 

que o restante do título para destacar o enunciado "O Dia D". Ademais, a própria escolha da 

expressão para a manchete é uma opção de edição gráfica, pois, por ser um elemento histórico 

interpretado como nome próprio, o início das palavras deve ser expresso em caixa alta (letras 

maiúsculas), o que destaca ainda mais o enunciado, visto que o complemento do enunciado 

"da guerra ao tráfico" foi para a linha de baixo. A primeira imagem que ilustra a capa traz o 

blindado da Marinha M-113 como um ator do acontecimento responsável diretamente por 

provocar a fuga dos varejistas de drogas da Vila Cruzeiro para o Complexo do Alemão. A 

foto mostra o tanque no papel de liderança: "O comboio foi aplaudido pelas pessoas nas ruas. 

Numa semelhança simbólica com o desembarque das tropas aliadas na Normandia – que abriu 

as portas para a derrota da Alemanha nazista – a ação na cidade foi o Dia D do combate ao 

tráfico" (O Globo, 26/11/2010, capa).  

Atrás do M-113, quatro blindados do Bope podem ser vistos, os Caveirões. Mas para o 

jornal, o sucesso da ação é o uso do equipamento: "Seis blindados do corpo de Fuzileiros 

Navais, da Marinha, transportando militares e policiais do Bope, fizeram a diferença ontem 

em operação policial histórica que retomou, na Vila Cruzeiro, o principal bunker do tráfico no 

Rio" (Lead, O Globo 26/11/2010, capa), produzindo o sentido da entrada do blindado na 

favela como o ato do   triunfo da "guerra ao tráfico" (Box: "Blindados da marinha fazem a 

diferença durante operação” - O Globo, 26/11/2010, p. 3, caderno especial “A Guerra do 

Rio”).  

(…) os bandidos também não contavam que a polícia fosse invadir a favela, que até 
então era considerada inexpugnável. A polícia, que desde domingo vinha 
combatendo os ataques nas ruas do Rio, foi atrás do inimigo em sua fortaleza. (…) 
Para especialistas, a tomada da Vila Cruzeiro pelas forças policiais do Rio, com 
apoio dos blindados do fuzileiros navais, em muito lembrou uma tática usada com 
sucesso nos três primeiros anos da Segunda Guerra Mundial pelas tropas alemãs. A 
chamada Blitzkrieg, termo alemão para guerra relâmpago, foi uma doutrina militar 
que consistia em utilizar forças móveis em tanques rápidos e de surpresa com o 
intuito de evitar que as forças inimigas tivessem tempo de organizar a defesa. Seus 



 

elementos essenciais eram o efeito surpresa, a rapidez da manobra e a brutalidade do 
ataque. (…) outra característica da Blitzkrieg era a utilização de uma força 
desproporcional, que empurrava o inimigo para dentro de seu território. Segundo 
Storani (Paulo Storani um dos fundadores do BOPE), essa mesma refração ocorreu 
ontem na Vila Cruzeiro (O GLOBO, 26/11/2010,  caderno especial A Guerra do 
Rio, p.3, grifos meus). 

Como recurso de edição, o jornal escolheu duas imagens da cena televisionada da fuga 

dos jovens como terceiro elemento informativo da composição da capa do dia 26/11/2010. 

Essa opção foi usada como recurso ilustrativo de outras três páginas do caderno especial "A 

Guerra do Rio" publicadas pelo jornal dentro desta edição. Ao todo, são usadas 11 imagens da 

transmissão da TV Globo do episódio no jornal impresso. A função das imagens é tranformá-

las em "macrotestemunhas da violência" (RONDELLI, 2000): 

A crueldade das cenas de violência às vezes mostradas repetidamente à exaustão, 
além de comover e de convocar uma opinião pública, opera como fragmentos de 
imagens de um cotidiano que compõem um mosaico maior da auto-imagem do país 
e de suas representações no exterior. Imagem esta que se quer ver preservada para 
que se possa melhor "negociar" com vantagens no jogo de investimentos 
financeiros. Afinal, os acordos econômicos e políticos da globalização exigem 
parceiros sem problemas sociais crônicos, bem como governantes que se mostrem 
minimamente cumpridores dos direitos humanos acordados em organismo 
internacionais. Ou seja, o que se requer também, no plano do governo, é um controle 
da violência, para efeitos dos contatos oficiais e de propaganda externa, que pode ser 
questionado por uma exibição excessiva de cenas de violência (RONDELLI, 2000, 
p. 157-158).  

O princípio do bem e do mal é outro dispositivo acionado na capa, expressado na 

"guerra" dos bandidos contra os mocinhos, os vilões contra o heróis, os "acionistas do nada" 

(ZACCONE, 2007)144 contra os pacificadores. Olho 1: "Com inédito apoio da Marinha, tropas 

do BOPE desembarcaram na Penha e ocupam o bunker do tráfico"; Olho 2: "Traficantes 

fogem em massa para o Alemão, mas mantêm ataques incendiários à cidade"; Olho 3: 

"População aplaude polícia e acompanha operação pela TV em clima de 'Tropa de Elite 3” (O 

Globo, 26/11/2010, capa) 

No primeiro olho, há a filiação discursiva ao sentido da guerra com o uso do termo 

“tropas” e “bunker” e o verbo “desembarcar”. A filiação da ação como um feito inédito se 

vincula ao silenciamento de uma memória histórica sobre o uso de blindados para 

policiamento do espaço urbano do Rio de Janeiro. Não é um mero detalhe. Há um nexo de 

sentido entre o fato de o Exército, em um primeiro momento, não ter apoiado com liberação 

de soldados e equipamentos para uso da operação. “O secretário de Segurança, José Mariano 

Beltrame, disse que caiu o ponto seguro do tráfico, agradeceu à Marinha, mas criticou o 
                                                
144 Acionistas do nada é uma denominação cunhada por Nils Chistie, na obra “A indústria do controle do crime” 

para conceituar a seletividade produzida pelo sistema de governos e jurídicos em relação às pessoas que são 
atingidas pela prática da conduta descrita como tráfico de substância entorpecente como algo irrefutável.  



 

Exécito. À noite, o Ministério da Defesa anunciou o envio de 800 homens do Exército, 10 

blindados, dois helicópteros da FAB” (O Globo, 26/11/2010, capa). 

A ideia de ineditismo também é uma forma de não vincular a ação de pacificação da 

Vila Cruzeiro a um ato de intervenção militar, deslocando o sentido para a palavra “apoio 

logístico”.  No olho 2, o medo segue sendo a central no discurso. É a filiação da “aura do 

medo” que estrutura os demais discursos. Com medo e a sensação de insegurança, a opinião 

pública convoca uma reação à violência, apoia o uso de blindados de guerra, não se importa 

ou discute sobre os danos colaterais que possam acontecer na operação. 

No olho chamada de capa, a dimensão do espetáculo é informada. O Globo cria 

apoximações entre a ação de pacificação com a história contada pelo filme Tropa de Elite, do 

diretor José Padilha, que  tem como foco a atuação do Batalhão de Operações Especiais da 

Polícia Militar do Rio de Janeiro, o “Bope”, nas favelas. O filme navega de maneira ambígua 

entre o documentário e a ficção, usando características do documento. É importante destacar 

que, mesmo existindo um nexo de documentário no filme – pois recebeu consultoria de 

agentes do Bope que contaram suas histórias para o roteiro, trata-se de uma obra de ficção.  

Por isso, essa filiação discursiva realizada pelo jornal pode reforçar a possibilidade da 

criação de uma atmosfera de aceitação do público pela vinculação do filme que, como obra de 

ficção, tem uma estética cinematográfica sobre a realidade. Com um roteiro cunhado de jogos 

discursivos morais filiados a pesonagens retratadas na história, Tropa de Elite é um dos filmes 

de maior bilheteria145 do cinema brasileiro. Na ocasião da ocupação da Vila Cruzeiro e do 

Complexo do Alemão, Tropa de Elite 2 já havia estreiado no cinema e estava em exibição. A 

filiação ao filme também está na chamada de capa.  

Quando perceberam que era impossível deter os blindados – que tem esteira em vez 
de pneus dos caveirões – os bandidos recuaram e fugiram em direção ao vizinho 
Complexo do Alemão, sem que fossem detidos. As imagens da fuga de cerca de 200 
bandidos armados de fuzis, transmitidas do helicóptero da TV Globo e exibidas ao 
vivo, causaram perplexidade e foram assistidas em clima de uma ainda inexistente 
versão de “tropa de elite 3”. O ódio repercutiu no mundo inteiro. A Polícia Federal 
entrou na guerra, participando do cerco às imediações do Complexo do Alemão. (O 
Globo, 26/11/2010, capa) 

O personagem principal, Capitão Nascimento, segue o modelo do mocinho em 

conflito, protagoniza praticamente todas as cenas nos dois filmes, e é responsável pela ordem 

de operações policias. Em Tropa de Elite 2, tornar-se agente do setor de inteligência. É o 
                                                
145 Tropa de Elite 2 alcançou mais de 10 milhões de expectadores, ultrapassando a bilheteria de “Dona Flor e 
seus dois maridos” (1976) e acumulando um total de R$102,6 milhões. “Tropa de Elite 2 é a maior bilheteira da 
história no Brasil”, G1, 28/10/2010. Disponível em <http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/12/tropa-de-elite-
2-e-maior-bilheteria-da-historia-no-brasil.html>. Acessado em 5/6/2015. 



 

responsavel por denunciar crimes de corrupção de políticos. É o esplendor do policial honesto 

e incorruptível, mas falho a partir dos conflitos familiares. Paira sobre o Capitão Nascimento 

uma aura mágica na qual ele tem uma visão à frente dos outros, por isso, consegue solucionar 

os problemas. Em vários momentos, tanto em Tropa de Elite, quanto em Tropa de Elite 2, 

comete crimes de torturas e execuções sumárias em prol da ordem e da justiça. Desde a 

primeira obra, a linguagem cinematográfia utilizada no filme lembra jornais televisivos, 

principalmente aqueles dedicados a reportagens policias.  

No filme “Tropa”, o “cotidiano” não é uma mansão fechada, mas é, na maior parte 
do tempo, “fechado” nos morros cariocas. E esse “local” fechado, 
descontextualizado, sem história, é o cenário. O bem enfrenta o mal”, fortalecendo o 
estigma sob o qual se entende a população pobre e das favelas como principais, ou 
únicos, protagonistas da violência do Brasil. No seu conjunto, esse cotidiano 
retratado no filme é pleno de violência, sangue, tortura e, enquanto subjetividade, 
expressada pelo personagem principal, é permeado por uma suposta “vontade de 
fazer justiça”, esse confuso sentimento que, mesmo quando mistura necessidade de 
exposição de culpas, falta e erros próprio, tem forte presença no senso comum e um 
teor tão catártico quanto falsamente moralizador (NOGUEIRA, 2009, p. 52-53).  

Além do paralelismo da ocupação da Vila Cruzeiro e o filme Tropa de Elite 2 na capa 

da edição de 26/11/2010, encontramos no recorte de pesquisa outros oito casos de 

comparações e evocação ao filme, seja em pequenos trechos de artigos opinativos ou notícias, 

ou como eixo narrativo do discurso. Um dos principais casos foi o texto “Capitão 

Nascimento” publicado pelo jornalista Merval Pereira. Colunista diário do jornal, ele gastou 

duas mil palavras para alçar a figura do capitão como herói nacional. Em alguns momentos, o 

sentido evocado parece se deslocar para o questionamento dessa posição ao personagem ser 

“um bom sinal”, mas caracteriza-se apenas como um dito que se afirma no mesmo ponto 

dando a sensação de ir a outra formação discursiva. A coluna foi replicada dezenas de vezes, 

em dezenas de blogs conservadores. “Ontem foi dia da realidade imitar a arte. Foi dia de 

torcer pelo Capitão Nascimento de Tropa de Elite, que todos nós vimos em ação, ao vivo e a 

cores, nas reportagens das emissora de televisão”. (O Globo, 26/11/2010, p.4). 

O texto é cheio de contradições: ora a situação é grave, ora o tráfico é poderoso, ora a 

reação da polícia deu a sensação de ter sido bem coordenada, ora a realidade lá fora mostrava 

uma cidade apavorada. Segundo Merval, o evento se tornou a realidade. “Ontem entraram em 

ação centenas de capitas 'Nascimento' encarnados em cada um dos soldados do Bope, que o 

personagem do filme de José Padilha se orgulha de ter transformado em uma máquina de 

guerra”. O sentido de estética de guerra categorizado por Merval, no texto, causou um 

questionamento do diretor José Padilha, ao vivo, durante o programa Estúdio I, na 

Globonews. O protesto gerou outra coluna do jornalista na formação discursiva do 



 

paralelismo do filme intitulada “Ainda 'Tropa de Elite', para esclarecer o equívoco de 

interpretação atribuído por Padilha a coluna publicada”.  

Por uma leitura equivocada, Padilha entendeu que eu estava afirmando que ele se 
orgulhava de o Bope ter se transformado em “uma maquina de guerra”, e me 
mandou um recado pela televisão afirmando que não se orgulhava de maneira 
nenhuma. Esclarecida a questão, fica a realidade, que “Tropa de Elite” retrata tão 
bem, e por isso já foi visto por mais de dez milhões de espectadores (O Globo, 
27/11/2010, p. 4, O País).   

Porém, o discurso dado ao Bope de “máquina de guerra” permanece. Padilha pode não 

se orgulhar dessa produção de sentidos que o filme ocasionou, mas é visível como a obra se 

tornou um mecanismo midiático de esplendorização do Bope e da polícia, em suma, da 

estética da guerra que permeou  os enunciados discursivos de O Globo. O enquadramento 

bélico está nas manchetes e fotografias.  

O clima de espetáculo pode ser percebido, inclusive, na cartola “A Guerra do Rio”, 

que ganhou o ornamento do TBP M-113. O blindado se tornou o principal personagem do 

evento: “Blindado se torna estrela da operação. Reportagem do GLOBO embarca no veículo 

que caiu nas graças da PM” (O Globo, 27/10/2010, Rio, p. 31). Foi a partir do dia 26/11/2011, 

um dia após o uso dos tanques na ocupação da Vila Cruzeiro que a imagem do blindado M-

113 passou a ilustrar a cartola. Cria-se um slogan para o processo de pacificação do 

Complexo do Alemão e da Penha.  

 
Figura 35: O Globo, cartola A Guerra do Rio com o blindado M-113 

Fonte: Acervo O Globo 

A expressão “A Guerra do Rio” ainda se tornou o nome do caderno especial publicado 

pelo O Globo. Foram três edições: 26/11/2010 com 16 páginas; 28/11/2010, com 10 páginas e 

29/11/2010, com 20 páginas. No caderno especial é possível enxergar passo a passo os 

sentidos trabalhados pelo jornal a partir das categorias interpretativas: violência-crime, medo-

vigilância, e paz-conflito da cobertura de O Globo.  

Em a “Fortaleza era de papel”, capa do caderno especial “A Guerra do Rio” de 

26/11/2010 – publicado um dia após a ocupação da Vila Cruzeiro (Complexo da Penha)  – 

todos os sentidos evocados pela capa do “Dia D” são repetidos. Engendra-se o crime, a ação 



 

violenta dos “ataques”, a chegada da paz-conflito com o sentimento da lembrança da memória 

do medo e a necessidade de vigilância daquele território.  

Figura 36: Capa do Caderno especial "A Guerra do Rio" - 26/11/2010 

 
Fonte: Acervo O Globo 

No enunciado “A reconquista da Vila Cruzeiro” publicado na página 2, a 

esplendorização da polícia está ali de uma estética em conjunto com a foto selecionada para a 

notícia e o discurso de “retomada do território inimigo”.  

Figura 37: O Globo – 26/11/2010 – caderno especial – p.2 



 

Na manchete “Imagens mostram a fuga”, publicada na terceira página, convoca-se a 

“aura do medo” na lembrança a partir da fuga dos varejistas de drogas ilegais.  Efetivamente, 

a página 4 mostra que, por mais que tenhamos medo, podemos contar com a presença e a 

força do Exército como solução do problema, porque a “População aplaude passagem da 

tropa”. Mas, O Globo não deixa de ressaltar que devemos ter cuidado pois o medo, segundo o 

jornal, segue nas ruas: “Homem é preso com gasolina” (p.5).  

O Globo informa que o Estado permanece em alerta e faz operações em outros pontos 

da cidade – as favelas –  para reestabelecer a ordem na cidade: “No Jacarezinho, 7 bandidos 

mortos” (p.6). Sobretudo, porque “Ataques em série somam 44 em um dia” (p.7). É o 

momento de retornar ao ponto da história em que o leitor é apresentado ao “teritório inimigo”, 

mas também ao palco da luta travada com os “acionistas do nada”, que fugiram frente ao 

poder e força dos “libertadores”. Assim, O Globo convida o leitor: “Conheça o cenário da 

batalha de ontem” (p.8 e 9). No rodapé do imenso infográfico, o público é apresentado às 

estatísticas sociais do “território inimigo”. O Alemão possui o pior índice de desenvolvimento 

da cidade, altíssimo nível de anafalbetos, entre outros problemas. Porém, as informações se 

perdem na estetização da “Guerra do Rio” apresentada pelo jornal. Na página 10, somos 

lembrados novamente que o medo mora ao lado, está nas ruas e causa “Tensão no meio do 

caminho”.  

Figura 38: Caderno Especial "A Guerra do Rio", 26/11/2010, p. 8 e 9 

 



 

Figura 39: Caderno Especial "A Guerra do Rio", Editoria "Eu Repórter", 26/11/2010,  p.10 

 
Acervo O Globo 

Todavia, a operação criou a possibilidade da implantação da pacificação de favelas na 

Vila Cruzeiro com a instalação de bases de Unidades de Polícia Pacificadora. O programa foi 

o responsável pela preservação da Zona Sul: “UPPs reduzem ataque na Zona Sul do Rio” 

(p.11).   O secretário de Segurança José Mariano Beltrame vem falar com a população e 

ressalta:  “Quebramos um muro imposto pela guerra” (p.12). Estamos diante de um episódio 

histórico na cidade tanto que a “Invasão a favelas corre o mundo” (p. 14) e no país a 

“Operação policial domina twitter” (p.15).  O próximo passo é ir em busca dos varejistas de 

drogas ilegais que fugiram para “O 'empório' das drogas” (p.16), “uma das áreas mais 

violentas da cidade” que “foi palco do assassinato do jornalista Tim Lopes”. Importante 

destacar que a denominação “empório” utilizada no título da notícia é extraído da fala da 

antropóloga Alba Zaluar. O jornal se utiliza do próprio discurso de especialistas para produzir 

sentido.  

David Garlland (2008) enfatiza que o processo de percepção do medo e da violência 

alterou a posição da classe média referente a questões judiciárias ou penais. Segundo ele, à 

medida que as pessoas se percebem como vítimas regulares de crimes, elas foram 

simultaneamente estimuladas a verem a si próprias como vítimas do governo total, das 



 

políticas de tributação e gasto, de programas previdenciários irresponsáveis, da inflação de 

sindicatos de trabalhadores e, nos EUA, de programas de ações afirmativas.  

Os direitos do estado do bem-estar foram considerados como políticas públicas que 

contrariariam os interesses da classe média “trabalhadora e decente” em favor de promover 

benefícios somente aos pobres urbanos indesejáveis e cada vez mais desordeiros. “Se as 

classes médias eram agora as vítimas, seus algozes eram uma subclasse indesejada, financiada 

por políticas previdenciárias equivocadas e protegida por profissionais do serviço social com 

interesses próprios e por elites liberais que não viviam no mundo real” (2008, p. 30). Essa 

posição política das classes médias foi alterada porque, em virtude da violência, de acordo 

com Garlland, o crime foi redramatizado.  

A imagem aceita, própria da época do bem-estar, do delinquente como um sujeito 
necessitado, desfavorecido, agora desapareceu. Em vez disto as imagens 
modificadas para acompanhar a nova legislação tendem a esboços estereotipados de 
jovens rebeldes, de predadores perigosos e de criminosos incuravelmente 
reincidentes (GARLLAND, 2008, p. 32). 

Esse panorama histórico social, somado aos consensos construídos discursivamente 

pela mídia, tem projetado um imaginário social de tensão e constante conflito no Rio de 

Janeiro. De um lado, o Estado representado pela nova política de segurança pública, as UPPs. 

É o lado do bem, o Estado paternalista “pacificador” apoiado pela população a partir do 

discurso midiático. Do outro, os sujeitos em oposição, os “inimigos da paz” da cidade 

maravilhosa, o lugar do mal: a favela e seus “traficantes” de drogas. É a missão maior do 

Estado que deve, como um “pai”, proteger a todos “nós”. É por isso que as UPPs, ou seja, a 

política de segurança pública, que permeia a cultura do controle da lei e da ordem, é vista 

como a única política pública do antigo direito de bem-estar social que segue sendo ainda 

aplaudida e reivindicada pela classe média e as elites para os espaços favelados.  

O novo discurso da política criminal insistentemente invoca a revolta do público, 
cansado de viver com medo, que exige medidas fortes de punição e de proteção. O 
mote aparente da política é agora mais a revolta coletiva e o justo reclamo por 
retribuição do que um compromisso com a construção de soluções sociais justas 
(GARLLAND, 2008, p.33).  

 Nessa perspectiva, em que o bem deve exterminar o mal, matar os sujeitos “inimigos 

da paz da cidade” que toma corpo na figura do traficante de drogas, legitima-se pelo Estado o 

uso das prerrogativas de Estado de Exceção e do controle social permanente, característico de 

um território ocupado militarmente em zonas de guerra. Não se fala na ausência do Estado 

que falha em atender demandas sociais e em seu lugar de articulador simbólico e político. E 

por essa perspectiva, o papel da mídia é fundamental no processo de mediação, legitimação e 



 

construção de uma projeção imaginária social de um Estado, ainda que não atenda de forma 

satisfatória as demandas sociais dos espaço da favela e de seus moradores, através do discurso 

midiático se torna o Estado eficiente perante a opinião pública devido a promoção de uma 

sensação de segurança pela estética das UPPs  para as classes média e as elites. 

Nesse movimento, as UPPs, dispositivos “pacificadores” caracterizados por uma 

suposta polícia asséptica e incorruptível, tornam-se representantes da força estatal que 

adentram as comunidades perigosas da cidade como soldados (verdadeiros heróis), 

penetrando o território “inimigo, prontos” para combaterem o “inimigo público” número um: 

o “traficante” de drogas, difusor da sensação de insegurança da cidade. Desta forma, a 

construção da capa de 26/10/2010 de O Globo a partir da manchete e da filiação discursiva do 

“Dia D” representa o processo de produção de sentidos sobre um lugar que se tornou espaço 

simbólico de luta da ideia do combate e extermínio do “tráfico” como a solução para a 

violência urbana do Rio de Janeiro, a partir do atravessamento do discurso bélico que justifica 

o confronto policial e o emprego de violência para promoção da paz na cidade.  

Nesta representação, atos como o hasteamento da bandeira nacional e do estado do Rio 

de Janeiro em uma das estações do teleférico, o uso de blindados da Marinha, a publicação de 

um grande número de fotos de carros e ônibus incendiados, das forças de segurança e dos 

homens do Bope e de feridos tornam-se a estética que constrói politicamente a atmosfera para 

a aceitação pública do uso ostensivo da força e da militarização da segurança pública.  

Segundo Orlandi (1999), os dizeres não são apenas mensagens. São efeitos de sentidos 

que são produzidos em condições determinadas e que estão de alguma forma presentes no 

modo como se diz (p.30). São vestígios, pistas da ruína discursiva, porque os sentidos tanto 

têm relação com o que é dito como pelo que não é dito. É fundamental, portanto, a 

compreensão que as palavras significam pela história e pela língua, porque a língua revela 

traços ideológicos (ORLANDI, 1999, p. 32).  

Desta forma a autora propõe uma cidade de sentidos a partir da materialidade de 

discursos, porque a cidade se constituiu a partir de um espaço interpretado particular, que 

evoca a pergunta de como os sujeitos interpretam a cidade e a partir disso como a cidade 

interpretada impõe gestos de interpretação definindo a produção de sentidos do espaço social. 

No caso de nossa análise: a cidade do Rio de Janeiro. Mas não a cidade em si do Rio, mas a 

cidade que evoca um Rio de sentidos com  o efeito de cidade pacificada, aquela que pacifica, 

é pacificadora. Tomando por acontecimento categorizante a pacificação do Complexo do 

Alemão realizada em 28 de novembro, vamos verificar a edição do jornal de 28 e 29 de 



 

novembro de 2010. Nestes dois dias o jornal também produziu um caderno especial “A 

Guerra do Rio” sobre a pacificação do Complexo do Alemão, que totalizam 30 páginas sobre 

a ação da Secretaria de Segurança Pública.  

Na edição do caderno especial publicado em 28/11/2010, dia da ocupação do 

Complexo do Alemão, O Globo aborda a entrada das forças de segurança no conjunto de 

favelas a partir da formação discursiva da “rendição”. A opção dos varejistas de drogas ilegais 

de não se entregarem a polícia se torna o principal argumento apresentado na narrativa do 

jornal para justificar a operação. “Negociação fracassa e Alemão será invadido” é a manchete 

da notícia publicada abaixo da foto que traz a imagem de um M-113 entrando em uma das 

ruas de um favela (não identificada na notícia ou legenda) com o seguinte texto: “DIANTE 

DE um tanque usado para retomar a comunidade, moradores levantam as camisas para 

mostrar que estão desarmados”. 

Figura 40: O Globo – 28/11/2010 – caderno especial - capa 

Fonte: Acervo O Globo 

É interessante notar a potência criminalizante da imagem e ao mesmo tempo a 

fragilidade da situação que traduz a militarização da segurança pública do Rio de Janeiro e a 

violência da pacificação do espaço favelado e de seus moradores, principalmente quando se 

faz o uso das Forças Armadas. A violência da foto não é subjetiva. É concreta. Mas não 

somente pela apreensão do real que revela, mas por desvelar as implicações do uso das Forças 



 

Armadas e tanques militares em uma operação policial. Na foto publicada a “aura do medo” 

que serve de eixo de sentido ao enquadramento jornalístico para justificar o processo de 

pacificação está invertida.  

A foto publicada mostra que se os atos de violência que ocorrem na cidade causam 

insegurança e medo para a população, a resposta bélica dada a questão pelo Poder Público e 

fomentada pelo discurso jornalístico, criando-se o conseso da necessidade da pacificação do 

Complexo do Alemão, também é fonte de medo nos moradores de favelas que pertencem a 

população da cidade, porém, são tratados de forma diferenciada pelo Estado.  Ao mesmo 

tempo, a imagem também revelar o uso de um procedimento militar de coerção. Em geral, um 

soldado permanece no manuseio do canhão de blindados militares. No momento, em que ele 

desconfia de alguém, o soldado solicita que a pessoa levante a camisa para comprovar a 

ausência de armas.  

Cabe notar também que a foto ilustra a edição de 28/11/2010 dia em que “O destino da 

batalha começa a ser traçado nas primeiras horas da manhã deste domingo” para anuncair que 

“É hoje a invasão”, transmitindo a ideia pela foto e o texto de que no momento em que o 

leitor lê a notícia, ocorre a ocupação. Porém, a edição de um jornal é fechada na noite anterior 

devido ao tempo gasto para impressão e distribuição. A lâmina da capa da edição especial “A 

Guerra do Rio” que tivemos acesso na pesquisa do Acervo O Globo mostra que o jornal foi 

“impresso em 27/10/2010, às 21h23”. Portanto, existe a possibilidade da foto que ilustra a 

notícia ser, na realidade, da ocupação da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha.  

As duas ocupações são compreendidas pela pesquisa como um mesmo processo. No 

entanto, o que se almeja destacar é o sentido de temporalidade provocada pela publicação da 

foto a partir do enquadramento discursivo atribuído e sem a identificação de onde ou em qual 

“comunidade” o registro foi feito. O silencimento do nome da localidade não parecer ter sido 

um acaso. O que aumenta a pontecialidade da violência concreta da foto porque o canhão do 

tanque militar que está diante da favela e dos moradores “usado para retomar a comunidade” 

denota o sentido para qualquer favela e morador de favela do Rio de Janeiro. No entanto, na 

notícia, o jonal informa que: “ontem, o comando das operações chegou a levar, várias vezes, 

tanques de guerra até a fronteira do Alemão, fazendo menção que poderia invadir o território 

inimigo” (O Globo, 28/11/2010, caderno especial "A Guerra do Rio", capa). 

A notícia de capa sobre a “negociação fracassada” também traz o sentido da 

“rendição” como uma exceção, uma prerrogativa aberta especificamente para a situação da 

pacificação de favelas do Complexo do Alemão. “Numa última tentativa para evitar um banho 



 

de sangue, em que exigia a rendição imediata dos traficantes, a polícia esperou durante todo o 

sábado que eles se entregassem, deixando especialmente tenso o dia de ontem no entorno do 

Complexo do Alemão”. A preservação da vida se torna uma condição a rendição. O sentido 

da morte se revela como um ato concreto de vida nua, quando a prisão de suspeitos é a real 

prerrogativa do ato policial. Isto é, a não-morte. 

Dando primeiro um aviso e depois afirmando que se tratava de uma ordem, o 
comandante da Polícia Militar, Mário Sérgio Duarte, disse que o objetivo era poupar 
vidas. O recado foi direto: a rendição seria possível, em segurança, dentro das 
normas internacionais – com mãos e fuzis na cabeça. - Não há nenhuma hipótese de 
os traficantes ficarem aqui. Eles devem se entregar a tempo porque depois vai ficar 
complicado, disse Duarte. (O Globo, 28/11/2010, caderno especial A Guerra do 
Rio). 

Emerge-se a construção do sentido que servirá de principal argumento para a 

afirmação de que o processo de pacificação do Complexo do Alemão, deu-se pela reconquista 

vitoriosa com a “retomada de território”. Como as mortes que ocorreram foram silenciadas ao 

longo da narrativa do jornal, a entrada das Forças de Pacificação sem “danos colaterais” ainda 

que os varejistas de drogas não tenham atendido ao pedido de rendição, torna a ocupação 

perante a opinião pública como “bem sucedida”. Segundo O Globo, o único “traficante” que 

aceita se render é Diego Raimundo da Silva dos Santos, de 25 anos, conhecido como Mister 

M. Na coordenada “Do que ri o traficante Mister M?” o jornal apresenta Diego ao leitor com 

a construção discursiva de que ele “não parece  se preocupar com os anos de prisão que 

deverá cumprir”. E completa: “Na delegacia, Mister M ria o tempo todo, parecendo debochar 

da situação”.  

A invasão do Complexo do Alemão é considerada uma operação “essencial para 

garantir o direito de ir e vir das pessoas. O momento é de retomada de territórios, de 

afirmação da ordem e do estado de direito democratico”, afirmara em nota o então governador 

do Rio, Sérgio Cabral. O Globo finaliza a notícia com um párafrago em que informa sua visão 

sobre a operação: “Hoje, a polícia que retomar o Alemão. Depois do Dia D, em que chegou ao 

cume da Vila Cruzeiro, espera-se recuperar mais um território carioca por direitos” (O Globo, 

28/11/2010, caderno especial A Guerra do Rio). A pacificação funde o discurso do poder 

público e do jornal O Globo, que se torna uma espécie de porta-voz dessa estratégia de 

política de segurança pública.  

Na edição de capa do caderno especial “A Guerra do Rio” de 29/11/2010, com 

Complexo do Alemão já ocupado, o jornal escolhe como discurso para manchete de capa da 

publicação realizar um trocadilho com um famoso samba-enredo de 1989, da Imperatriz 

Leopoldinense, o samba “Liberdade, Liberdade! Abre as asas sobre nós”. A manchete dizia: 



 

“A senhora liberdade abriu as asas sobre nós”, acompanhada do subtítulo: “População 

comemora libertação histórica em operação exemplar, sem sequer um inocente ferido”(O 

Globo, 29/11/2011, A Guerra do Rio, capa).  

Para ilustrar a notícia, há uma foto de três policiais do Bope segurando dois fuzis de 

calibre 7.60mm M964A1, mais conhecido como ParaFal (Fuzil Automático Leve) de uso 

militar do exército e uma carabina mais conhecida como fuzil AR-15, caminhando na favela 

com uma pomba “branca” voando em direção a eles. Barthes (1990) citado por Mendonça 

(2012) aponta que a natureza da imagem é polissêmica, logo, temos um sentido de 

“libertação” ligado ao discurso bélico que remonta uma paz armada.  

Chama atenção a foto acima do título, compondo a leitura interpretativa da mensagem 

pela materialidade da imagem, antes da leitura do discurso, ou seja, da manchete. Na legenda 

da foto, a informação dando conta que 2.600 homens chegaram rápido ao alto do Complexo 

do Alemão, após a “invasão” (termo usado pelo jornal). Mais abaixo, um policial e a bandeira 

do Brasil hasteada, segundo informações da legenda da foto, sobre um prédio do Alemão. 

Durante toda a cobertura do episódio, o jornal O Globo oscilou quanto ao termo verbal para 

categorizar a ação policial-militar. Por vezes, escolheu o verbo “ocupar”, por outras, 

“invadir”. Cada verbo produz uma construção de sentidos diferentes.  

Figura 41: O Globo – 29/11/2010 – caderno especial “A Guerra do Rio”– capa 

 
Fonte: Acervo O Globo 



 

 
Principalmente, porque invadir remete a uma semântica de não pertencimento àquele 

espaço. Ocupar já transmite a uma posição política de escolha em estar naquele local. É 

essencial destacar que a “criatividade” da trama discursiva (MENDONÇA, 2012) de utilizar o 

samba-enredo da escola de samba de um dos bairros, Ramos, no qual estão inseridas algumas 

das favelas do Complexo do Alemão, não foi uma ação dos repórteres ou editores da Rede 

Globo.  

O trocadilho, foi usado por uma moradora do Complexo que entregou uma caixa de 

fósforos com um bilhete a jornalistas de O Globo em 27 de novembro de 2010. O 

acontecimento se tornou notícia no “Jornal Nacional” daquele dia e destaque no caderno 

especial sobre a pacificação do Alemão na edição do jornal impresso O Globo em 28 de 

novembro de 2010, sob o título “Esperança de paz na caixa de fósforos”. A mensagem dizia:  

Aos Governantes e toda força militar, nosso Guerreiros! Nossos heróis que vieram 
nos libertar, obrigado! Nós temos o governador Cabral. Que tem o sobrenome do 
nosso descobridor! O prefeito Paes. O Rio precisa de você! De paz! Obs: Sabemos 
que uma favela não aparece da noite para o dia! Uma duna começa com poucos 
grãos de areia. Isso vem do passado como plataforma política! Hoje e dia de Nossa 
Senhora das Graças. Liberdade! Liberdade! Abre as asas sobre todos nós; dessa 
nação abençoada por Deus! Comunidade Vila Cruzeiro. 27/11/2010. (O Globo, 
28/11/2010). 

Mendonça (2012) analisa a trama discursiva transmitido pelo gesto da moradora e o 

enquandramento dado à notícia a partir do discurso televisivo veiculado pelo “Jornal 

Nacional”, em que O Globo trabalha o sentido do discurso da religião pela filiação do culto a 

Nossa Senhora das Graças e o apelo a Deus; a própria cultura popular a partir do samba e ao 

carnaval pelo fragmento de samba-enredo – da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, 

uma das escolas do bairro de Ramos, onde se localiza boa parte das favelas do Complexo do 

Alemão – o; evoca o pratriotismo a partir do amor à pátria com a referência ao hino da 

independência, à liberdade e à exaltação aos militares heróis-guerreiros, e a bandeira nacional 

hasteada na laje do prédio da estação do teleférico do Morro do Alemão (em fase ainda de 

construção em novembro de 2010).  

São signos que provocam a ideia de um Rio de Janeiro pacificado sim, mas a partir de 

um Rio de Janeiro que pacifica o espaço e de forma violenta. Par ao autor, a partir das UPPs e 

as obras do PAC, a instância jornalística propõe multiplas visões sobre as “comunidades” que 

passam a fazer parte das negociações simbólicas dos sujeitos que constituem percursos e 

apropriações territoriais (MENDONÇA, 2012, p. 261).Mendonça (2012) coteja sentidos 

exaltados pela emissora na cobertura da pacificação do Complexo do Alemão, que estão de 



 

modo geral presentes em outros processos de pacificação de favelas no Rio de Janeiro, pois 

perpassam a construção de um discurso de paz para a cidade. Essa observação do autor é 

perceptível quando vamos analisar as edições do jornal de 28/11/210 e 29/11/2010, nas quais 

O Globo se utiliza dos mesmos elementos de imagem de texto do discurso usado pela 

reportagem do Jornal Nacional, tendo como fio condutor para o eixo de sentido de 

“libertação” versus “opressão do tráfico” no Complexo do Alemão” o bilhete escrito pela 

moradora e entregue em uma caixinha de fósforo aos repórteres da TV Globo, ou seja, O 

Globo, veículo impresso do Grupo Globo, repercute mais uma vez imagens e situações que 

ocorreram na transmissão televisiva da ocupação na materialidade discursiva do jornal 

impresso da empresa de mídia, promovendo a construção de uma hegemonia cultural de 

sentidos sobre o acontecimento. 

A primeira reportagem publicada sobre o gesto da moradora está na edição de 

28/11/2010 do caderno especial “A Guerra do Rio”, página 6, com a manchete “Esperança de 

paz na caixa de fósforo” e subtítulo “Carta escondida agradece a ocupação da Vila Cruzeiro”. 

Ao lado do título, o jornal reproduz três fotos do bilhete e da caixa de fósforo. Como abertura 

da notícia, o repórter Felipe Sil escolhe como lead narrar como a carta foi entregue aos 

jornalistas e citar diversos trechos do bilhete:  

Cuidadosamente dobrada e guardada dentro de uma caixa de fósforos, uma carta – 
entregue de maneira furtiva por uma mulher de cerca de 50 anos a uma equipe da 
TV Globo – refletia o espírito dos moradores da Vila Cruzeiro diante do esforço 
para libertá-los do poder do tráfico. Na mensagem, um agradecimento pela operação 
dos policiais e palavras de carinho a autoridades. A moradora elogia “os governantes 
e toda a força militar” e se refere a eles como “nossos guerreiros” e “nossos heróis”. 
Em um trecho, culpa antigos governantes pela recente história violenta da 
comunidade: “sabemos que uma favela não aparece da noite pro dia. Isso vem do 
passado, como plataforma política”. A carta termina com um pedido por liberdade. 
“Abre as asas sobre todos nós. Dessa nação abençoada por Deus” (O Globo, 
28/11/2010, caderno especial, p.6).  

É importante notar que apesar do jornal usar a carta e gesto da moradora como recurso 

para transmitir a ideia de apoio popular à pacificação dos conjuntos de favelas da Penha e do 

Alemão, mas o texto da moradora revela sentidos diferentes. São signos que provocam a ideia 

de um Rio de Janeiro pacificado sim, mas a partir de um Rio de Janeiro que pacifica o espaço 

e de forma violenta. Na carta, ela pede por liberdade, mas uma liberdade que esteja com asas 

abertas para “todos nós”. Inclusive, os moradores de favelas que são parte da população da 

cidade e da “nação”.  

Mendonça pensa as interações discursivas a partir de uma perspectiva que considera os 

interlocutores como participantes do discurso, ainda que ele esteja impregnado de 



 

“dominações, recusas e convencimentos” (2012, p. 264), ou seja, de sentidos que emergem da 

trama do texto aliados ao enquadramento dado pelos veiculos midiáticos. Para ele, é preciso 

tratar esse momentos da trama discussiva para “além das arquitetura estatísticas que 

congelariam o fenômeno em polos opostos e estanques de emissão e recepção” (idem), pois o 

caráter dialógico da palavra revela a capacidade possível de antecipação de todo falante.  

É por isso, que na perspectiva de trama discussiva apontada por Mendonça, o bilhete 

da moradora a torna a produtora do texto da notícia, pois cria uma ruína discursiva na qual é 

possível encontrar os silêncios que desvelam o sentido da suposta “Libertação do Alemão”. 

Orlandi (1992) ao desenvolver seus estudos sobre as formas do silêncio, ressalta que a 

linguagem produz um deslocamento em relação à fronteira entre o dito e o não-dito, 

constantando  que o silêncio não fala, mas significa. Por isso, para compreendemos um 

discurso não devemos apenas análisar o texto, mas perguntar sistematicamente o que ele 

“cala”, porque é impossivel traduzir em palavras um conteúdo silenciado.  

No sentido real de cidade evocado pelos estudos de Orlandi (2004), a narratividade 

discursiva pode desorganizar o espaço burocrático (do) urbano. São esses gestos que dão 

corpo à cidade. É assim que a cidade se materializa em sentidos (ORLANDI, 2004, p. 30). Por 

mais que o gesto da moradora da Vila Cruzeiro ecoe um discurso regido por uma captura do 

espaço conforme a disciplina da mídia e do poder público, o gesto da entrega da caixa de 

fósforos e o bilhete representa uma ruptura da narratividade das fontes oficiais. Aquela 

moradora que escolheu o silêncio do anonimato do nome se tornou a produtora da narrativa 

sobre o acontecimento. Temos expressado uma fuga, um escape de discurso em que a 

moradora tentou penetrar e fazer sua voz ser ouvida.  

Afinal, o trecho em que ela diz: “Sabemos que uma favela não aparece da noite para o 

dia!” interpretado pelo jornal como a culpabilização dos governos anteriores para a situação 

de violência, trata-se apenas de uma interpretação de O Globo. O discurso ali possui outras 

formas de produzir sentidos pelo o que não é dito, pelo que é ocultado. Sendo assim, pode 

produzir o efeito de denúncia, inclusive. Afinal, podemos compreender a paráfrase “Sabemos 

que uma favela não aparece da noite para o dia” como denúncia das mazelas da desigualdade 

social que compõem o cenário do Rio de Janeiro desde a origem das favelas com a remoção 

dos cortiços no Centro da cidade. O descaso que o discurso denuncia pode não ser da 

violência armada e sim do estado de violência. A falta de infraestrutura de: saúde, saneamento 

básico, educação, moradia. 



 

Um programa de segurança pública que objetiva retomar um espaço designado por ele 

como território, aludindo que ali existe vida a ser “libertada” (como em um contexto de 

guerra), através do uso da disciplina dos corpos que habitam essa cidade dita “pacificada” ou 

necessária de “pacificar”, que não é executada de forma incólume, conforme expõe a letra de 

rap de Mc Calazans, o que contraria a cobertura de O Globo.  

Paz sem voz não é paz é medo  
paz sem voz não é paz é gueto 
Favela não merece respeito  
É tapa na cara e porrada nos peitos 
 
A gente não que só comida  
A gente quer comida diversão e arte 
A gente não que só comida  
A gente quer comida diversão e liberdade 
 
Polícia passa e fica a dor 
Polícia passa e deixa a dor 
Polícia passa e fica a dor 
 
Cadê o baile 
O baile acabou 
E o morador tapa levou 
É o periquito de 12 na mão 
Se questionar vai pro camburão 
Polícia passa e fica a dor 
Polícia passa e deixa a dor 
Polícia passa e fica a dor 
 
Hoje no morro um pretinho chorou  
Pois seu pai foi e não voltou 
A mãe tá triste e orou ao senhor;  
Que a Polícia passou.. Mas a dor ficou  
 
Cantar funk é minha oração 
Pra que a paz não venha de caveirão 
Porque é sobre isso que nós viemos cantar 
Favela é dor mas não para de cantar 
 
Polícia passa e fica a dor 
Polícia passa e deixa a dor 
Polícia passa e fica a dor 

 

Zizek (2013) lembra que a poesia é sempre, por definição, sobre alguma coisa que não 

pode ser nomeada diretamente, algo que devemos calar, e por isso, apenas aludir em forma de 

verso. Observa que “não deveríamos temer dar um passo adiante e retomar o velho ditado 

segundo o qual a música chega onde as palavras faltam” (2013, p. 20). A arte tem sido ao 

longo da história o instrumento de luta e conhecimento da história dos vencidos, se nos livros 

de história e páginas de jornal a mudez sempre parece ser a tônica do discurso do 

acontecimento histórico, as canções populares tem produzido polissemia onde parece só 

existir hegemonia.  



 

O rap de Mc Calazans questiona a paz da pacificação em forma de poesia e nos remete 

a lição de Zizek. Em um jogo de trocadilhos, “Polícia passa e fica dor” se torna o próprio 

Pacificador, a cidade do Rio que pacifica corpos e sentidos. Mc Calazans, rapper de funk do 

Complexo do Alemão, desvela o que foi ocultado ou o que não se deve esquecer: se a “polícia 

passa e deixa a dor” significa que “um pretinho chorou, pois seu pai foi e não voltou”.  

Dessa forma, o Mc se torna um produtor do texto que mostra as múltiplas visões sobre 

o cotidiano militarizado da favela e o processo de pacificação do Complexo do Alemão. 

Denuncia o caráter militar da paz levada aos espaços favelados da cidade do Rio de Janeiro e 

os sentidos de cidade que essa paz produz: então, ele canta funk como quem ora para pedir 

“pra que a paz não venha de caveirão”. Na trama discursiva do rap, refugiado na plataforma 

da arte da poesia, Mc Calazans, fábrica memória social e disputa a memória coletiva do 

discurso jornalístico sobre o processo de pacificação de favelas e a visão dos vencedores 

aludido nas páginas de O Globo. “Se a gente compreende o que está silenciado e não ficar só 

convergindo para discursividade da violência vai encontrar outros sentidos para a cidade, para 

o social, para a história” (ORLANDI, 2004, p.29). 

Nossa intenção foi compreender essa sobreposição, esse discurso urbano que silencia o 

real da cidade: os problemas de desigualdades e de criminalização dos espaços favelados da 

cidade. Afinal, se a cidade pode ser pensada através do discurso, quantos sentidos nos 

discursos evocados cabem ou existem na gestão político-administrativa da cidade do Rio 

pacificado?  

Desta forma, acreditamos que a cobertura do processo de pacificação de O Globo 

exerceu uma narrativa do poder privilegiado de imprensa de promover e propagandear, como 

um porta-voz do governo, ideia das UPPs, pois o jornal como personagem e produtor de 

memória social foi o informante e a plataforma de disseminação sobre os acontecimentos do 

fato social que influenciaram a opinião pública, projetando a nova política de segurança 

pública a partir dessa mediação e legitimação de verdades que, por fim, ocasionam a 

aderência de discursos de credibilidade simbólica e política as UPPs.  

É por isso que, quando a Folha de S. Paulo reclama o sentido do silêncio por meio da 

manchete “Onde estão os mortos” em reportagem publicada em 5 de dezembro de 2010, 

listando mais de 30 mortes, parte da população não se choca ou sequer procura esses mortos: 

há uma banalização da vida. Afinal, com o medo arraigado no imaginário coletivo construído 

midiaticamente, o primeiro monstro social que pode surgir a partir deste regime do poder 

punitivo será aquele que infringir o pacto social estabelecido simbolicamente. Pacto social 



 

que considera os sujeitos perigosos como inimigo absoluto do corpo social, o inimigo público 

número um da sensação de segurança que se quer resgatar em favor da morte desse monstro 

social: a violência do Rio de Janeiro. 

No plano das representações, a produção discursiva sobre a violência ocorre em um 

terreno de debates e embates, no seio de relações de poder, onde a luta está essencialmente 

travada na dimensão da disputa simbólica por uma hegemonia discursiva. Desta forma, as 

ordens discursivas que circulam são relacionais e/ou reativas. Daí a importância de cada uma 

delas oscilar, pois a predominância de uma ou outra acontece no plano das orientações e das 

disputas políticas (RONDELLI, 2000, p. 160). A entrevista concedida por Alan Brum, 

coordenador do Raízes em Movimento à Rádio Santa Marta, não pode ser concluída em 

decorrência do tiroteios. Entretanto, a discursividade do final da entrevista serve de outro 

gesto de ruína do processo de pacificação do Complexo do Alemão: 

Fiell: Queria saber, Alan, se vocês já tem o número de mortes. Porque já vimos que 
morreram estudantes dento da sua casa. E isso não está saindo na Grande Mídia e de 
repente o número é maior. Então, de repente você tem esse número preciso pra nós 
aqui da Rádio Santa Marta. 

Alan: É...oh (barulhos de rajadas de tiros)... tá escutando? Isso é uma das entradas, 
de uma das seis entradas daqui e isso é constante. O est... (novos barulhos de rajadas 
de tiros)... 

Fiell: Ao vivo, agora na Rádio Santa Marta a situação de conflito armado no 
Complexo do Alemão (Fiell explicando os barulhos de ritos que interrompem a 
entrevista 

Alan tenta retomar...mas não consegue: eu devo estar próximo...(novas rajadas). 

Fiell: Você está próximo né Alan? Bem próximo desse tiroteio? 

Alan: Esses tiros você está escutando agora não são os traficantes que estão lá em 
cima, esses que vocês estão escutando na Rádio é o Bope que está revidando agora. 
Tudo isso aí é o Bope atirando a esmo na comunidade. (Ele fala a frase com som de 
tiros ao fundo). É isso que eu estou dizendo. É esse o problema. É isso aí que vocês 
estão escutando agora. É esse tiro a esmo que não deve (tudo é dito com muito som 
de tiros. Alan tenta falar, mas o tiroteio aumenta. O som dos tiros se tona mais alto.  

Fiell: Você, você, você está em perigo aí? 

Alan: Deixa eu só abaixar aqui porque...(a ligação cai) 

Em entrevista para a pesquisa em novembro de 2014, Alan se lembrou do episódio e 

explicou que a entrevista caiu porque um dos tiros acertou o fio do telefone no poste da rua e 

interrompeu qualquer possibilidade de comunicação. Eni Orlandi (1992) ressalta que o estudo 

do silêncio nos coloca frente à questão da natureza histórica da significação. No silêncio o 

sentido se faz em movimento, pois a palavra segue seu curso abrindo a esfera da possibilidade 



 

do “dizer vir a ser outro” (1992, p. 162), pois é no silêncio que o sentido ecoa nos sujeitos 

como um processo que torna “as diferenças dos diferentes processos de identificação sem, no 

entanto, perder sua unidade, a de um sujeito que diz” (idem.). Para isso, a metáfora que pode 

nos fazer compreender o processo discursivo “é a do silêncio como dobra”, porque ele serve 

de ponto de inversão das possibilidades do dizer, onde “o discurso se desdobra em 'outras' 

palavras” (1992, p. 163).  

Dessa forma, o silêncio funciona como “ponto de fuga” para onde os sentidos podem 

se abrir e multiplicarem sentidos, inclusive, no próprio silêncio. Isso porque “a polissemia é 

função da incompletude e, tal como o estamos tratando, o silêncio é um dos modos de se 

compreender a incompletude”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATO FINAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A gente tem vivido muito mesmo, mas não só de hoje esse discurso de 
paz...durante muito tempo....que a paz está chegando. Eu nunca vivi a paz. Eu 
nasci na guerra. Eu sempre vivi na guerra. Inclusive, paz é uma questão que 
traz muitas coisas na minha cabeça, porque através desse discurso de paz eu 
vivi mais guerras.  

Raul Santiago, Coletivo Papo Reto146 
 

É impossível compreender uma situação vivida na atualidade sem a compreensão 

acerca das interações que levaram ao seu desenvolvimento. Essa convicção da pesquisa nos 

remete a Darcy Ribeiro que define o trabalho do cientista como o negócio de lidar com o 

óbvio. "Aparentemente Deus é muito treteiro, faz as coisas de forma tão recôndita e 

disfarçada que se precisa desta categoria de gente – os cientistas – para ir tirando os véus, 

desvendando, a fim de revelar a obviedade do óbvio" (2008, p.32). O problema, para o autor, 

é que o ato de desvelar esse procedimento é um jogo sem fim, pois ao trazer à tona e 

comprovar o óbvio, só conseguimos descobrir outras obviedades "mais óbvias ainda" (idem).  

Realizar um trabalho sobre a produção de sentido afirmando a legitimação das UPPs 

em O Globo pode parecer afirmar o óbvio. Porém, Darcy Ribeiro questiona a lógica dos 

dizeres que são dados como fatos e certezas incontestavéis sob o manto de obviedades. Toma 

o caso da suposta inferioridade dos negros como exemplo do silêncio de opressão escondido 

que pode ser passado de geração em geração e até permear discursos científicos: "Os negros 

são inferiores aos brancos. Basta olhar! Eles fazem um esforço danado para ganhar a vida, 

mas não ascendem como a gente. Sua situação é de uma inferioridade social e cultural tão 

visível, tão evidente, que é óbvia" (2008. p. 38). Não exatamente, contesta Darcy Ribeiro: 

"Pois não é assim, dizem os cientistas. Não é assim, não. É diferente! Os negros foram 

inferiorizados. Foram e continuam sendo postos nessa posição de inferioridade por tais e 

quais razões históricas" (idem). E completa: "Razões que nada têm a ver com suas 

capacidades e aptidões inatas mas, sim, tendo que ver com certos interesses concretos (idem). 

Uma das narrativas mais difundidas sobre o processo de pacificação do Complexo do 

Alemão e da Penha é o da vitória do Estado sobre o comércio varejista de drogas ilegais sem 

danos colaterais, isto é: sem a morte de civis. O discurso é de que até aqueles enquadrados 

como "inimigos", os "acionistas do nada", que tornam a cidade insegura, as vidas foram 

poupadas. Essa é a linha editorial principal do discurso de O Globo. De uma grande vitória 

                                                
146 Depoimento extraído do programa O que te dá asas? produzido pelo canal do Youtube da Agência Papa 

Goiaba. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=ICvP0zZ4hrE>. Acessado 14/05/2015. 



 

contra a violência do Rio, operação perfeita que retoma o monopólio legítimo da violência do 

Estado nos espaços favelados e o controle social do “território” por meio do processo de 

pacificação.  Uma versão histórica dos fatos que legitima a militarização da segurança do Rio 

de Janeiro a partir do uso de forças como o Bope, o Choque, as Forças Armadas e o programa 

das UPPs. A pacificação e a paz que o programa promove preserva vidas e este é o ponto 

principal, não importanto o aparato e práticas bélicas usados para se conseguir esse fim. Mas, 

nós pergutamos: sem a localização da caixa-preta de um avião é possível afirmar quais foram 

as causas de um acidente? Sem o corpo do morto há evidência de morte? É possível existir 

reflexão ou mudanças de práticas sem conhecer toda a complexidade do acontecimento? 

Nas páginas de O Globo, e consequentemente, para os leitores do jornal, a morte, ou 

seja, o “efeito colaetral” passou longe, ainda que tenha representado um forte medo, seja pelo 

consumo das notícias ou em decorrências dos ações de violência espraiada no tecido urbano 

do Rio de Janeiro. Porém, para os moradores do Complexo do Alemão, e mais ainda par 

aalguns deles, o “efeito colateral” da morte existiu no processo de pacificação e deixou 

vestígios fortes. "Porque é uma dor sabe...é uma imagem muito forte...não é que eu tenha 

medo de falar...o medo que tenho é de recuperar isso sabe...é sofrer com isso... Mas...Eu quero 

falar. Vou falar pra você". Foi assim que Francisco de Assis147 começou seu relato para a 

pesquisa. Sua memória é uma das testemunhas da violência do discurso de pacificação e de 

seus efeitos concretos. Para ele, o processo de ocupação do Complexo do Alemão iniciado a 

partir da entrada do Bope e blindados da Marinha na Vila Cruzeiro [Complexo da Penha] e, 

posteriormente, a invasão policial da Força de Pacificação no Complexo do Alemão, foram 

ações diretamente responsáveis por aumentar a estatística de pessoas amigas mortas e/ou 

desaparecidas em sua trajetória de vida. As ações do Estado são responsáveis por 40% de seus 

amigos de infância estarem mortos. Perdas ocorridas por consequências de tiroreios entre a 

PMERJ e varejistas de drogas, execuções sumárias da polícia, tiroteios entre policiais das 

UPPs e os novos acionistas do nada. 

De 2007 até maio de 2015, Francisco relatou com detalhes pelo menos a morte de 

cinco pessoas próximas a ele, incluindo dois amigos que ele tinha como irmãos. Jorge148 foi 

morto pela polícia na operação efetuada em 2007, é um dos 19 mortos da Chacina do Pan. 

"Morreu como prêmio da guerra. Foi levado pela polícia na frente dos moradores com a mãe 

atrás chamando por ele. Eu da laje via tudo. Todos sabiam que ele ia morrer. Mas foi de 

cabeça erguida. Morreu como homem". Após a execução do amigo, Francisco, saiu da favela 
                                                
147 Nome Fictício. Depoimento colhido em 2/12/2014. 
148 Nome fictício. 



 

e pegou um ônibus. Foi e voltou do Centro do Rio até a Zona Norte algumas vezes chorando. 

"Nunca mais vou esquecer a imagem daquele policial fumando charuto num beco em cima 

dos corpos dos meninos mortos"149 [ocasião da Chacina do Pan].   

O amigo morto era varejista de drogas e anos atrás, certa vez, vendo Francisco 

chegando da escola, pediu um livro emprestado. "Acabei não emprestando, porque pensei: o 

que ele ia fazer com um livro sobre o liberalismo?". Até hoje Francisco lamenta o episódio. 

Quando ele terminou a monografia do curso do ensino médio que estudava, dedicou o 

trabalho ao amigo: "Aquele cara que todo mundo via como monstro, um dia me pediu um 

livro e eu não dei. Eu cresci com ele. Eu sei quem ele era. Não te emprestei aquele livro. 

Lamento. Mas, hoje eu dedico esses escritos a você".  

A segunda execução de um amigo, Francisco testemunhou dentro de uma casa em que 

estava no Complexo do Alemão. O policial entrou e já foi direto no rapaz que estava na casa. 

Só deu tempo de Francisco virar a avó do jovem para ela não ver a execução do neto. Depois, 

eles só ouviram o barulho do corpo no chão. O som do tiro não foi ouvido. O policial usou 

silenciador.  

Em 2010, Francisco, novamente viveria a experiência de perder amigos executados 

por conta de um conflito armado. Ele voltava da escola e quando desceu do ônibus se deparou 

com tanques de guerra cercando a Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. Helicópteros 

passavam pela janela dele e minutos depois atiravam em direção a dezenas de jovens em uma 

estrada de terra batida no meio da Serra da Misericódia enquanto ele assistia tudo: "Eu nunca 

vou esquecer na minha vida que a TV Globo filmou os meninos morrendo. Eu tentava 

identificar quem era quem ali, porque tinha certeza que conhecia alguém. Vi os moleques 

caindo e depois começou o desespero".  

Francisco tentou contato com "os meninos" que conhecia por telefone sem sucesso, 

especialmente Manoel150, que ele tinha como um irmão. Conseguiu falar com o amigo pela 

internet  através de um aplicativo de bate papo. Manoel contou que estava no Complexo do 

Alemão e ameaçava enfrentar a polícia. Francisco tentou demovê-lo da ideia sem sucesso. 

Manoel e Francisco se conheceram pequenos ainda por meio de suas mães que eram amigas. 

Cresceram e estudaram juntos, mas Manoel não conseguiu permanecer na escola. Tinha um 

                                                
149 O policial citado se chama Leonardo da Silva Torres. Foi midiatizado como herói em O Globo como o oficial 

Trovão durante as operações no Complexo do Alemão em 2007. No documentário “Dançando com o Diabo”, 
dirigido pelo sul-africano naturalizado britânico Jon Blair, Torres se nomeia o filho da tempestade. Na 
operação Guilhotina da PF em 2011, foi preso por revender fuzis e por participou do “garimpo” no Complexo 
do Alemão. A propina recebida foi de R$150 mil. Em 23/8/2014, Leonardo Torres foi expulso da corporação. 

150 Nome fictício 



 

irmão "bandido", mas era "moleque tranquilão, inteligente" descreve Francisco. Quando saiu 

da escola. Manoel acabou seguindo a trajetória do irmão, envolvendo-se com o comércio 

ilegal de drogas. Naquele dia 25 de novembro de 2010, ele estava desesperado porque o irmão 

mais velho estava lá na Vila Cruzeiro onde o conflito acontecia. Foi a última vez que 

Francisco conseguiu conversar com o amigo, descrevendo o diálogo assim:  

– Pô mano eu to indo... 
– Não vai não... 
– Não. Tô indo porque seja o que Deus quiser.  
– Não vai cara, não vai cara, pô cara não vai...  
– Não, to indo...  
– Pô cara, se cuida. Te amo aí.  

 

"Ele disse que: 'depois a gente se encontrava'. Só que ele também não voltou assim 

como os outros não voltaram. E o corpo dele... a gente correu muito atrás, mas a informação 

que a gente mais teve era de que foi entregue aos porcos lá em cima [na mata]". Segundo 

Francisco, o amigo não morreu na "travessia" (na fuga da Vila Cruzeiro, pela Serra da 

Misericódia, em direção ao Complexo do Alemão). Foi depois: "muita gente morreu ali, 

porque a polícia colocou snipes [atiradores de elite]. É incontável... Não tem registro né?...”. 

E conclui: “Só nisso, entre os dias de lá [Vila Cruzeiro] até a entrada aqui, perdi três amigos. 

O resto se entregou no domingo quando entraram [a Força de Pacificação] no Complexo do 

Alemão". 

Francisco relata que, como o foco da mídia e da polícia estava no Complexo do 

Alemão, a partir do dia 27 de dezembro de 2010, ele já foi procurar o corpo de Manoel na 

localidade conhecida como Serrinha, situada entre a Vila Cruzeiro (Complexo da Penha) e o 

Complexo do Alemão. "Não sei se o corpo dele está lá, não sei se foi jogado no caminhão de 

lixo, mas tenho a imprenssão que ele tá lá".  Na entrevista, Francisco por mais que falasse do 

resgate do corpo do amigo morto, seu relato foi feito em todos os momentos com a 

conjungação do verbo no tempo no presente do indicativo,  como uma morte que acaba de ser 

anunciada, como uma morte vivida no tempo presente.  

Eu fui lá....A gente sentia um cheiro de podre de lá sabe. E aí, quando subiu lá... 
Falei pô mano não dá pra mim não.. O cheiro tá forte. Aí me lembro que tinha 
muuito porco, muito porco....vi um braço...mas, segui...só que aí, eu parei...aquele 
cheiro... e aí porra...voltei. Porque se eu visse esse moleque sendo comido por um 
porco, tenho certeza que eu... eu não sei o que faria... Só o cheiro pra mim ali já 
acabou comigo...mas vê a imagem...então foi o medo de ver...e fora que tinha polícia 
pra caralho também...recuei. Chorei muito. A imagem que tenho desse dia é pelo 
cheiro de podre, porque você sente isso no seu próprio corpo né? É do cheiro que 
mais lembro. É a imagem mais forte. Eu vi os porcos na mata...cara, morrer e ainda 
ser comido por porco? É forte demais...Eu cheguei a caminhar na mata...eu fiquei 
uns 15 minutos em pé parado...mas o cheiro de repente sumiu, porque não tinha só o 



 

cheiro de podre não... sabe... quando eu vi um pedaço de gente...um braço...eu falei 
caralho...você fica meio paralisado né? Daí sentei lá na Praça do Cruzeiro chorando 
muito com a mãe dos moleques (FRANCISCO DE ASSIS, diário de campo, 
30/11/2014). 

Outros dois relatos colhidos no campo corroboram com a narrativa e a evidência 

testemunhais de mortes ocorridas no momento da ocupação do Complexo do Alemão iniciada 

pela entrada das Força de Pacificação na Vila Cruzeiro. José Paulo151 acredita que, em 

decorrência da cobrança pública de ativistas de direitos humanos em relação às mortes 

ocorridas na Chacina do Pan junto ao poder público, a entrada das Forças de Pacificação no 

Complexo do Alemão em 28 de novembro de 2010, tenha acontecido de forma menos 

truculenta. Apesar da forte violência simbólica da invasão policial do Complexo do Alemão, 

em termos de letalidade, a proporção foi menor do que esperado pela imprensa e organizações 

de direitos humanos, porque o discurso e a prática da pacificação de favelas é composto pela 

abertura de possibilidade de fugas. "Mas claro que isso não foi a totalidade de casos. No 

caminho da Penha para cá a letalidade foi maior. No Alemão, a gente sabe que teve, mas foi 

extremamente silenciado. Na Penha não. Lá têm relatos mais consistentes”, diz José Paulo. 

Para ele, o silenciamento das mortes do Complexo do Alemão durante a ocupação não 

puderam ser identificadas em virtude da falta das"vozes do desaparecimento": 

Tinham como agora muitos traficantes aqui, diferente de décadas atrás, que são de 
outras localidades. Logo fica difícil identificar se sumiu, se foi morto, enterrado lá 
em cima, entende? Fica escondido. Não dá para mensurar quando é casos de 
traficantes de outros lugares porque a gente não consegue identificar a VOZ do 
desaparecimento. Ela não aparece, que é a VOZ dos familiares, dos parentes. Então, 
se não aparece essas vozes, você não tem elemento pra conseguir visualizar isso 
(JOSÉ PAULO, diário de campo, 4/12/2014). 

Glória152 também relatou à pequisa a execução de pelo menos cinco pessoas durante a 

primeira fase do processo de pacificação do Complexo do Alemão. Segundo ela, os corpos 

foram comidos por porcos e havia poucos vestígios de restos mortais. "Foi bizarro. A coisa 

mais desumana que vi na vida e olha que vi de longe. Não tive coragem de chegar perto. 

Jovens devorados pelos porcos na lixeira da Cascatinha (Penha)". E completa:  

Não tinha condições psicológicas pra olhar. E quando conseguir ir, me preparei para 
o pior, mas os porcos já tinham comido tudo, de uma pessoa só tinha o pé. Eu fiquei 
meses sem comer carne de porco. Aliás, uma galera aqui no Complexo do Alemão. 
Uma das mães conseguiu pegar os restos mortais e enterrar. As outras, quando 
chegaram lá, já não tinham mais nada. O que iam fazer? Matar o porco pra fazer 
DNA? Os restos mortais estavam deploráveis (GLÓRIA, diário de campo, 
15/11/2014). 

                                                
151 Nome fictício. Depoimento colhido 4/12/2014 no Complexo do Alemão. 
152 Nome fictício; Depoimento colhido em 15/11/2014 no Complexo do Alemão. 



 

Ela reclama do silenciamento da morte dessas pessoas pela imprensa em virtude delas 

pertencerem ao “tráfico”. "A mídia em si não fez muita questão de ir lá e cobrir, porque eles 

eram soldados do tráfico. Eram meninos, meninos! Eram muito jovens. Se ela tivesse feito 

metade da repercussão que fizeram com o Tim Lopes, pelo menos os policiais tinham sido 

punidos". De acordo com Glória, um ativista do movimento social e de uma rede de direitos 

humanos, chegou a levar diferentes veículos de imprensa até o local com corpos dilacerados 

para fazer a denúncia: "A mídia toda sabe que isso aconteceu, porque eu e mais duas ativistas 

chamamos: Band, Globo, Record, SBT, mas só a Folha deu". De acordo com Glória, "poucas 

pessoas conseguiram enterrar seus mortos". A "matança" aconteceu no caminho entre a Vila 

Cruzeiro (Penha) para o Complexo do Alemão, no momento da "travessia". 

Um dos meninos que os porcos comeu foi um que caiu no vídeo gravado pela TV 
Globo e é arrastado. Eles trouxeram, mas ele morreu lá em cima. Jogaram o corpo 
dele na lixeira. O que se feriu e passa na filmagem, chegou aqui com o pé 
pendurado. Foram moradores que ajudaram a imobilizar o pé até chegar um socorro 
adequado (GLÓRIA, diário de campo, 15/11/2014). 

Glória explica que houve um extermínio silenciado no Complexo do Alemão porque a 

ocorrência de mortes não se deu apenas durante ao momento da entrada da Força de 

Pacificação. Ocorreram mais casos de execução realizados pelo Bope e “tráfico”, mas a faca.  

As pessoas que invadiram a casa deles (dos varejistas) foram cobradas. Acabava a 
luz e quando voltava era encontrado gente morta a faca. Poucas vezes eles deixavam 
o corpo. Há morte aqui silenciada da polícia e do tráfico. Só que tem muito mais da 
polícia. A propria polícia estava matando na faca. Principalmente, os policias Bope. 
Entraram na conta dos desaparecidos se a família fez ocorrência. Tem um rapaz que 
morava por aqui. Ele era soldado do tráfico sim. Ele saiu nomalmente e permaneceu 
aqui porque na época da ocupação ele não tinha ficha corrida. O Bope pegou ele e 
torturou por três dias lá em cima (na mata). Picaram ele todinho e jogaram fora, mas 
a mãe, no intuito de segui-los, conseguiu ver, pegar os restos mortais e entrerrar. Foi 
horrível...sabe aqueles cachorros sanfoninhas? Foi assim que deixaram ele. O Bope 
matou muito. Eles matavam até cachorro. Foi um extermínio silenciado. (GLÓRIA, 
diário de campo, 15/11/2014).  

Nestes três relatos de fontes, que aceitaram falar sobre as mortes silenciadas do 

processo de pacificação do Complexo do Alemão para a pesquisa, os varejistas de drogas (o 

“tráfico” como nomeiam) não são poupados. Glória denunciou crimes, reclamou do fato de o 

"movimento" cobrar a conta frente a qualquer reclamação e cometer injustiças, além da 

crueldade no momento da “cobrança”. José Paulo denunciou atitudes violentas relacionadas à 

violência doméstica: se por um lado o “tráfico” impedia que casos de violência contra a 

mulher ocorresse nas favelas, por outro, também podia autorizar a surra na mulher mediante a 

explicação dos motivos da agressão do marido ser um “corretivo” decorrido da traição da 

mulher.  



 

Todavia, é a declaração de Franscisco sobre os "acionistas do nada" referente a 

situação de violência no Complexo do Alemão, que resume o sentimento mais presenciado no 

campo quanto a posição dos moradores ao “movimento de tráfico de drogas”: o medo. O 

medo da perda de um parente ou amigo. Não só para a morte, mas o medo da perda para a 

"vida do tráfico porque se sabe das consequências". Nenhum dos entrevistados romantizaram 

a atividade do comércio de drogas, o conflito armado ou a figura dos "meninos", mas também 

não os demonizam. "Não tem como romantizar uma coisa que matou 40% dos meus amigos, 

tá ligado? Sei o que é o tráfico, e eu sei por que é quem coloca droga aqui dentro, é quem 

coloca arma aqui" (Francisco de Assis, diário de campo). Percepção que acompanhava a fala 

de diversos moradores com quem a pesquisa interagiu em quase dois anos de campo. 

Nos relatos, as três fontes entrevistadas de forma mais aprofundada sobre o tema, 

deixaram claro que não se trata de escolher um lado. Trata-se de convivência. Mas, uma 

convivência dolorida por orpressão e dor das famílias, da perda par aa morte e da perda para a 

vida. Não se trata do ato final de peça de teatro ou cena de filme no qual existe a figura do 

"vilão" e do "herói". Trata-se da convicência com o sistema que pode ser o responsável no 

local de morada pela sua dor, da convivência permanente com o medo de “perder alguém par 

ao tráfico”, de conviver e existir sabendo que: a figura daquele que é visto como monstro 

pelos olhos da imprensa, taxado de "inimigo", tem várias faces. O mostro social tem vários 

nuances, dentre elas, o prisma da cultura da sobrevivência (FACINA, 2012): 

Você está entrevistando um cara que há três semanas atrás perdeu um dos moleques 
que mais gostou na vida e respeitava, que não era traficante, mas porque tinha 
conhecidos... Morreu. Passou perto dos caras num beco e foi cumprimentado. Levou 
tiro da polícia como resposta. Foi acusado de ser traficante. Foi embora... E que 
perdeu outro cara que participava como ele de um grupo de passinho, que falou na 
minha cara que estava cansado. Falou: "mano, obrigado por tudo que você fez por 
mim, mas eu to aqui. Você prefere que eu morra dançando ou atirando? Bom, eu 
vou morrer atirando" (FRANCISCO DE ASSIS, diário de campo 2/12/2014). 

Quando estava no campo, o medo dos moradores com a situação de conflito no espaço 

das favelas do Complexo do Alemão não era expressado oralmente. O medo deles me 

atravessava pelo olhar ou era disfarçado com o desvio do olhar. Com o silêncio de não criticar 

as ações das UPPs. Durante o seminário Vamos Desenrolar, certa vez isso se tornou claro 

quando uma participante local abordou a violência da ocupação da Chacina do Pan de 2007. 

Ela narrava os vestígios da morte que estavam em todos os lugares quando oficialmente 19 

pessoas foram mortas naquela ocasião, descrevendo o rastro de sangue em ruas, becos e 

vielas. Porém, quando a participante começou a mencionar os atos de violência da pacificação 

de favelas do Complexo do Alemão, ela parou a fala, um silêncio invadiu a sala. Ficou claro 



 

para mim que havia um interdição interna ali sobre o tema. Com microfone na mão, essa 

participante pulou o relato sobre 2010, silenciou-o e optou por criticar os casos de violência 

mais atuais relativos ao cotidiano de convivência com a UPP. Naquele dia no campo, se o 

silêncio se tornou vísivel na pesquisa, o ato de violência da pacificação também foi 

materializado. O discurso da pacificação impôs aos moradores um interdição causada pelo 

medo. Não se relata com um mínimo de segurança sobre uma situação tão presente e que pode 

bater a sua porta para ameaçá-la.  

Francisco de Assis, durante todo o seu relato sobre a ocupação policial-militar de 

pacificação de favelas dos Complexos do Alemão e da Penha – a qual chama de invasão –, 

refere-se à data de 27 de novembro de 2010 como " O dia que não terminou". A referência 

chama atenção porque esse não é o dia da ocupação da Vila Cruzeiro (realizada em 

25/11/2010) ou das favelas do Complexo do Alemão (28/11/2010). Não é a data das 

ocupações policiais, ainda que seja um dia no internvalo. Então, por que destacar o dia 27 de 

novembro de 2010?. Francisco responde: 

Foi o dia da instalação da tríade da barbárie: era a polícia que matava; a mídia que 
legitimava entrevistando moradores, mas um que fosse lá pra dizer: 'é acabou o 
tiroteio e o tráfico'; e o próprio tráfico que estava confuso. Todo mundo que tinha 
como sair daqui saiu no dia 27, tá ligado? A decisão sobre o Complexo do Alemão 
que mudaria a história de todos aqui até os dias de hoje foi tomada no dia 27, tá 
ligado? Então, era isso: o poder do Estado matando, o tráfico confuso e a midia 
legitimando tudo... (FRANCISCO DE ASSIS, diário de campo, 2/12/2014, grifo 
nosso). 

A sensação descrita por Francisco de "um dia que ainda não terminou" faz sentido, 

seja pela estatística que torna visível a metáfora da guerra (LEITE 2012) originado pelo 

discurso de paz das UPP (construindo aa métafora da paz), seja pelo irromper do silêncio da 

violência da pacificação como realidade com efeitos concretos para o cotidiano dos 

moradores, tranformado pela presença da UPP. Uma militarização da vida descrita por José 

Paulo como "um pisar gradativo no cotidiano dos moradores". Ele é enfático ao afirmar que 

os moradores "perderam o que mais disseram que iam nos dar [com a pacificação]: o direito 

de ir e vir". Para Francisco, o "[ano de] 2010 ainda não acabou porque a gente...a tua... 

consciência de morte foi alterada...porque a consciência de que você pode ir comprar um pão 

e morrer em uma troca de tiros quando tem operação ela desapareceu...ninguém tem mais 

nada a perder. O medo é presente. A ameaça está em cada beco. Não é mais só na troca de tiro 

quando a polícia entra". Diversos moradores ao longo do tempo em que a pesquisa particpou 

de atividades no campo, abordaram a sensação cotidiana de tensão da ocorrência de conflitos 

que, ao contrário do passado, não tem agora qualquer “aviso”. 



 

Segundo levantamento feito pelo Instituto Raízes em Movimento, somente em 2014, 

22 pessoas foram mortas no Complexo do Alemão. Desse total, três eram policiais e 19 eram 

civis. Outras 58 pessoas foram feridas por armas de fogo, sendo 36 policiais e 22 moradores. 

Os dados expõem uma realidade que parece ser diferente do discurso oficial do governo 

estadual e federal sobre um "território pacificado no Complexo do Alemão". Pelo menos, no 

sentido de metáfora de paz atribuído ao termo pacificação presente nas declarações do Poder 

Público e reverberado constantemente na mídia.  

A sensação de segurança na região não é de paz e sim de um contínuo conflito 

armado, de uma “guerra” na voz legítma dos moradores – que descrevem como “guerra” a 

situação por convivem sob alvo de fuzis em um estado de exceção (AGAMBEN, 2004) e pela 

experiência desse conflito – chegando a ponto de se manifestarem em redes sociais na internet 

com a hastag: #SOSComplexodoAlemão. A expressão se tornou pública e começou a ser 

usada em 2014, mediante a situação máxima de violência da pacificação no conjunto de 

favelas e, de certa forma, pela compreensão da dialética entre guerra e paz.  

O pedido de socorro #SOSComplexodoAlemão ganhou as ruas do Complexo do 

Alemão em forma de protesto contra a violência policial em 9 de agosto de 2014153, com 

cartazes reivindicando liberdade, cidadania e a preservação da vida e denunciando 

“Pacificação – paz ou ficção”. A mesma preocupação serviu de tema para décima edição do 

Circulando, cujo tema foi Diálogos e Comunicação na Favela Pela Vida. O evento cultural 

foi realizado pelo coletivo Raízes em Movimento no dia 6 de dezembro de 2014, data em que 

o levantamento estatístico foi apresentado. "É PELA VIDA que o CIRCULANDO vai 

acontecer. Vem com toda força para demonstrar suas angústias pelo atual momento que passa 

o Alemão"154 (grifo original).  

Não foi o primeiro grito contra a violência da pacificação de moradores. Em 2012, na 

mesma semana em que jovens da favela do Morro do Borel, na Tijuca, Zona Norte do Rio de 

Janeiro, conviviam com toques de recolher praticados por policiais da UPP, jovens do 

Complexo do Alemão viviam também violações de direitos, inclusive, tendo a morte como 

consequência. Em 26 de novembro de 2012, em meio ao discurso oficial sobre os dois anos de 

um "bem sucedido" processo de pacificação, o jovem Mario Lucas, de 18 anos, morador do 

Morro da Fazendinha,foi executado por policiais da UPP à paisana dentro de sua própria casa. 
                                                
153 Protesto organizado por moradores e entidades do Complexo do Alemão para denunciar a violência policial e 

ações de policiais da UPP que, em troca de tiros com os comerciantes de drogas, vitimaram três moradores. 
Ver em <http://rioonwatch.org.br/?p=12129>. Acesso em 20/01/2015. 

154 Convocação do evento disponível em <http://www.raizesemmovimento.org.br/participe-da-decima-edicao-
do-circulando/#sthash.GyIyqZ9E.dpuf>. Acesso em 26/01/2015. 



 

"O Ocupa Alemão nasceu pela morte, pela dor, causada pelo racismo, pela violência do 

Estado ao povo negro e favelado. E continua pela morte e pela dor"155.  

Inspirados no ativismo e no nome do Occupy Wall Street, os jovens decidiram criar o 

ato Ocupa Borel e Ocupa Alemão com a ideia de disputar linguagem e convocar um ato de 

humanização do espaço com intervenções artísticas e denúncias. Os dois protestos 

aconteceram no mesmo dia: 5 de dezembro de 2012, às 21h. No Complexo do Alemão, o ato 

Ocupa foi realizado na Praça do Terço, na favela Nova Brasília, e foi organizado pelos jovens 

sem atuação de nenhuma das associações de moradores ou ONGs locais. "PMs passavam em 

carros descaracterizados dizendo que o Complexo agora era da polícia. Como pode? Era dos 

bandidos, agora é da policia, quando nós seremos os donos? A favela é e sempre foi do 

morador” (LUCIANO GARCIA, em depoimento para reportagem do portal Rio on Watch)156.  

Será um ato simbólico de reconhecer e legitimar os moradores da favela como donos 
de seu próprio território. O objetivo do ato é estreitar o diálogo da juventude com o 
poder policial, buscando por meio desse diálogo minimizar os impactos e esclarecer 
aos moradores seus direitos e deveres como cidadãos. Participe desse momento 
conosco. Caso você presencie algum abuso de poder ou violação de direitos, 
fotografe e mande para a gente com a Hashtag #OcupaALEMÃO. Juntos por um 
Rio de direitos! (texto da convocação do ato em redes sociais em 3/12/2012). 

No ato, a encenação de uma peça de teatro de como deve ser a abordagem policial 

com aparato na lei, e também leram o manifesto Queremos ser felizes e andar tranquilamente 

na favela em que nascemos:  

As propostas de "PAZ" devem ser construídas coletivamente com toda a favela. Não 
se constrói uma política de paz, com o pé na porta, agredindo gratuitamente seus 
moradores, não se constrói paz com caveirão. No atual modelo, "independente de 
quem manda", os moradores continuam sem ter sua voz ouvida. Temos a 
consciência que o pobre tem seu lugar. (OCUPA ALEMÃO, 2012, trecho do 
manifesto disponiblizado no anexo). 

No dia seguinte ao ato, em 6 de dezembro, o protesto Ocupa Alemão não ganhou 

repercussão no O Globo. No entanto, o Complexo do Alemão foi tema de uma notícia no 

jornal: “PM da UPP foi baleado na cabeça. Favela estava sem energia na hora da emboscada 

dos bandidos” (O Globo, Rio, p. 21). Na notícia, a morte de Mário Lucas, morador da 

conjunto de favelas que insurgiu o Ocupa Alemão, aparece no intertexto da notícia sob o 

signo da suspeição criminal: “Ele (policial) foi a terceira vítima desde 27 de novembro, 

quando o clima da região começou a ficar tenso após a morte de um suspeito e um policial ter 

ficado ferido” (idem, grifo nosso).  
                                                
155 Trecho extraído do perfil do Facebook do Coletivo Ocupa Alemão. Após a realização do ato em 5/12/2012, o 

grupo de jovens continuou se encontrando para discutir sobre as violações a direitos humanos e ao próprio 
território, transformando-se em um coletivo. 

156 Disponível em <http://rioonwatch.org.br/?p=7282>. Acessado em 30/5/2015. 



 

O ano de 2012 foi o momento em que o Exército e a Secretaria de Segurança Pública  

iniciaram a mudança de comando da gestão do território com a instalação de Unidades de 

Polícia Pacificadora. Com as quatro bases de UPPs implantadas, o Estado concluía a primeira 

fase do processo de pacificação do Complexo do Alemão que compreende a etapa da 

"intervenção tática" e “estabilização”.  

A primeira UPP no Complexo do Almeão foi instalada em 18 de abril na favela da 

Fazendinha e Nova Brasília. A inauguração desta e de outras duas UPPs no Complexo do 

Alemão é anunciada em O Globo como um ato constitutivo da fase final de todo o processo 

de pacificação: "Pacificação do Alemão entra hoje na fase final. Homens do Bope ocuparão 

mais 3 favelas do complexo para substituir as tropas do Exército" (O Globo, 28/6/2012, Rio, 

p. 13). Há uma clara confusão ou falta de compreenção sobre as etapas do programa de 

pacificação, visto que a instalação das UPPs trata-se da faze da terceira etapa: a 

“implantação”. Além disso, a fase de “estabilização” permaneceu em curso com homens do 

Bope dentro do Complexo do Alemão. 

Em julho de 2012, a saída definitiva das Forças Armadas foi informada na capa do 

jornal com o enunciado "Missão Cumprida": "Exército entrega controle do Alemão a PM" (O 

Globo, 10/7/2012, Rio, p. 14). O Estado promoveu uma cerimônia para realizar a troca de 

comando da operação da Força de Pacificação na Avenida Itaóca, inaugurando a sede da 

Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), instalada no antigo terreno que abriga a 

fábraica da Coca-Cola. "A polícia ocupou a área que era o que chamou de agência reguladora 

do crime. Esse trabalho nos deixa uma responsabilidade muito maior. A formação desses 

policiais busca qualificá-los para a prestação de seviços" (BELTRAME, O Globo, 10/7/2012, 

Rio, p. 14, grifo nosso).   

Quatro meses depois da implnatação das bases das UPPs, sem mencionar a ocorRência 

da morte de Mario Lucas, jovem morto em sua própria casa em  26/11/2012, o jornal publicou 

a notícia "Insegurança volta a assustar moradores do Alemão" (O Globo, 29/11/2012, Rio, p. 

24). O periódico reporta a ocorrência de que "Três confrontos em pouco mais de 24h e medo 

de ataque do tráfico levaram PM a reforçar o patrulhamento" (idem). Apesar das ações de 

violência, a notícia informa que "o processo de pacificação da região foi concluído em agosto 

passado, com a inauguração da sua oitava UPP". O jornal contabiliza o número de UPPs do 

Complexo do Alemão somanda ao número de bases do Complexo da Penha.  

Na coordenada: "Memória – Pacificação enfrenta resistência" (idem), O Globo admite 

no lead a frequência da ocorrência de casos de violência no Complexo do Alemão e em outras 



 

áreas pacificadas como Rocinha, Mangueira, Morro da Coroa, mas nenhum relato sobre 

qualquer violação de direitos humanos ou de abusos policiais está presente no discurso do 

jornal. As evidências de violência no Complexo surgem na materialidade do jornal a partir da 

morte de uma policial da UPP (Fabiana Aparecida Souza, de 30 anos), morta por um tiro de 

fuzil em conflito armado entre policiais e varejistas de drogas, e após um intenso tiroteio no 

conjunto de favelas no dia 16/7/2012. "Os conflitos aconteceram poucos dias após a saída do 

Exército e a implantação de quatro UPPs no Alemão" (O Globo, 29/11/2012, Rio, p. 24).  

A permanência de uma política de segurança bélica, isto é, a continuidade do paradoxo 

da metáfora de guerra (LEITE, 2012) no Rio de Janeiro, como no enunciado "Homens do 

Bope ocuparão mais 3 favelas do complexo para substituir as tropas do Exército" (O Globo, 

28/6/2012, Rio, p. 13), evidencia que a alardeada paz, no que consideramos ser a primeira 

fase do processo de pacificação das favelas do Complexo do Alemão, não existe. Revela a 

contradição da presença da UPP nas favelas, assim como a presença de um metáfora de paz  

discursiva no enquadramento midiático de O Globo, ainda que seja evidente a prática bélica 

do Estado. A pacificação não foi concluída, mas o discurso quer convencer que existe paz e 

ordem na região. No decreto de regulamentação das UPPs, o uso da força de agentes do Bope 

é prevista como primeira etapa do processo de pacificação como intervenção tática para 

efetuar a "retomada de território".  

Todavia, a presença do Bope, conflitos armados com situações de tiroreios entre 

policiais e os varejistas de drogas seguem sendo reportados sob o signo de "resistência do 

tráfico", sem questionamentos quanto à segurança pública dos moradores do conjunto de 

favelas e/ou sem lançar dúvida quanto a legitimidade do discurso de “território pacificado” do 

Estado. A narrativa de violência são apenas dispositivos para a linguagem da violência dentro 

do discurso de pacificação na materialidade discursiva da notícia do jornal O Globo, não 

episódios concretos de práticas bélicas que acionam deslegitimação do programa das UPPs, o 

questionamento do processo de pacificação do Complexo do Alemão. 

De acordo com moradores, a pacificação do Complexo do Alemão complexificou 

ainda mais a "tríade da barbárie" citada por Francisco. Os acionistas do nada, sem suas 

lideranças que fugiram, passaram a aceitar a participação de jovens menores de idade: 

procedimento que antes era proibido dentro do Complexo do Alemão. Durante a pesquisa de 

campo, em diferentes momentos, moradores disseram que se algo pode ser afimardo sobre a 

pacificação é que a Secretaria de Segurança Pública conseguiu com o programa "quebrar a 

centralidade do tráfico nas duas regiões do Comando Vermelho [Penha e Alemão], mas não o 



 

tráfico”. Desse modo, os moradores passaram a conviver com duas presenças armadas no 

espaço das favelas, que se no início da pacificação ainda não era tão evidente, visto a ausência 

rotineira de tiroteios, hoje é praticamente rotina. Sendo assim, se esse resultado pareceu uma 

vitória ao combate à violência na cidade do Rio de Janeiro, a realidade experimentada no 

campo mostrou que o preço pago socialmente por esse resultado é alto. Jovens, cada vez mais 

jovens, morrem pela política de enfrentamento da "guerra às drogas”.  

A retomada de território passou a controlar a vida das pessoas cotidianamente e alterar 

excessivamente a rotina. Em um dos últimos diálogos com Alan Brum, coordenador do 

Raízes em Movimento, comentei que "a garota da laje" era um estereótipo da favela porque 

em dois anos de idas e vindas ao Complexo do Alemão, na maioria das vezes utilizando o 

teleférico como transporte, nunca vi uma “garota na laje” tomando sol157. Alan Brum 

retoucou:  

As pessoas hoje se programa para sair em determinadas horas e locais. Não se ocupa 
mais as ruas como antigamente. Não há liberdade. Não há espaço para expressão de 
festividades desde eventos da família ou atividades de cultura. O lugar de excelência 
de convivência estão todos demarcados e proibidos: a rua pela controle direto da 
UPP, a laje pelo conflito direto e possibilidade de ser alvejado por um tiro. As 
pessoas tem medo de ficar na laje (Diário de campo,14/12/2014). 

Em 11 de março de 2015, coletivos de mídia comunitária do Complexo do Alemão 

publicaram na rede social Facebook um protesto: #70dias #sempaz. Em 1º de abril de 2015, a 

contabilidade de dias sem paz subiu para 90 dias. Em 2 de abril, os moradores viveram 24 

horas de violência e tiroteios. O Papo Reto, coletivo de mídia independente local, denunciou a 

ocorrência de quatro mortes, entre elas, a moradora Elisabeth Ferreira. Ela foi alvejada por 

tiros de fuzil dentro da sua própria casa. Ao ouvir o grito da mãe, a filha correu para tentar 

socorrê-la e também se feriu. Moradores tentaram ajudar Elisabeth, mas ela não resistiu e 

morreu no Hospital Estadual Getúlio Vargas.  

Um vídeo gravado pelos próprios moradores se tornou prova e denúncia da violência 

do discurso da pacificação. Elisabeth foi vítima de incursões policiais do Bope e do Choque, 

iniciadas devido ao aumento do número de casos de policiais feridos na região do Complexo 

do Alemão. Outro vídeo postado e fotos publicadas em redes sociais de mídias do Complexo 

do Alemão informariam ao mundo que, 24 horas após Elisabeth morrer, um menino de 10 

anos, Eduardo de Jesus, também foi morto em frente ao portão de casa com um celular branco 

na mão. Foi fuzilado na cabeça por um policial do Choque. A política adotada pelo Estado, a 

                                                
157 Uma imagem que se tornou muito forte sobre a juventude da favela, principalmente no Complexo do Alemão 

com a novela Salve Jorge. Um das personagens sempre tomava banho de sol na laje. 



 

metáfora de guerra, escamatoeada dentro da metáfora de paz do programa de pacificação de 

favelas tornou-se evidente pela materialidade da morte. Principalmente, porque não foram 

"apenas" duas mortes em 24 horas.  

No total, cinco pessoas morreram naquela ocasião no Complexo do Alemão, mas três 

delas desapareceriam pouco a pouco do discurso da mídia com a repercussão dos casos da 

morte de Elisabeth e Eduardo. Eles representam a morte de civis de "bem", pois não tinham 

envolvimento com o comércio varejista de drogas. Sobretudo, se tornaram o símbolo da 

memória social de outras mortes ocorridas no Complexo do Alemão, como a do mototaxista 

Caio Moraes, assassinado em um abordagem policial em 2013. Vítimas que puderam ter suas 

mortes reclamadas abertamente por seus vizinhos e amigos: os moradores do Complexo do 

Alemão.  

Já as outras três vítimas daquela noite de 2 de abril de 2015 estão envolvidas e foram 

veladas em silêncio por familiares e receberam pouca atenção. Suas mortes, em geral, não 

foram reclamadas porque contestá-las é abrir a possibilidade de torna-se alvo de suspeição 

social. É abrir a prerrogativa de ser foco de criminalização no discurso de autoridades 

públicas e da imprensa como O Globo. Das três vítimas daquela noite, pelos menos duas 

delas, segundo relatos, estavam na condição de acionistas do nada: participavam do comércio 

de varejo de drogas. Houve quem se  indignasse e relatasse suas mortes. Houve quem 

preferisse o silêncio. Tentei recuperar seus nomes. Saber quem eram. Não consegui. "Aqui na 

favela é assim. Temos a seguinte lei: cada um escolhe a vida que vai seguir e quando 

escolhem essa vida sabemos que vai ser morte ou cadeia...”, explicou Serafim158 quando o 

procurei para tentei conhecer a história daqueles mortos. E completou: “é verdade que 

ninguém merece morrer...mas". Tinha tentado recuperar suas histórias com outras fontes, mas 

ninguém me respondeu.  

Com a mudez da maioria veio Serafim irropendo o silêncio e revelando outros 

silêncios e a violência da pacificação: a falta de liberdade de se solidarizar com a vida passada 

e morta para se proteger no presente. Nesse dia, descobri que a produção do silêncio da 

violência do discurso de paz se dá através do medo que tira o direito até ao luto e a oralidade: 

a fala está interditada por diversos “nós”. Não é apenas o medo de ser a próxima vítima como 

parece ser óbvio em um situação de conflito armado, é o medo de ser ainda mais 

criminalizado por se morador de favela, ser tragado pela supeição.  

 
                                                
158 Nome fictício. 



 

Todavia, o Coletivo Papo Reto não fez silêncio. Denunciou no Facebook a morte de 

um jovem com sinais de violação de direitos humanos, uma execução: “Moradores gritam 

pelas ruas: ‘covardes!’, porque eles [a Polícia Militar] atiraram no rapaz enquanto ele estava 

saindo de um beco. Eles começaram a atirar no ar para que ninguém chegasse perto, 

arrastaram o rapaz para o beco e mataram-no. Covardes” (COLETIVO PAPO RETO, 

FACEBOOK, 2/4/2015). Horas depois, moradores declararam que dois jovens foram 

executados pela Polícia Militar na Rua Canitar. Fotos repletas de sangue da cena do crime 

foram amplamente divulgadas nas redes sociais, e houve relato de que os corpos foram 

empilhados em um carro de polícia e levados para outro local. Foi a única e exclusiva 

denúncia em uma mídia local. 

Versões divergentes desse acontecimento emergiram. Segundo O Globo (02/05/2015), 

pelo menos um dos dois rapazes foi atingido durante um tiroteio. De acordo com o jornal, 

Mateus Gomes Lima, 18 anos, foi levado ao hospital, porém, faleceu enquanto a outra vítima, 

de 16 anos, estava no hospital. Quanto à terceira vítima daquela noite, não consegui encontrar 

qualquer informação. Torna-se visível a partir dos três relatos a produção de "vidas nuas" 

(AGAMBEN, 2004), a construção discursiva de sujeitos destituídos de valor político para o 

Estado com efeitos concretos, uma das perpectivas teóricas abordadas pelo estudo para 

estudar os silencimentos, sentidos e efeitos do discurso da primeira fase do processo de 

pacificação do Complexo do Alemão.  

De acordo com o jornal comunitário Voz da Comunidade, até o dia 04/04/2015, mais 

22 pessoas foram atingidas por balas no Complexo do Alemão, sendo 10 mortos e 12 feridos. 

"São 90 dias sem trégua, sem paz nenhuma para os moradores do Complexo do Alemão. No 

dia 19 de março outra jovem foi atingida em frente a sua casa. Vanessa dos Santos, 38 anos, 

foi fatalmente atingida enquanto conversava com vizinhos na porta de sua casa” (VOZ DA 

COMUNIDADE, FACEBOOK, 3/4/2015). Moradores usaram a rede social para questionar o 

conceito de pacificação e a efetividade da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no 

Complexão do Alemão. “Isso é um pesadelo”, postou o perfil Alemão Morro.  

“Um pai segura a mão de sua criança morta. Uma mãe morre dentro de casa e sua filha 

é atingida enquanto tenta ajudá-la. Moradores tentam ajudar e são torturados com spray de 

pimenta e bombas. Isso é pacificação?” (ALEMÃO MORRO, FACEBOOK, 5/04/2015). 

“Tudo que nós temos é tragédia. Se minhas crianças vão pra esquina da rua, eu fico com 

medo. Eu nunca mando eles comprarem pão porque eu fico com medo. Eles vão pra escola 

porque eles têm de ir, mas eu fico ligando pra eles até eles chegarem em casa”, comentou uma 



 

mãe do Complexo do Alemão, no comentário do perfil Alemão Morro.  

Durante quase dois anos de pesquisa e análise sobre os silêncios, discursos e a 

produção de sentidos do processo de pacificação do Complexo do Alemão, desde a entrada do 

Exército até a instalação do programa das UPPs, a violência da pacificação existente dentro 

do discurso da paz emergiu com a realidade e experiência dos moradores, que acompanhei. 

Seja em conversas em momentos em que estava no conjunto de favelas, a partir de aplicativos 

de troca de mensagens, e na leitura de relatos postados em páginas do Facebook. A violência 

da pacificação desvelou-se tanto como ato de violência concreta com a produção de mortes e 

conflitos silenciados, como em ato de violência simbólica com a produção de uma métafora 

de paz que esconde a letalidade e repressão do Estado.  

Seja pela cobertura jornalística de O Globo com a reprodução de declarações de 

autoridades públicas, produção de editoriais e notícias com enquadramentos bélicos ou de 

paz, que legitimavam o programa de pacificação de favelas, ou seja pelo depoimentos dos 

próprios moradores. Entretanto, o discurso de paz quando é convocado pelos sujeitos do 

Complexo do Alemão não escamoteia o ato da violência da pacificação. Como produtores de 

gestos de ruínas discursiva, o pedido de paz reclamado pelos moradores assim como o uso do 

termo “guerra” para protesto e narrativa de experiência são ações legítimas, porque 

denunciam a necessidade de segurança pública para a preservação da vida no espaço da favela 

pacificada. Tem sentido de uso de território em contraposição ao uso desse mesmo território 

pelo Estado.  

O território [da favela] usado e apresentado como pacificado pelo Estado para 

propagandear o sentido de paz na cidade do Rio de Janeiro se constitui como um ato de 

violência aos sujeitos favelados. Não há no sentido político, seja mediante a segurança pública 

voltada às favelas ou em relação às políticas públicas voltadas para esses espaços, uma 

ruptura da linha de atuação do Estado de tratar a favela como uma margem. É por isso que as 

práticas sociais e usos políticos do território do Estado seguem  iguais seja antes ou 

posteriormente a pacificação. A sigla UPP se dispõe a definir o que é: uma Unidade de Polícia 

Pacificadora e não uma Unidade de Políticas Públicas (FRANCO, 2015).  

O discurso de vitória da pacificação foi construído a partir da dualidade do "bem" e do 

"mal" agendada por uma "aura do medo" convocada pelo enquadramento de suspeição dado à 

favela como "território inimigo" e, consequentemente, a todos os sujeitos viventes nesses 

espaços. O Globo fez uso de medos válidos para potencializar a sensação de insegurança 

projetada pelo um discuso bélico presente na sua cobertura jonalística, promovida pela 



 

estética narrativa que nomeiou de "A Guerra do Rio", espraiando o medo a figura de um 

“inimigo” para todos os espaços da cidade do Rio de Janeiro, incluindo dentro da própria 

favela. Afinal, se o 'inimigo" não é mais só o Comando Vermelho ou qualquer outro grupo 

varejistas de drogas em favelas onde se instalaram bases da UPP, o "inimigo" pode ser todos e 

qualquer um: até o seu vizinho. Quebra-se de forma concreta a sociabilidade da favela 

constituída por estratégias de sobrevivência pela "aura do medo".  

É nessa produção de sentidos e de práticas sociais construídas na dualidade entre a 

metáfora de "paz" e a de "guerra" atribuída ao programa de UPPs, que se tona possível a 

convivência de duas linhas de atuação na política de segurança do Rio de Janeiro: a promotora 

de paz com a pacificação dos espaços e as UPPs, e a promotora de guerra, aquela que enfrenta 

o comércio de varejo drogas em favelas ainda não pacificadas com forte aparato letal. 

Constroem-se assim a legitimação e a relegitimação por meio do discurso da forma estatal na 

arena pública de lidar com a questão da violência e do crime no Rio de Janeiro, bem como a 

formulação de uma forma contínua da linguagem da violência no jornais pela apreensão da 

realidade que, consequentemente, promove “reações” militarizadas do Estado em relação a 

crimes na cidade. 

Acreditamos que é com essa dualidade de sentidos acionados pelo enunciado de "paz" 

e "guerra" que O Globo e autoridades públicas agendam a violência da pacificação como uma 

operação que pacifica o corpo social da favela, e não agride o espaço favelado produzindo 

uma legitimação e aceitação pública as UPPs, mesmo frente a militarização da vida. As UPPs 

forma consideradas o preço a ser pago para o reestabelecimento da sensação de segurança ao 

sentido da cidade.  

Para existir um Rio pacificado é preciso existir um Rio pacificador e vice-versa, pois a  

manutenção do status quo opera discursivamente mediando o sentido de paz desejado e 

reclamado pela população, seja os residentes em favelas ou não. É como se fosse estabelecido 

um acordo tácito no qual a militarização da segurança pública, o cerceamento de certas 

liberdades e o estabelecimento de uma cidadania regulada e tutelada fosse aceitável para a 

conquista dessa "paz", mas a partir do controle social do cotidiano de um segmento 

populacional e espaço. Dessa forma, o conflito armado causado pela política de 

enfrentamento ao comércio varejista de drogas precisa existir e ser compreendido enquanto 

prática discursiva como uma "guerra", porque é somente por meio do conceito e promoção de 

"guerra" que se pode estabelecer o sentido de paz. É apenas com o discurso de guerra que se 

pode apontar um determinado local e população como "inimigos".  



 

Ora, a própria violência não é operacionalizada com um sentido único enquanto 

discurso e prática social. A violência pode operar como um bem positivo ou negativo. A 

violência poder ser a origem do medo, mas como monopólio de uso legítimo do Estado 

também pode ser a solução ao medo. É com esse jogo discursivo que se fomenta práticas 

governamentais que adminsitra a política de segurança pública para o combate à violência. É 

com essa construção de sentidos que O Globo sustenta, pelo discurso, como um porta voz do 

Estado, o programa das Unidades de Polícia Pacificadora.  

O Estado não restitui o território à população, porque ele não considera que aquele 

território pertença àqueles sujeitos, pois eles foram escolhidos pelo Estado para serem 

margem. A mídia, no caso da pesquisa apresentada, o jornal O Globo, opera esse discurso 

com enquadramento em que propaga sentidos criminalizadores e criminalizantes para os 

moradores de favelas e a própria favela, que através da figura do "traficante" é construído 

socialmente como o "outro". 

Portanto, para o Estado a pacificação enquanto discurso não é uma "retomada do 

território", mas uma apropriação do monopólio da violência legítima do Estado como um bem 

positivo tendo como carro-chefe o discurso da paz, tornando possível controlar socialmente a 

favela. Como explica o próprio secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, a 

pacificação "não é só um projeto de segurança, é uma política de Estado, de valorização da 

vida e de geração de esperança para o povo carioca e fluminense". E é de fato. Mas, para o 

outro segmento da população fluminense e não para os pacificados. Para a classe média, a 

pacificação devolve a sensação de segurança, para os moradores de favela controle e ordem 

positivados como valorização e preservação da vida com a chegada de direitos e 

oportunidades de mercado. 

Através do discurso de paz, "A Guerra do Rio" existe e está mantida pelo imaginário 

da "cidade partida" que promove a disputa simbólica de sentidos e hegemonia histórica da 

cidade do Rio de Janeiro e sobre sua memória social, tanto na política como na arena pública 

com o enquadramento e a deslegitimação de uma relfexão real sobre segurança pública. 

No primeiro ato desse estudo (capítluo um) a partir da pergunta "Onde estão so 

mortos?" apresentamos o silencimento do discurso da morte na trama discursiva de O Globo, 

que apesar das denúncias de mortes e a presença de não-ditos segue aludindo a pacificação de 

favelas como um programa vitorioso no combate a violência, adminsitrado sem sem efeitos 

colaterais. Há uma forte representação do Complexo do Alemão e favelas da Penha, dentre 

elas, a Vila Cruzeiro, como o locus do medo e do crime na cidade do Rio de Janeiro. E esse 



 

discurso serve de fio condutor para o silencimento da prática social de considerar que alguns 

indivíduos da cidade do Rio de Janeiro, podem morrer em benefício da vida de outros, 

legitimando a prática da pena de morte e execuções pelos agentes de segurança pública do 

Estado.  

Com essa caracterização que serve de argumento para co-gestão da favela como a  

“margem” do Estado, mostramos no capítulo 2 como o poder público se utiliza de uma 

multiplicidade de estratégias históricas para produzir essa representação das favelas, no caso, 

nesta pesquisa, do Complexo do Alemão. A partir do recurso da historicidade da ocupação 

das favelas, verificou-se que o argumento da violencia a partir da ausência do Estado  não se 

sustenta no Complexo do Alemão. É a partir da falta de políticas públicas e a gestão de 

melhorias nas favelas para desenvolver reais mudanças que o Estado pode intervir no espaço, 

subtraindo as estratégias de sobrevivência da população local.  

No capítulo 3, apresentamos atuação e construção de um modelo de segurança pública 

pautado da perspectiva bélica, que autoridades conseguem agendar na plataforma midiática e 

por disposivos jurídicos por meio de um forte apelo de marketing que cria um nova metáfora 

de sentido para a cidade, que viabiliza a militarização da própria cidade e, principalmente, 

torna a favela obbjeto da experiência de paz para controle da ordem. O sentido histórico e as 

práticas sociais do Estado desvela-se a partir do próprio vínculo da palavra pacificação e os 

dispositivos legais que dão abertura para um estado de exceção no que nomeiam e enxergam 

como território. Mas, a etnogrrafia e a observação participante no Complexo do Alemão 

revelam o uso de um espaço de forma diferenciada por moradore: a favela morada. O uso do 

território é sobrevivência, mas também afeto e são cheios de significados. A mediação 

permanente do espaço entre Estado e moradores de favelas está ali, seja em práticas 

discursivas ou nas negociações que tornam possíveis a existência da favela.  

A repetição de discursos, as substituições de termos, os deslizamentos de sentidos 

atribuídos aos enunciados, a cadeia de sentidos, a apreensão do papel da imagem como macro 

testemunha dessa realidade apreendida e editada por O Globo, formam os elementos usados 

na chave de busca das categorias interpretativas do estudo na análise empírica compreendida 

no ato quatro do teatro de situações da pacificação, nosso capítulo 4. Porém, são 

especificamente os silêncios, os momentos de fissuras e de repetições de um dito, que 

emergem o obscurecimento de dados e/ou fatos, bem como as ruínas discursivas provocadas 

pelos produtores eventuais de textos: as próprias vozes do Complexo do Alemão (e até de 

alguns jornalistas), dentro da própria materialidade da cobertura jornalística de O Globo. As 



 

vozes do Complexo do Alemão também ouvidas pela pesquisa em campo também se 

tornaram neste capitulo essenciais como guia na seleção dos enunciados discursivos, que 

servem de análise para jogar luz ao fenômeno do discurso midiático da pacificação de favelas 

no Complexo do Alemão. 

Nos comentários publicados no jornal, percebemos não apenas a sensação de medo 

enquadrados pelo jornal nos textos produzidos pelos leitores, mas a convocação do controle e 

vigilância dos pobres, o uso punitivo das Forças Armadas e a morte dos “terroristas”, que se 

aliam a política defendida pelo jornal para a segurança pública do Rio de Janeiro. Os leitores 

repetem na maior parte o discurso e o olhar do próprio jornal em cada comentário. O sentido 

de evocação da morte está presente em todas as páginas sobre a cobertura do caso, mas são 

silenciadas ou justificadas. Ou quando visíveis, são colocadas para gerar uma falsa polêmica, 

visto que o sentido está controlada pelos outros comentários e enquadramentos do jornal, 

dando um falsa sensação de imparcialidade. É uma estratégia discursiva de sustentação de 

hegemonia.  

O Globo exerce o papel de porta-voz da segurança pública do Rio legitimando o 

programa de pacificação de favelas e as UPPs. E essa gestão da opinião pública e d aimagem 

do programa está distruibuídas em diversas seções do jornal: machentes, notícias, artigos, 

editoriais. Por mais que outros movimentos e percursos políticos também precisem ser 

avaliados como resposáveis pelo desejo da morte do “inimigo” evocada pela população como 

resposta a práticas de crimes, a construção do consenso sobre a representação de favelas e da 

figura do varejista de drogas não pode ser descartar como um fenômeno da influência da 

mídia. É a imprensa, no caso estudado, O Globo, a fonte de produção e fomentação desses 

desejos e anseios, é a plataforma de exposição que retroalimenta esse processo. A mídia 

ancora a mortos banais (MOUILLAUD, 2002), violações e violências acionadas pelo Estado 

para uma parte da população do Rio de Janeiro: os favelados. 

No caso do Complexo do Alemão, após  quatro anos, o que se observa é que o 

programa de ocupação inclui o controle moral da vida e do cotidiano dos espaços pacificados 

por meio do estabelecimento de uma ordem burguesa a partir de  dispositivos jurídicos, que 

criam um estado de exceção e a gestão policial nos espaços favelados ditos pacificados da 

cidade.   

É fundamental dizer que a intenção da análise não é chegar a uma verdade do sentido 

do termo de pacificação, do programa de pacificação de favelas como projeto de segurança 

pública do Rio de Janeiro, das UPPs e, principalmente, sobre a cartografia social e histórica 



 

do Complexo do Alemão. Afinal, favela é polifonia. Não cabe em um trabalho dissertativo 

todo a complexidade da favela, muito menos a desse Alemão muito mais complexo   

(MALAGUTI, 2012).   

A intenção da pesquisa foi mostrar o funcionamento e a produção de efeitos e sentidos 

midiaticamente sobre a primeira fase do processo de pacificação de favelas do Complexo do 

Alemão, e como essa produção de sentido, discurso e silêncios sustentam uma representação e 

a gestão da cidade para atende interesses sociais e políticos. Não é porque o processo de 

significação do discurso é aberto, que ele não é regido e administrado pela construção de uma 

história que tem seu real afetado pelo simbólico do discurso (ORLANDI, 1999, p.15).   

E no caso do processo de pacificação de favelas do Complexo do Alemão, o discurso 

de paz dentro instituído pela pacificação é o pilar da matutenção de um status quo de 

referenciamento e aceitação do uso da violência contra a favela. Se as UPPs são um programa 

de segurança pública, essa segurança ainda não chegou aos moradores do Complexo do 

Alemão. 

As estratégias de sobrevivência, resistência e reexistência dos moradores apresentadas 

na conclusão evidenciam que os silenciamento dos mortos, na realidade, é um silenciamento 

do direito irestrito à vida. E pesquisar e acompanhar essa trajetória de reexistência, assim 

como seguir na observação dos silenciamentos e estratégias de sobrevivência da favela, ou 

seja, a disputa narrativa sobre a favela, violência e a construção do espaço na cidade do Rio de 

Janeiro, podem ser os caminhos para o futuro da pesquisa.  
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SUMMARY 

1. (SBU) Beginning in December 2008, Rio de Janeiro Governor Sergio Cabral, with support from Rio 

Mayor Eduardo Paes, launched a comprehensive program to "pacify" Rio de Janeiro's violent favelas 

(i.e., vast shantytowns that are spread around the city's core) by establishing and maintaining a 

sustained police and state presence. The key component of the Favela Pacification Program is the 

Pacification Police (UPP), whose ranks number approximately 500 officers. From a 

security perspective, the Favela Pacification Program has thus far been successful in the four Rio 

favelas under UPP control, but the subsequent delivery of basic services and social assistance 

programs has reportedly been uneven. In addition to the obvious security factors involved with the  

pacification program, there are also significant economic interests at stake, with some analysts 

estimating Rio de Janeiro's economy would grow by 38 billion Brazilian Reals 21 billion USD) should 

favelas be reincorporated into mainstream society and markets. The Favela Pacification Program 

shares some characteristics with U.S. counter-insurgency doctrine and strategy in Afghanistan and 

Iraq. The program's success will ultimately depend not only on effective and sustained coordination 

between the police and state/municipal governments, but also favela residents' perception of the 

legitimacy of the state. End Summary. 

 

FAVELA PACIFICATION PROGRAM 

2. (U) Beginning in December 2008, Rio de Janeiro Governor Sergio Cabral, with support from Rio 

Mayor Eduardo Paes, launched a comprehensive program to "pacify" Rio de Janeiro's 

violent favelas by establishing and maintaining a sustained police and state presence. To date, police 

units have entered four such favelas - City of God, Jardim do Batan, Santa Marta, and Chapeu 

Mangueira/Babylonia - and continue to maintain a presence within them. While Rio's favelas have 

often been a target of police operations with a goal of disrupting narco-trafficking activities, the Favela 

Pacification Program marks the first time that state, municipal, or federal authorities are attempting a 

"clear and hold" approach, the success of which is predicated upon pushing criminal elements out of 

the community, establishing a permanent police and government presence, then providing basic 

services and civic privileges to favela residents. This approach closely resembles U.S. counter-

insurgency doctrine in Afghanistan and Iraq, and highlights the extent to which favelas have been 

outside state authority. Favelas, which first emerged in the late 19th century and grew extensively in 

Rio de Janeiro over the past three decades, are urban communities of varying size whose residents 

generally do not hold title to their homes. Due to the inherently marginalized nature of favelas, various 

criminal elements have historically flourished within them, using the communities as platforms from 

which to conduct drug trafficking activities, pirate services for its residents, and launch other criminal 

activities throughout the city. There are approximately 1,000 favelas in Rio de Janeiro, with an 

estimated 1 million inhabitants. 

 

RIO SECURITY CHIEF: "WE ARE AT WAR" 

3. (C) In a September 22 meeting with Principal Officer, State Secretary for Public Security Jose 

Beltrame explained the Favela Pacification Program and its importance to Rio de Janeiro's overall 

security. "You cannot imagine what government neglect of the favelas have done to this city. It is a 

failure of public service," he said. Stating the Rio government was now "at war," Beltrame explained, 



 

"We have a few hundred criminals causing terror in a few million." Stating the state needed to act, he 

emphasized the goal of the program is not to eliminate all violence and drug trafficking in the favelas, 

but rather to establish a state presence that can allow for the delivery of basic services, such as trash 

collection, and social programs, such as health attention and education. Under the program, state 

police special operations units (BOPE) enter a favela by force. Once criminal elements that control a 

favela are purged, state-administered pacification police units (UPP) then replace traditional police 

forces, in order to maintain order, foster long-term ties between the state and the community, and 

assist with the delivery of basic services to the favela. 
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PACIFICATION POLICE CHIEF: "WE DO NOT NEED A RAMBO" 

 

4. (C) The key component of the Favela Pacification Program is the Pacification Police (UPP). There 

are currently 500 pacification police (UPP) officers in the four "pacified" favelas, with the number of 

officers assigned to each favela depending on levels of existing criminal activity. For example, only 55 

UPP officers are required to maintain order in the favela of Jardim do Batan which has approximately 

40,000 residents, while 160 UPP officers are required in the favela Santa Marta, which has only 

3,000 residents. UPP commander Colonel Jose Carvalho - a former United Nations Peacekeeping 

Commander - told us on August 25 that only new police academy recruits are selected into the UPP 

program. "We need fresh, strong minds, not a Rambo," Carvalho stated. "The older generation of cops 

is more oriented to kicking down doors and shooting people." Following acceptance into the UPP, 

officers receive additional training in human rights and community outreach, in addition to 

community profile briefings specific to the officer's assigned favela. Carvalho said active UPP officers 

are also subject to internal affairs undercover operations, to ensure UPP officers are not abusing their 

power within the favelas. 

 

PROGRESS, BUT MANY CHALLENGES 

5. (C) From a security perspective, the Favela Pacification Program has thus far been successful in the 

four Rio favelas under UPP control, but the subsequent delivery of basic services and social programs 

appears to be uneven. BOPE Lieutenant Wolney Francisco de Paula told us on August 19 that BOPE 

units entering the favelas encountered no resistance from the narco-trafficking gangs that had de 

facto control of the communities, while UPP Colonel Carvalho claimed there have been no UPP-related 

fatalities in the favelas under pacification. That said, the delivery of basic services and implementation 

of social programs are reported to be uneven among the four favelas. Carvalho explained, for example, 

that his officers had to quell a near riot in the Chapeu Mangueira/Babylonia favela, after its residents 

protested that they were not receiving equal benefits as other "pacified" favelas. Carvalho blamed the 

Rio de Janeiro state government for failing to provide essential services, stating "There are no services 

there, and the state is not organized enough to provide them." Favela representatives, while generally 

supporting the pacification program, universally cite the need for more social programs and basic 

services. During a September 18 symposium on favela development sponsored by the BNDES - the 

Brazilian development bank - Rio favela resident association representatives recognized efforts by the 

state, municipal, and federal governments to address the plight of the favelas, but voiced concerns 



 

over how money was being spent. For example, a community leader from pacified favela Santa Marta, 

Jose Mario dos Santos, questioned why state money was being used to construct a wall around that 

community. Rosino de Castro Diniz, president of the Federation of Favela Associations in Rio de 

Janeiro, told us the pacification program could not succeed without a concerted effort to provide jobs 

and social services to residents. 

 

6. (C) Another significant factor for the project's success will be how receptive favela residents are to 

assuming civic responsibilities, such as paying for legitimate services and taxes. BOPE Lieutenant 

Francisco de Paula, who is also a resident of the Jardim de Batan favela, told us many in his 

community were resistant to the idea of having to switch from paying pirated sources of services, 

such as electricity and water, to higher-priced legitimate providers. Carvalho also said his officers 

encountered wide-spread confusion among residents that, until now, have been paying for electricity 

and cable TV service through pirated sources. "It is very difficult for them to all of a sudden have to 

pay for services they previously received for less or even free," he said. Carvalho also lamented the 

overall mentality of favela residents who lived for decades under the sway of narco-trafficking groups. 

"This generation is lost," he said. "We need to focus on children through providing sports and 

education programs." 

 

7. (SBU) Security experts see a possible link between the pacification program and an increase in 

crime in Rio de Janeiro's more affluent neighborhoods, such as Ipanema, Leblon, and Copacabana, 

collectively known as "Zona Sul." Rio de Janeiro's Public Security Institute (ISP) reported a 50 percent 

increase in residential theft and a 52 percent robberies of businesses in Zona Sul from December 

2008 to July 2009, compared with the same period the year prior. 

 

Julita Lemgruber, director for the Center for Security and Civics (CESEC) and a former police 

ombudsman, said this increase was due to drug traffickers - forced out of the drug trade in UPP-

occupied favelas - now branching out into other criminal activities outside of the favelas. Beltrame had 

a similar theory, explaining the structure of narco-trafficking networks played a role in the increase. 

"When we hit these guys at the top, they lose jobs at the bottom. This results in more street crime." 

 

8. (C) Wilson Carlos Carvalho, a senior adviser to Governor Cabral on security matters, told us on 

August 28 that the federal government needed to do more to assist with the favela problem and the 

crime increasing in other parts of the city, highlighting the large flow of arms and drugs into Rio 

de Janeiro. "We do not have any arms factories or coca fields in Rio de Janeiro. More needs to be done 

to control the borders," he said (Note: Beltrame also expressed concern over the proliferation of 

military-grade weapons in Rio de Janeiro, and said most illegal arms were of American origin and 

issued to foreign armies, such as Colombia, Bolivia, and Paraguay. End Note). 

 

EXPANDING THE PACIFICATION 

9. (C) State Security Secretary Beltrame offered to share the strategic plan for the favela program with 

Consulate officers and to take the PO into a "pacified" favela in the near future. Beltrame stated of the 

50 favelas he envisions pacified by the end of 2010, "Complexo de Alemao" was the principal target. 



 

The Complexo de Alemao is an enormous favela with over 200,000 residents and heavily armed 

criminal groups entrenched. The scope of an operation into Complexo de Alemao would be vast and 

the scale of violence potentially "traumatic," Beltrame said. Beltrame seemed determined, however, 

noting the operation would likely take place in early 2010. "This favela is totally outside of state 

authority, and it is the epicenter of the fight," he stated. Although Wilson Carlos Carvalho, the Cabral 

adviser, told us that the Intelligence Branch of the State Secretariat for Public Security had mapped 

more than 90 favelas in the city for eventual UPP operations, Beltrame said only 10-12 favelas, 

including Complexo de Alemao, would be critical to the program. "We do not need to take over 100 

favelas. The real violence is concentrated in only about a dozen," he explained. In order to meet the 

manpower requirements for extending the pacification program, Wilson Carlos Carvalho said the 

Military Police would recruit 7,000 new police officers, 3,500 of whom would join the UPP ranks by 

next year. Beltrame's estimate of police recruitment was more expansive, with a projection of 30,000 

new police officers on Rio's streets by 2016. 

 

ECONOMICS OF FAVELA PACIFICATION 

10. (SBU) In addition to the security factors involved with the pacification program, there are also 

significant economic interests at stake. Some economists have forecast an increase of 90 million 

Brazilian Reals (45 million USD) in new property and service taxes that would go towards the Rio 

municipal government, should all favelas come under the authority of Rio state. The president of Rio 

electricity provider "Light" estimated the economy of Rio de Janeiro could grow by around 38 billion 

Brazilian Reals (21 billion USD) through increased commerce and new jobs. According to Andre Urani, 

an economist with the Institute of Labor and Social Research (IETS), Light loses at least 200 million 

USD per year due to pirated electricity in the favelas (Note: Light donated 600 low energy 

consumption refrigerators to residents in Santa Marta favela, in order to encourage their integration 

as utility customers. End Note). Emphasizing the potential market in favelas, Urani stated, "Imagine the 

revenue increase if Light could successfully turn the one million illegal users of its services into 

customers." According to data provided by the Rio State Secretariat for Security, operations to fully 

pacify and reintegrate favelas would cost the state between 90 million to 340 million Brazilian Reals 

(48 million to 183 million USD). 

 

COMMENT 

11. (SBU) The Favela Pacification Program shares some characteristics with U.S. counter-insurgency 

strategy in Afghanistan and Iraq. Like counter-insurgency, the population is the true center of gravity, 

and the program's success will ultimately depend not only on effective and sustained coordination 

between the police and state/municipal governments, but on favela residents' perception of the 

legitimacy of state. One of the principal challenges in this project is to convince favela populations 

that the benefits of submitting to state authority (security, legitimate land ownership, access to 

education) outweigh the costs (taxes, utility fees, civil obedience). As with American counter-

insurgency doctrine, we should not expect results overnight. If the program is limited to Governor 

Cabral's 2010 reelection campaign or constitutes little more than an initiative crafted to bolster Rio de 

Janeiro's 2016 bid for the Olympics, as some critics have charged, it offers little chance of success. If, 

however, the program wins over "hearts and minds" in the favelas, and continues to enjoy 



 

genuine support from the governor and the mayor, bolstered by private enterprise lured by the 

prospects of reintegrating some one million favela residents into mainstream markets, this program 

could remake the social and economic fabric of Rio de Janeiro. Post will work closely with the relevant 

state authorities to facilitate exchanges, seminars, and  institutional partnerships towards this end. 

End Comment. 

 

HEARNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
D. MANIFESTO OCUPA ALEMÃO 
 

Queremos ser felizes e andar tranquilamente na favela em que nascemos 
 
Durante décadas o Estado não reconheceu a favela como parte integrante da cidade, negando 
aos seus moradores direitos básicos. Hoje depois de 3 anos de ocupação da segurança pública 
no Complexo do Alemão, percebemos que ainda temos um longo caminho a seguir na 
garantia de direitos, uma vez que, o braço do Estado que mais entra na favela é o braço 
armado. Sem  escola não há pacificação, sem saúde não há pacificação, sem saneamento 
básico não há pacificação, sem lazer não há pacificação. O símbolo da paz no Rio de Janeiro  
não podem ser as armas, a pistola, o fuzil e os blindados. 
 
Nas ultimas semanas, as manchetes dos jornais foram tomadas por matérias sobre os conflitos 
que acontecem cotidianamente nas favelas com a ocupação policial – as UPP´s, sobretudo no 
Complexo do Alemão. Junto com as manchetes veio as declarações do secretário de 
segurança pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, que apresentou a opção de 
ampliar a militarização como possível solução para os problemas. Parece que ao seu ver, toda 
solução de conflito passa pela ampliação da presença da polícia e de outras forças militares no 
território. 
 
Entendemos que esta perspectiva precisa ser mudada, uma vez que,  é possível perceber que  
só a presença da polícia nos territórios ocupados não tem trazido a paz. Existem vários casos, 
em favelas com UPP de abuso de poder, arbitrariedades e desaparecidos, como é o caso do 
Amarildo , na Rocinha; e de jovens assassinados por policiais como : André de Lima 
Cardoso, 19 anos, Pavão-Pavãozinho; José Carlos Lopes Júnior,19 anos, morador de Sao 
Joao; Thales Pereira Ribeiro D’Adrea, 15 anos, Morro do Fogueteiro; Jackson Lessa dos 
Santos, 20 anos, Morro do Fogueteiro; Mateus Oliveira Casé, 16 anos, Manguinhos; Paulo 
Henrique dos Santos, 25 anos, Cidade de Deus; Aliélson Nogueira, 21 anos, Jacarezinho; 
Laércio Hilário da Luz Neto, 17 anos, Morro do Alemão e Israel Meneses, 23 anos, 
Jacarezinho. Nesta política não podemos deixar de citar os policiais mortos na ação suicida do 
Estado. Não aceitamos essas mortes, nenhuma vida vale mais que a outra e é preciso que o 
Estado se responsabilize. Afinal qual é a paz que queremos promover? A paz bélica ? A paz 
militarizada? 
 
Nesse domingo, 16, a capa do jornal extra anunciava que os moradores de favela tinham ido 
as ruas se manifestar a mando do tráfico e estariam recebendo dinheiro para isso. Mais uma 
vez a grande imprensa tem sido uma ferramenta de criminalização dos movimentos populares 
e da favela. Repudiamos totalmente a forma com que os meios de comunicação tem feito a 
cobertura da ação da polícia no Complexo do Alemão e em outras favelas. Entendemos que o 
morador de  favela não pode ser visto como um inimigo. O governo diz que as favelas estão 
pacificadas, mas então porque tanta arma ostentada pela polícia? Queremos mais diálogo 
entre os moradores de favela e  a segurança no território, queremos a liberdade de ir e vir, 
queremos mais escolas, saneamento básico para morador ao invés de teleférico para turista, 
queremos a garantia do direito de expressão onde o baile funk se insere, não queremos a 
violação do domicílio sem mandato. Entender as demandas do Complexo é simples, entender 
as demandas da favela é simples , porque o papo é reto. 
 
As  propostas de "PAZ" devem ser construídas coletivamente com toda a favela. Não se 
constrói uma politica de paz, com o pé na porta, agredindo gratuitamente seus moradores, não 



 

se constrói paz com caveirão. No atual modelo, "independente de quem manda", os 
moradores continuam sem ter sua voz ouvida.Temos a consciência que o pobre tem seu lugar. 
 
Assinam: 
Ocupa Alemão 
Instituto Raízes em Movimento 
Alemão de Notícias  
Complexo do Alemão  
Educap 
Jornal Voz das Comunidades 
Pré vestibular comunitário Nova Brasília 
Associação de Moradores do Morro do Itararé e Emergência Social 
Mulheres de Atitude -AMA 
Verdejar Socioambiental 
Barraco #55 
Descolando Ideias 
O Coletivo PACAL- Protetores dos animais do Complexo do Alemão e Adjacências Grupo 
Pensar 
Fase 
Família de José Carlos Lopes Júnior 
APAFUNK 
Porque eu quis 
Favela não se Cala 
IDDH 
Mães de Maio 
Rede Universidade Nômade 
O Cidadão 
Fórum Social de Manguinhos 
Fórum Rede da Juventude 
Coletivo Mariachi 
Favela em Foco 
Norte Comum 
Observatório de Favelas 
Observatório de Conflitos Urbanos 
Agência de Redes para Juventude 
Ibase 
O Instituto de Formação Humana e Educação Popular/ Cpo Gde 
Fala Roça 
Marcha Mundial das Mulheres -MMM 
Núcleo MMM 
Coletivo Rosa dos Ventos 
Comissão de Direitos Humanos da OAB 
Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência  
Biblioteca Chico Mendes 
Coletivo Vô Pixá Pelada 
Coletivo Vinhetando 
Rio Na Rua 
Grupo Teatro da Laje 
Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da UFRJ 
Surbanitas 



 

Coletivo Projetação 
Rede  Mapping the Commons 
Projeto Green Go 
Rede Contra Violência 
Pontão Eco UFRJ 
MediaLab.UFRJ 
Justiça Global  
Mídia Ninja 
Núcleo Socialista da Tijuca 
Linhas de Fuga 
Cinemão 
Coletivo PaguFunk 
Centro de Mídia Indepente do Rio de Janeiro -CMI-Rio  
Comitê Contra o Genocídio da Juventude Preta Pobre da Periferia da Grande São Paulo 
Tribunal Popular: o Estado Brasileiro no Banco dos Réus 
Movimento Paraisópolis Exige Respeito 
Fórum Popular de Apoio Mútuo 
Mandato Marcelo Freixo 
Centro de Assessoria popular Mariana Criola 
Centro de Defesa da Criança e do Adolescente CEDECA-RJ 
Grupo Tortura nunca mais - GTNM-RJ 
Instituto de Políticas Alternativas para Cone Sul -PACS   
Movimento Direito pra quem -DPQ -  
Rede de Apoio a egressas e egressos do Sistema Prisional -RAESP  
Coletivo Margaridas Ambulantes 
Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Candido Mendes 
Arteiras  
Rede de Instituições do Borel  
Ocupa Borel  
Comunidade Apostólica Cristã Gileade Tijuca 
Advogados ativistas de SP 
Fora do Eixo 
Coletivo SUBURBAGEM  
Fórum Comunitário do Porto 
Coletivo do Mov. Negro Antirracista e Anticapitalista Círculo Palmarino 
Mídia Independente Coletiva, MIC 
Tem Morador 
Coletivo Das Lutas 
Coletivo Desentorpecendo a Razão 
Núcleo de Comunicação do Rap da Saúde 
Rede Fale 
Os Confrades 
Pele Negra 
Projeto Visão Urbana 
Rede VIVA 
Comunidade Cristã S8 
Uneafro 
Sindicato dos trabalhadores da USP 
Grupo de teatro Fabuluso quintal de histórias 
Fórum de Alunos do Instituto de Estudos Sociais e Políticos - Iesp/Uerj 



 

Grupo de Estudos Drogas e Sociedade da USP -GDES 
Suburbano da Depressão 
Coletivo Tempo de Resistência 
Movimentos Cidades Invisíveis  
Movimento Internacional ATD Quarto Mundo 
Rebaixada 
Coletivo SerHurbano 
Movimento Cidades (in)Visíveis 
ASDUERJ - Associação dos Docente da UERJ 
NEDH/NIAC UFRJ 
CULTHIS UFMG: Espaço de atenção ao preso, egresso, amigos e familiares 
Forum dos Alunos Iesp/Uerj 
Ocupa LAPA 


