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RESUMO  

O presente trabalho tem por objetivo analisar os pontos de convergência entre jornalismo e 
literatura e identificar onde está presente no objeto de estudo tal hibridismo. Também, de que 
forma o jornalismo se utiliza da literatura para transformar uma reportagem investigativa em 
livro-romance. Para isso, o livro-reportagem Abusado – o dono do morro Dona Marta, do 
jornalista Caco Barcellos, é observado sob os pressupostos teóricos do jornalismo e da 
literatura, recorrendo a autores como Edvaldo Pereira Lima, Felipe Pena e Tom Wolfe que 
discutem os conceitos de notícia, reportagem, jornalismo investigativo e jornalismo literário.   

Palavras-chave: jornalismo investigativo, jornalismo literário, livro-reportagem      

ABSTRACT  

The present study aims to examine the points of convergence between journalism and 
literature, and identify where in the object of study is such hybridism. Also, how in 
journalism, literature is used to transform an investigative report into a book-novel. For such, 
the book-report Abusado – o dono do morro Dona Marta, from the journalist Caco Barcellos, 
is observed under the theoretical assumptions of journalism and literature, using  authors as 
Edvaldo Pereira Lima, Felipe Pena and Tom Wolfe, who discuss the concepts of news, 
reportage, investigative journalism and literary journalism.   

Keywords: investigative journalism, literary journalism, book-report                  
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“[...] repúdio à cultura da punição perversa, 

contra quem já nasceu condenado a todas as 

formas de injustiça.”  

Caco Barcellos.    
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INTRODUÇÃO  

O jornalismo tem como função primordial informar os acontecimentos diários com 

clareza, objetividade e veracidade. Noticiar é tornar público um fato que seja de interesse da 

sociedade, ou seja, colocar aos olhos do público os acontecimentos diários. Fato, informação e 

público fazem parte do ciclo que conceitua notícia.  

Em meio ao ritmo e o volume em que hoje circulam as informações, a objetividade 

tornou-se um dos fatores relevantes nas redações. Mostrar a notícia respondendo as questões 

do lead, "O quê?", "Quem?", "Quando?", "Onde?", "Como?", e "Por quê?", não há tempo 

nem espaço nos meios de comunicação para um aprofundamento da notíca, que acaba restrita 

à técnica da pirâmide invertida. Em algumas exceções, a notícia se estende à reportagem.  

É na década de 60, nos Estados Unidos, que surge uma nova maneira de fazer 

jornalismo. Quebram-se os padrões que, até então, eram utilizados nas redações e passam a 

ser adotadas técnicas da narrativa literária. Tal prática, chamada de New Journalism, teve 

como precursores autores como Truman Capote, Tom Wolfe e Gay Telese.   

Reportagem é um trabalho mais elaborado. Ao contrário da notícia, a reportagem 

exige tempo do profissional para apurar, investigar e construir um material mais consistente. 

É um trabalho de investigação. Reportagem trata de um acontecimento, mas de um assunto 

conforme ângulo preestabelecido. Como já dito, a reportagem é um produto escasso na mídia, 

e o livro-reportagem é uma maneira que o jornalista tem em expandir a investigação.  

Este estudo se propõe a analisar o livro-reportagem Abusado - o dono do Morro Dona 

Marta, observando aspectos do hibridismo entre jornalismo e literatura. Não temos como 

objetivo questionar a obra quanto a outros aspectos senão esses.      

Pretende-se, então, identificar de que forma ambos se apresentam na obra do jornalista 

Caco Barcellos e de que maneira o jornalismo se apropria da literatura para transformar uma 

reportagem investigativa em livro-romance. Para isso, buscaremos apoio nos conceitos de 

autores como Edvaldo Pereira Lima, Felipe Pena, Nilson Lage, Cleofe Sequeira, Cremilda 

Medina e Tom Wolfe, que definem a caracterização de reportagem investigativa, livro-

reportagem e jornalismo literário. 

A metodologia empregada, além da revisão bibliográfica, onde nos ajudará a trilhar o 

caminho da pesquisa, não se delimita em um método específico do jornalismo, já que, 

trataremos de analisar uma obra que, ao mesmo tempo que é jornalística é, também, literária.. 

O processo metodológico começou com uma primeira leitura quando foi definido que 
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Abusado seria o objeto de pesquisa, nesse primeiro momento apareceram às dúvidas que me 

levaram ao problema de pesquisa. Para um melhor esclarecimento, já que a obra é extensa e 

possui inúmeros personagens, foi realizada uma segunda leitura onde, foi traçado, em quatro 

meses, um processo de decupagem nos 38 capítulos, do total de 557 páginas.  

Nesse segundo momento delimitamos cada capítulo, na medida do possível, em uma 

lauda, usando uma linha de observação que se dividiu em: capítulo, tempo, espaço, 

personagens e personagem principal. Este trabalho de identificação (apresentado, na íntegra, 

como anexo) serviu para começar a se perceber as características de jornalismo e da literatura, 

possibilitando um desdobramento da história para o melhor entendimento da obra. 

A escolha deste livro é fruto da inquietação pessoal, a partir do momento em que 

percebi a polêmica causada em torno de Abusado, já que o autor ousou em falar de um tema 

complexo, baseado em histórias reais. Tal escolha causou desconforto em alguns críticos, 

inclusive colegas de profissão, que o apontaram como um simpatizante à contravenção, 

fazendo apologia ao crime e ao tráfico de drogas.  Além disso, optou por romancear a 

biografia de um criminoso e traficante que causa simpatia a alguns leitores. Como um bandido 

pode ter um “bom coração”? 

As questões que o livro aborda vão além da história do crime organizado. Barcellos 

contextualiza a real situação de uma comunidade que vive em precárias condições de 

saneamento, educação, discriminação e abuso de autoridade. O livro gera uma identificação 

de cultura e mostra como vive uma comunidade. 

Barcellos criou um personagem envolvido no crime e no tráfico de drogas para dar um 

panorama de outras centenas de jovens que vivem a mesma realidade diariamente. Abusado 

retrata o lado humano das pessoas menos privilegiadas. Será que no morro não mora gente do 

bem e da paz? Quem sabe de suas histórias, vitórias e fracassos? Bandido ou não, antes de 

tudo, o autor os vê como seres humanos, com direitos iguais a qualquer outro cidadão. 

Tais questionamentos surgem quando jornalismo e literatura se encontram numa obra 

onde o autor refere-a como romance, mas, na qual, é evidente, também, o jornalismo 

investigativo. O autor defende-se das acusações dos críticos, dizendo que não tem intenção de 

esconder seu envolvimento com o tema manifestando-se em na abertura da obra com a frase: 

‘“A experiência reforçou meu repúdio à cultura da punição perversa, contra quem já nasceu 

condenado a todas as formas de injustiça” (BARCELLOS, 2005, p.11).  

Para fins deste estudo, decidimos que as imagens fotográficas presentes na obra não 

seriam analisadas. Não se descarta, porém, devido ao caráter jornalístico destas imagens, que 

possam servir como base para estudos futuros. 
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O primeiro capítulo, o referencial teórico da presente pesquisa, busca os conceitos de 

jornalismo investigativo e função social. No seguinte capítulo tratamos de reportagem e 

literatura. No terceiro, análise do livro.    
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1 JORNALISMO E INVESTIGAÇÃO 

1.1 A PRÁTICA DO JORNALISMO E A FUNÇÃO SOCIAL   

Praticar jornalismo não se resume em informar, mas sim, em buscar, analisar, investigar os 

fatos para que sejam transmitidos com verdade. É compromisso social do jornalista trazer à tona 

os fatos de forma clara, o mais imparcial possível e que a notícia seja consistente de conteúdo. 

Relatar os acontecimentos de interesse público de forma verdadeira.  

Segundo Lage (2004), o texto jornalístico deve trazer questões de interesse da sociedade, 

ter relevância e ser construído de forma clara e concisa. O texto deve responder, 

primordialmente, as perguntas do lead1: "O quê?", "Quem?", "Quando?", "Onde?", "Como?", e 

"Por quê?".  

A modernidade exige um texto condensado, mas que satisfaça as dúvidas do leitor.  A 

velocidade das informações requer objetividade, exige retratar o assunto sem rodeios, com uma 

linguagem de fácil compreensão, o que não significa um texto pobre. Alguns recursos de 

linguagem ajudam a enriquecer a notícia e torná-la mais compreensível e interessante, como por 

exemplo, fotos e gráficos.   

  O texto deve ser preciso e trazer dados que comprovem sua veracidade. A construção 

passo a passo da notícia perpassa por algumas fases, conforme apresenta Wolfe (2005). A recolha, a 

seleção e a apresentação da notícia. Este autor afirma ainda que, para o entendimento do processo 

seletivo, é fundamental observar que o jornalismo existe dentro de um contexto social. Sendo 

assim, o profissional deve sempre levar em conta a relevância do fato para a sociedade a ponto 

de tornar-se notícia. São os meios de comunicação que legitimam os fatos. 

Para Martinez, o jornalismo é um instrumento de ação social: “El periodismo no es un 

circo para exibirse, sino un instrumento para pensar, para crear, para ayudar al hombre en su 

eterno combate por una vida más digna y menos injusta” (MARTINEZ apud SANTORO, 2004, 

p 23).  

A informação sociabiliza as pessoas, desperta a reflexão, instigando-as a tomar um 

posicionamento, seja de cunho político ou social. A humanidade nunca teve um volume tão 

grande de informações transmitidas por tamanha diversidade de mídias. Os fatos chegam até as 

pessoas em tempo real, podendo influenciar em tomadas de decisões. 

Os jornalistas são vistos como formadores de opinião, capazes de influenciar e formar 

uma consciência na construção da democracia. Os comunicólogos têm uma identidade social 

específica e, como tal, têm direitos e obrigações no espaço social que ocupam para a construção 

                                                

 

1 Lead: do inglês “liderar, conduzir, comandar”. O lead forma os dois parágrafos inicias, a parte mais importante de 
um texto jornalístico. Constitui  uma unidade de pensamento em si; introduz, resume e fornece explicações ao leitor; 
procura situá-lo dos fatos, cativando-o para que continue a leitura ou buscando satisfazer a curiosidade rapidamente. 
Fonte: Manual do Foca 



  
13

das relações sociais. É direito e obrigação do jornalista retratar a verdade. Informação é um 

direito do cidadão. Está na Constituição Federal, de 1988, em seu artigo 5º, que aborda os 

direitos e deveres individuais e coletivos. 

Para John B. Thompson, 

Poucos duvidam de que os vários meios de comunicação tenham desempenhado e 
continuarão desempenhando um papel crucial na formação de um sentido de 
responsabilidade pelo nosso destino coletivo. (...) Eles ajudaram a pôr em movimento 
uma certa ‘democratização da responsabilidade’, no sentido de que a preocupação por 
outros distantes se torna cada vez mais entranhada na vida cotidiana de mais e mais 
indivíduos. (...) Eles comprovam a possibilidade de que a crescente difusão de 
informações e imagens através da mídia pode ajudar a estimular e a aprofundar um 
sentido de responsabilidade pelo mundo não humano da natureza e pelo universo de 
outros distantes que não compartilham das mesmas condições de vida (THOMPSON, 
1995, p 227).  

O jornalismo se compromete, assim, em dar condições para que as pessoas possam fazer 

uma leitura do que acontece na sua volta e não se tornem meros alienados. Para isso, é preciso 

que as mídias abasteçam a sociedade com informações verídicas e ofereçam um jornalismo de 

qualidade. Cabe aos profissionais a reflexão sobre tal prática, estando assim, cientes de sua 

responsabilidade para com a sociedade.  

1.2  O JORNALISMO INVESTIGATIVO   

Felipe Pena diz que o grande benefício do jornalismo investigativo é “promover 

questionamentos e debates sobre conseqüências das matérias produzidas e, assim,                                              

contribuir para o aperfeiçoamento da democracia” (PENA, 2006, p 201). Por desempenhar uma 

relevante função social, devido as suas contribuições à governabilidade democrática, a imprensa 

vincula-se ao princípio da responsabilidade mútua nas sociedades democráticas de revigorar o 

espaço público.  

O jornalismo investigativo, como função social, propõe-se a reconstituir os 

acontecimentos, promover reformas, despertar a atenção para as injustiças e, também, mostrar 

como se dá o funcionamento dos organismos públicos, de forma transparente aos leigos. 

Para que o jornalismo investigativo cumpra com sua função social de tornar públicas as 

deficiências políticas ou sociais, que estão escondidas ou mascaradas do público, é preciso que 

haja algumas condições básicas. Uma delas é que o profissional trabalhe num contexto social 

democrático, apesar de sabermos que há, em algumas empresas de comunicação, certa 

delimitação na exposição de idéias, quando estas contrariam a política da empresa.  

Outra condição importante, é que as empresas de comunicação não dependam 

financeiramente de instituições públicas ou privadas. Assim, o repórter pode trabalhar com 

maior liberdade e não deverá existir cobrança de favores entre fontes e jornalistas. Esse 

distanciamento faz parte da conduta ética da profissão 
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Preocupados com a rapidez da publicação e pouco interessados com a qualidade e 

quantidade de informação do texto, os jornalistas hoje correm freneticamente atrás do furo, da 

notícia inédita, o que já tinha sido percebido há uma década atrás por Gabriel Garcia Marquez2. 

...las empresas se han empeñado a fondo en la competencia feroz de la modernización 
material y han desejo para después la formación de su infantería y los mecanismos de 
participación que fortalecían el espíritu profesional en el pasado. Las salas de redacción 
son laboratorios asépticos para navegantes solitarios, donde parece más fácil 
comunicarse con los fenómenos siderales que con el corazón de los lectores. La 
deshumanización es galopante. (MARQUEZ apud MAIA, 2008).   

Os futuros jornalistas já saem das instituições de ensino sob pressão do dead line3. As 

próprias instituições não apresentam um cenário animador para uma mudança no jornalismo 

praticado atualmente. Poucas escolas preparam os acadêmicos para a atividade investigativa. 

Márquez diz ainda sobre o (des)preparação de futuros jornalistas-investigativos.  

El resultado, en general, no es alentador. Los muchachos que salen ilusionados de las 
academias, con la vida por delante, parecen desvinculados de la realidad y de sus 
problemas vitales, y prima un afán de protagonismo sobre la vocación y las aptitudes 
congénitas. Y en especial sobre las dos condiciones más importantes: la creatividad y la 
práctica4.  

Ao fazermos um raio x da imprensa atual, percebemos que ela oferece ao seu público, 

diariamente, um jornalismo preocupado basicamente com a simples exposição dos fatos, 

retratando apenas o factual, não aprofundando questões. Causas e conseqüências dos fatos não 

são analisadas a fundo. 

O que parece é que não há uma preocupação para que a notícia ultrapasse o lead. 

Informar o lead satisfaz. A proposta dos veículos, ao que se percebe, é que não há um interesse 

em despertar no leitor o pensar, o analisar e questionar os fatos. Isso pode ser entendido com o 

ritmo industrial que tomou conta das redações, em conseqüência certo esquecimento do 

jornalismo investigativo. Nas redações não mais cabe o jornalista investigativo, ele fica 

deslocado, o jornalista investigativo custa caro à empresa de comunicação.  

Se observarmos as reportagens que nos são mostradas, principalmente quando se trata de 

política, veremos que as reportagens não se encaixam pelas suas características jornalismo 

investigativo.  

Alguns profissionais da área de comunicação, ou mesmo teóricos, criticam este gênero, 

principalmente os jornalistas mais antigos que partem da idéia que toda investigação seria a base 

de qualquer jornalismo de boa qualidade. Gabriel García Marquez defende a idéia de que o 

                                                

 

2 Disponível em http://intercom.org.br/papers/regionais/sul2008/resumos/R10-0239-1.pdf 
3 Dead line, do inglês “hora da morte”. É um termo muito usado nas redações que vivenciam o jornalismo diário, 
significando “fim da linha” ou “prazo final”. 
4 Trecho do discurso do jornalista e escritor colombiano Gabriel Garcia Márquez na assembléia da Sociedad 
Interamericana de Prensa em Los Angeles, em 7 de outubro de 1996. Disponível em 
http://www.saladeprensa.org/art425.htm 

http://intercom.org.br/papers/regionais/sul2008/resumos/R10-0239-1.pdf
http://www.saladeprensa.org/art425.htm
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jornalismo investigativo não é um gênero do jornalismo, “la investigación no es una especialidad 

del oficio, sino que todo periodismo tiene que ser investigativo por definición....”.  

Já para Marques de Melo (1985) os textos jornalísticos são divididos nas categorias: 

Jornalismo Opinativo e Jornalismo Informativo. Ao primeiro se enquadram os seguintes 

gêneros: artigo, resenha, editoriais, comentário, coluna, caricatura e carta. Já na segunda 

categoria, Jornalismo Informativo estão os gêneros: nota, entrevista, reportagem e notícia. Melo 

justifica a divisão nestas categorias pela necessidade de distinguir as diferentes versões dos fatos 

e delimitar os textos que continham opiniões explícitas. Para essa classificação, o autor não leva 

em conta às rotinas produtivas dos jornalistas, limita-se em analisar e classificar somente pelos 

textos jornalísticos em si.  

Em meados da década de 70, quando depois de anos de represália, a ditadura não dava 

trégua à imprensa e era possível lermos nos jornais reportagens que denunciavam o 

comportamento dos militares, expressando de forma clara o jornalismo investigativo. Mesmo 

assim, Melo não reconhece em suas obras a existência do jornalismo investigativo como gênero. 

No mapeamento da evolução histórica do jornalismo investigativo, Cremilda Medina 

observou em seu estudo em cima de impressos, que existe certa confusão entre os gêneros e 

categorias. Surge, neste período, uma nova categoria, a interpretativa, onde observou uma 

maneira diferente de fazer jornalismo, aqui se levam em conta outros fatores como a mensagem, 

se dava uma nova dimensão à notícia. 

Dines refletiu em seu livro O Papel do Jornal (1996) a necessidade de ampliação, 

transformação e aprofundamento da notícia, e aceita o jornalismo investigativo como categoria. 

Este autor vai além nas observações quando diz que, a investigação precisa de elementos da qual 

dêem conta de resgatar o fato no tempo,  dimensionando-o, interliga-o o a outros acontecimentos 

para melhor contextualização e, o que esse fato poderá render no futuro. 

Outros autores, como Sequeira (2005), também concordam com Dines que o jornalismo 

investigativo é uma categoria que se diferencia das demais pelas suas características, processo de 

criação, métodos de pesquisa e estratégias. Sequeira diz ainda que “desde o início das atividades 

jornalísticas são detectadas modalidades distintas de relato dos acontecimentos e estabelecidos 

padrões para identificar a natureza da prática profissional”.   

Pode-se justificar a existência da categoria investigativa se avaliarmos o conteúdo dos 

releases5, cabeça e lead, enviados aos jornais de hoje, seriam eles investigativos? Então não se 

pode afirmar que todo jornalismo é investigativo. 

Para Mauro Wolf (2003), as reportagens investigativas estão na contramão do fluxo da 

informação, pelo processo de apuração entre as fontes, pelo tempo que o repórter investigativo 

                                                

 

5 O release é um texto distribuído à imprensa em linguagem jornalística. Deve ser objetivo e sintético. Contém 
informações de interesse da empresa ou órgão que está sendo assessorado. 
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precisa para uma investigação de maior profundidade no tema, e pelo espaço que toma na 

publicação, o que não comporta nas rotinas diárias, onde cada vez mais os espaços são 

reduzidos. 

  Diversos autores percebem o jornalismo investigativo como uma categoria particular 

dentro da profissão, pois emprega estratégias operacionais e técnicas de captação de informações 

que o diferenciam de outros modelos de reportagem (SEQUEIRA, 2005, p15). Neste sentido, a 

investigação jornalística se distingue mais pelo método do que pelo assunto abordado. (ABREU, 

2002, p 48). 

O jornalista Eugênio Bucci define este gênero antes de tudo, como jornalismo. 

...uma modalidade especializada que teria se desenvolvido dentro do ofício a partir de 
uma imposição da burocracia e de muitas máfias nacionais sobre o direito de 
informação uma cortina de fumaça - maligna e maliciosa - capaz de barrar o direito de 
saber de todo cidadão.... (BUCCI apud FORTES, 2005, p 15)  

O jornalismo investigativo é responsável por uma inclinação distinta de uma série de 

características de outros gêneros do Jornalismo, começando pelo processo de trabalho do 

profissional. Exige pesquisa minuciosa de dados, empenho, dedicação de tempo, diversas 

entrevistas, confrontamento de dados e revisão do produto final.  

Segundo Bulhões (2007), quando os fatos passaram a interessar mais que as opiniões, o 

jornalismo passa a se preocupar mais com a apuração dos acontecimentos. Surge então o 

jornalismo investigativo, ou também chamado de interpretativo, que  

Visa mostrar os antecedentes dos fatos, a dimensão humana, sua projeção no futuro, 
suas repercussões, o quadro contextual onde ocorrem, as redes e os fatos que 
determinam e influenciam sua ocorrência e diferentes pontos de vista sobre o mesmo 
assunto. (LIMA, 1983, p 227).  

Já uma definição do ponto de vista ético assegura que o jornalismo investigativo está 

demarcado como um esforço político da categoria profissional dos jornalistas para evidenciar 

casos de corrupção e injustiças sociais, descrevendo esses acontecimentos em linguagem 

jornalística, para uma melhor digestão do público. (LAGE, 2004, p139) 

Numa perspectiva ampla, segundo Waisbord (2000), o que caracteriza o jornalismo 

investigativo é a divulgação de informações, no gênero narrativo “reportagem”, sobre as ações 

das instituições governamentais ou de empresas privadas que sejam prejudiciais ao interesse 

público e afetem a sociedade.  

As reportagens podem despertar o interesse dos órgãos públicos em investigar o que a 

mídia traz à tona e cumpra, assim, seu papel de julgar e, se preciso, condenar os responsáveis 

pelas mazelas que prejudicam a sociedade. 

As investigações nos escândalos políticos e policiais destacam-se na mídia, mas engana-

se quem pensa que a investigação fica restrita a denúncias políticas e policiais ou denuncismo. 

Ela pode estar presente em todas as editorias do jornal, seja na política, policial ou esportiva. 
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Segundo Sequeira (2005), a investigação pode ser vista por diversos ângulos, desde que 

haja princípios básicos do jornalismo, como equilíbrio nas informações, responsabilidade, ética e 

objetividade. Algumas investigações surgem do interesse de tratar de temas que dizem respeito 

ao cotidiano das pessoas, aprofundando lacunas que pedem uma resposta mais esclarecedora.  

Trabalhar com investigação permite abrir um leque que vai além das rotinas produtivas 

das redações. Permite que o repórter fuja da correria das pautas diárias e mergulhe em um 

determinado assunto. É preciso ter sensibilidade na escola do tema. É o olhar do jornalista sob 

uma determinada perspectiva.  

Este gênero jornalístico tem técnicas próprias. Na definição do jornalista Marcelo Beraba 

a atividade tornou-se uma qualificação específica para as reportagens de mais fôlego, de maior 

investimento de apuração. Aquela que exige mais tempo e paciência para pesquisas, entrevistas, 

observações diretas, checagem e a busca obsessiva por documentos e provas. Sequeira aponta 

que: 

(...) pode-se concluir que o repórter investigativo que precisa de tempo para apurar suas 
histórias, suas fontes de informação e checar documentos, é uma peça destoante da 
engrenagem. Consequentemente, a reportagem investigativa torna-se rara nas páginas 
de nossos jornais diários (BERABA, Marcelo apud SEQUEIRA, 2005, p 41).   

O ritmo que as redações exigem hoje do jornalista aliada à evolução tecnológica, é um 

fator relevante no adormecimento do jornalismo investigativo.   

A investigação é um exercício que requer pesquisa minuciosa, um trabalho de detetive, 

“fugir das fontes oficiais e óbvias” (FORTES, 2005, p 35). Jornalismo Investigativo não se 

sustenta só com declarações. Segundo o autor, este gênero é algo mais complexo, trabalhoso e 

perigoso. O que diferencia um repórter investigativo é sua sensibilidade de percepção, fator que 

alavanca um início de bom trabalho.  

O resultado final é fruto da apuração de um fato pelo repórter a partir de fontes diversas, 

documentais ou pessoais. O fato a ser investigado, não necessariamente precisa sair de uma 

reunião de pauta. A criatividade, a inquietação do jornalista pode lhe render uma investigação. 

Qualquer repórter pode transformar uma pauta engavetada em uma investigação, desde que ele 

tenha boas técnicas de reportagem.   

1.3 RELAÇÃO FONTES E JORNALISTAS   

A relação entre fontes e jornalistas e as técnicas que são utilizadas no processo de 

investigação causa discussão entre a classe.  

Umas das técnicas que o jornalista pode usar em suas rotinas de investigação é a 

infiltração no cerne dos acontecimentos. Às vezes, é preciso sigilo da identidade para captar 

informações, pois nem sempre as fontes estão dispostas a abrir o jogo num primeiro contato. E 
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este silêncio também é importante para que o repórter se abasteça de dados antes do contato com 

a fonte. O material captado não significa o ponto final da investigação, mas sim o início. É 

preciso que ele seja comparado, revisto cautelosamente antes de sua publicação.  

No Código de Ética do Jornalismo, votado em 2007 em congresso nacional dos 

profissionais de imprensa, não há nada que proíba o uso do recurso da infiltração pelo repórter. 

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal considera legítimo que uma pessoa grave sua própria 

conversa sem prévio aviso ao entrevistado e o material gravado pode ser usado, se necessário, 

nos processos criminais.   

O uso de câmeras ocultas e grampos é outra questão que levanta discussão. Alguns 

jornalistas, como Percival de Souza, posicionam-se contra o uso desses métodos, acha antiético 

gravar uma conversa e diz ainda que o gravador inibe o entrevistado. Antônio Carlos Fon 

concorda com Souza entendendo que o uso deste recurso é “coisa de araponga”. Mas, se 

analisarmos por outro ângulo, veremos que estes materiais, ilícitos ou não, é o que comprova a 

investigação, é a prova da existência de uma fraude.    

Existem também os materiais que chegam até a imprensa, como gravações ilícitas que 

não foram feitas por repórteres. Cabe aqui uma averiguação da veracidade do material e se há 

um fundamento para dar início em um processo de investigação. Hoje, essas práticas se tornaram 

comuns na mídia.   

Cada investigação é única, mesmo que dois repórteres tenham o mesmo tema para 

trabalhar, certamente, sairão dois trabalhos diferentes, pois isso depende do olhar, da 

sensibilidade do profissional, antes já citados, levando também em conta, que cada pessoa tem 

uma metodologia para trabalhar. Quando se trata de um trabalho mais elaborado, com mais 

recursos, o jornalista investigativo estabelece uma relação com as fontes, seja de proximidade ou 

não, isso é muito particular de cada profissional. Alguns preferem uma relação próxima, outros 

acham que na relação deve haver certo distanciamento.  

Mas, o que não se pode esquecer é que todas as fontes são válidas. Nenhuma fonte é 

descartável. Não devemos pensar que só as fontes oficiais têm algum fato importante. O 

porteiro, o taxista, a faxineira, às vezes estes têm algo para contribuir no processo que se 

constrói como um quebra-cabeça, aonde o repórter vai juntando as peças. Ninguém deve ser 

deixado de lado. Porém, o cuidado na apuração é fundamental para que se tenha um trabalho 

com credibilidade.  

Segundo Percival Souza os teóricos em Jornalismo aconselham os jornalistas 

investigativos a manterem um distanciamento de suas fontes de informação. Contudo, Souza  

não concorda com tal posicionamento dos teóricos. Ele acredita que deve haver uma empatia 

entre repórter e fonte, “o que não quer dizer conivência, mas respeito”. Apesar de que, hoje estas 

relações muitas vezes ficam restritas ao telefone.  
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Parte da mesma idéia de Percival o pesquisador Gaye Tuchman. Ele diz que nem sempre 

é possível obter a informação de uma fonte que ocupe um cargo máximo numa empresa, mas 

que um colega de menos escala pode contribuir com informações preciosas.  

O uso de fontes anônimas no Brasil é uma prática comum, chamada de fonte “em off”, 

esta não terá seu nome divulgado, mas recai sobre o jornalista, mais do que nunca, ter a certeza 

da veracidade que esta fonte está trazendo. Em qualquer situação de questionamento do material, 

cabe a quem escreveu a matéria se responsabilizar pelo o que for publicado, a responsabilidade 

do que está escrito é do jornalista.   

Para Antonio Carlos Fon, “fonte de informação é sagrada. O jornalista vai para a cadeia, 

mas não entrega sua fonte”. Diz ainda que esta relação de proximidade e confiança é que faz 

com que surjam grandes reportagens. O jornalista diz ainda que “citar o nome de uma fonte ‘em 

off’ é decretar sua sentença de morte”.(FON apud SEQUEIRA, p.83, 2005)   

Apesar dessas relações serem aparentemente sadias, o jornalista deve ser capaz de 

estabelecer o limite da relação e conseguir perceber até que ponto uma fonte não está tirando 

proveito da situação. Deve-se deixar claro, desde o primeiro contato, qual vai ser a direção que o 

repórter dará ao trabalho, afinal a reportagem é dele (do jornalista) e quem deve guiar as rédeas é 

o repórter, nunca o entrevistado. Este seria um sinal de interesse pessoal da fonte.   

Lage (2001) classifica as fontes em pessoais, institucionais e documentais, que podem ser 

classificadas em oficiais, oficiosas e independes; primárias e secundárias; e testemunho e experts 

(LAGE apud SEQUEIRA, 2001).   

O pesquisador Quesada (1980), classifica as fontes na mesma linha de Lage (2001), mas 

acrescenta fontes escritas e orais. Afirma também que cada jornalista cria sua maneira de 

relacionar-se com suas fontes. E diz ainda: 

Há um consenso, entre jornalistas investigativos de quase todos os países do mundo, 
quanto a manter no anonimato determinadas fontes, justificando tal atitude com o risco 
que os informantes correm ao terem seus nomes revelados. O anonimato é entendido 
nestes casos como medida de proteção ao informante conta possíveis represálias, uma 
vez que a informação que circula entre fonte e jornalista é confidencial, não está ao 
alcance do público e existem grupos de poder na sociedade tentando mantê-las 
deliberadamente oculta. (QUESADA, 1980, p 98).   

Entretanto, sempre deve haver uma cautela com as informações repassadas pela fonte. 

Comparar dados e checar nunca é demais. É o trabalho do jornalista que está em jogo, seu 

compromisso social com a veracidade. E quando se fala em compromisso social, é importante 

também salientar o comportamento do jornalista na investigação.   

Tomar partido, levantar sua bandeira, deixa o trabalho duvidoso, porque aqui se 

invertem os papéis. O profissional tem interesse pessoal, seja por dívidas de favores ou 

obrigação com alguma instituição política ou privada ou até mesmo com uma fonte.      
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2 JORNALISMO E LITERATURA 

2.1 REPORTAGEM   

A reportagem pode ser entendida como a extensão da notícia e possui características 

próprias que as diferenciam. Reportagem é o desdobramento de perguntas que a notícia se 

propõe a responder. Segundo SODRÉ e FERRARI (1986), não se pode dizer que notícia e 

reportagem diferem apenas pela extensão e abrangência, mas, sobretudo, por particularidades de 

discurso e modos de enunciação.  

Há textos que anunciam o fato e fazem o registro, além da divulgação do ocorrido com 

certo distanciamento do leitor, e há os que enunciam. Enunciar é uma forma de discurso mais 

narrativo e detalhado, onde se percebe uma aproximação com o leitor. A narrativa é construída 

de forma que o leitor seja testemunho do ocorrido. Um exemplo de textos narrativos que mais se 

identificam com textos enunciados são os livros de ação. 

À notícia cabe a função, especialmente, de tornar um fato de conhecimento público. Os 

elementos fato, informação e público fazem parte da definição de notícia. A notícia é a 

informação corrente dos acontecimentos do dia colocada ao alcance do público, “notícia não é a 

morte do ditador, mas o relato que é feito dessa morte”. (SODRÉ e FERRARI, 1986. p17).  

O processo de construção da notícia começa na seleção dos eventos. O gatekeeper é a 

pessoa que faz essa seleção. Ele tem o poder de decidir se o fato será notícia ou não, filtrar os 

acontecimentos e passar a pauta ao repórter que, irá apurá-la; o que não quer dizer que o repórter 

deva seguir exatamente o roteiro que lhe foi dado, às vezes uma apuração pode render outras 

notícias.  

Na rotina produtiva diária das redações, os jornalistas recebem um grande volume de 

informações, mas nem tudo irá virar notícia. Segundo Pena (2006, p.70) “os jornalistas se valem 

de uma cultura própria para decidir o que será notícia ou não, utilizam-se de seus critérios, 

consideram óbvios e instintivos”. Já Mauro Wolf (2005) sistematiza esses critérios, afirmando 

que para um fato ser notícia ou não, é preciso ter noticiabilidade. Wolf (id ibid) usa como 

termômetro para saber o grau de noticiabilidade o que chama de valores-notícia que, seguem 

uma série de critérios jornalísticos, como por exemplo, o grau de interesse público, a atualidade, 

a objetividade, a factualidade, entre outros.    

A notícia se transforma em reportagem quando é preciso ir além da notificação, quando 

surge questionamento das causas, efeitos e conseqüência do fato, entre outras características. A 

construção da ordem narrativa é particular de quem escreve. O começo e o fim não são 

arbitrários, os eventos não precisam ser ordenados pela temporalidade, mas sim pela importância 

decrescente ou interesse de quem irá contar o ocorrido. O evento deve ser importante para os 

dois lados, tanto para quem escreve quanto para quem for ler. 
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O narrador é livre para selecionar o que acha interessante para a sociedade, naquele fato 

e trabalhar o ângulo que lhe desperta curiosidade. Detalhamentos do fato, como de objetos, 

ambientes e personagens são elementos que o narrador pode usar para contar a notícia. E isso faz 

com que ele fuja da seqüência do lead tradicional. 

A liberdade na narrativa cessa quando tropeça na relação entre jornalista e público. Aqui 

falamos do código lingüístico. A restrição mais geral no caso da notícia é a linguagem 

jornalística. As redações usam regras, neste caso, para tornar a notícia de fácil compreensão do 

público.   

Lage (2002) explica que a notícia nem sempre será avaliada pelo conteúdo político, 

moral ou ético que apresenta se analisada tecnicamente. Mas, será importante confirmar se tal 

fato aconteceu efetivamente. Não basta ser verdadeiro, é preciso parecer. Informações que 

trazem detalhes de lugares, documentação, objetos são exemplos de elementos que darão 

veracidade e credibilidade ao relato do acontecimento. 

No final da década de 10, em meio a Primeira Guerra Mundial, a imprensa norte-

americana se vê sufocada pelo volume de informações que chegam pelas agências de notícias e 

telégrafos que surgem nos Estados Unidos e na Europa.   

Neste período, as mensagens jornalísticas que chegam ao público levam informações 

básicas dos fatos diários, usando o modelo da pirâmide invertida. As notícias são simplificadas 

respondendo as questões do lead: o quê, quem, quando, como, onde e por quê. A revista Time 

nasce no propósito de trabalhar o fato de maneira mais aprofundada que os meios traziam até 

então.  

Time se caracteriza por trabalhar mais a notícia, tentando levar o máximo de informação 

ao leitor, com riqueza de detalhes. A publicação americana serviu de modelo para outros países. 

No Brasil, por exemplo, podemos citar a revista Veja como realizadora de um trabalho 

semelhante ao da Time. 

A carência de textos mais completos, com mais detalhes e que contextualize o leitor no 

tempo e no espaço, além de traçar uma relação dos fatos explicando melhor o ocorrido e suas 

possíveis conseqüências, faz nascer uma nova forma de praticar jornalismo. Com o tempo, 

consolida-se o jornalismo interpretativo, sendo esta a prática da reportagem que se fortalece em 

uma de suas formas de expressão por excelência, chegando a uma nova prática jornalística. Esse 

gênero trabalha com a interpretação, transforma os fatos em assunto, desdobra, aprofunda. È 

intencional passar uma visão interpretativa. 

Edvaldo Pereira Lima (2004) diz que para praticar o jornalismo interpretativo, na 

tentativa de sanar dúvidas deixadas por outras mídias, é preciso utilizar-se de ferramentas que 

sustentem tal prática, uma delas é o contexto, que permite um panorama mais amplo ao leitor do 

fato. Já os antecedentes resgatam no tempo a origem do problema e traça-se uma linha que 
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explica o percurso da questão até o ponto onde está sendo abordada. O suporte especializado 

busca, por meio de entrevistas com especialistas e pesquisas de opinião pública, elementos que 

tragam credibilidade ao fato apresentado. A projeção mostra as conseqüências e como pode 

interferir no futuro. Por fim o perfil, que é o lado da humanização da reportagem, trabalhando 

com a emoção para tocar o leitor e aproximá-lo do real. (LIMA, 2004). 

A construção da reportagem com as características citadas por Lima (2004) é também 

entendida por outros autores, Nilson Lage diz: 

Com estilo de texto (não como departamento das redações), a reportagem é difícil de 
definir. Compreende desde a simples complementação de uma notícia – uma expansão 
que situa o fato em suas relações mais óbvias com outros fatos antecedentes, 
conseqüentes ou correlatos - até o ensaio capaz de revelar, a partir da prática histórica, 
conteúdos de interesse permanente, como acontece com o relato da campanha de 
Canudos por Euclides da Cunha. (LAGE, 1979, p 74).   

Reportagem é referir-se a um tema jornalístico, focal, envolvente e de interesse da 

sociedade, não necessariamente, precise ser factual, a reportagem pode levantar uma questão que 

aconteceu e trazer questionamentos de causas e conseqüências.  

  A reportagem, diferentemente da notícia, pede um planejamento mais complexo, 

começando pelo roteiro, o tempo de apuração, a equipe, o estilo, além de outros dados.  Este 

gênero pode surgir de uma notícia, factual ou não, ou da curiosidade do repórter em trabalhar 

alguma questão social. Diferem-se, também, pela forma com que as informações são coletadas e 

apresentadas.  

A notícia tem um tempo de apuração que exige o agora.  Diferentemente da reportagem 

que permite ao escritor uma liberdade na escolha do tema, como ele irá abordá-lo e como irá 

trabalhar. A linguagem é mais livre, permite que o autor busque recursos lingüísticos em outras 

áreas, como na literatura.   

A reportagem é o espaço que o jornalista pode mostrar algo mais profundo, mais 

consistente do que uma pauta factual, restrita à prática da pirâmide invertida. É uma forma de 

ampliar o trabalho da imprensa que a cada dia está dando apenas pílulas de informações, que 

pouco avanço para além das questões básicas do lead.  

Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari (1986) dizem que a reportagem ou se caracteriza 

pelo texto de predominância narrativa, ou não será reportagem. O desdobramento das 

costumeiras perguntas do lead é que o dá ares de reportagem, além, da humanização do relato 

onde o narrador tem que ter sensibilidade de transcrever a história a ponto de tocar o leitor, 

fazendo com que diminua a distância entre narrador e leitor; outra característica é o texto de 

natureza impressionista, que traz o olhar do repórter, a sua percepção sobre o fato, e também,  a 

objetividade dos fatos narrados, neste caso quando o foco são os fatos, o repórter direciona para 

o acontecimento.  
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A base para a construção de uma reportagem começa com a pauta programada. A pauta 

para reportagem não necessariamente precisa ter um gancho. Temas como saúde, educação, 

comportamento são exemplos de pautas que não dependem de fatos novos. Esses são exemplos 

de pautas que precisam ser exploradas. Segundo Lage (2003), deve ser programada a partir de 

fatos geradores de interesse; não apenas desdobramento de fatos, mas levantando dados, 

investigando e explorando. 

Este autor divide a reportagem em três gêneros: Reportagem Investigativa, a qual levanta 

outras questões a partir de um fato apurado e aprofunda o conteúdo, trazendo questões sociais, 

culturais, ou seja, um relato humanizado. A Reportagem Interpretativa propõe que o conjunto de 

fatos sejam observados pela perspectiva metodológica de determinada ciência, citando o 

exemplo de uma pesquisa qualitativa. Por fim, o Novo Jornalismo, utilizador de técnicas 

literárias. 

2.2 LIVRO-REPORTAGEM   

Tamanha pressão pela instantaneidade faz com que jornalistas não tenham tempo para 

retratar o fato de forma minuciosa nas mídias cotidianas. A reportagem sofre com o ritmo que os 

veículos se obrigaram a engrenar. O livro-reportagem é uma saída para os profissionais que 

visam expandir e aprofundar suas idéias, traduzindo os acontecimentos, factuais ou não, na 

forma estendida da narrativa. Pode se originar de uma grande reportagem, ou do projeto da 

construção de um livro-reportagem.  

O Dicionário da Comunicação, de Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Borba não traz uma 

definição específica para livro-reportagem, mas define livro como: 

Publicação não-periódica que consiste materialmente na reunião de folhas de papel 
impresso ou manuscrito, organizadas em cadernos, soltas ou presas por processo de 
encadernação e técnicas similares. Distingue-se do folheto por possuir maior número de 
páginas: segundo as normas da Unesc, considera-se livro a publicação com mais de 48 
páginas. (RABAÇA e BARBOSA, 2002, p 437).     

O que caracteriza o livro-reportagem é a possibilidade da diversificação de temáticas que 

podem ser abordadas pelo autor, levando-se em consideração a profundidade do conteúdo e as 

temáticas de cunho social. Nesse caso, muitas vezes fatos esquecidos pela mídia são retomados 

através desse gênero. Diferente dos periódicos, o livro-reportagem é um produto cultural e não 

tem periodicidade nem prazo de validade. Segundo Edvaldo Pereira Lima, 

O livro–reportagem cumpre um papel relevante para a sociedade, preenchendo lacunas 
deixadas pelos jornais, rádios, televisão e internet. Mais que isso, avança para o 
aprofundamento do conhecimento do nosso tempo, eliminando, parcialmente que seja o 
aspecto efêmero da mensagem da atualidade prática pelos canais cotidianos da 
informação jornalística. (LIMA, 1993, p 16).   
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É o livro que dá condições ao repórter para mergulhar em suas insatisfações sobre 

determinadas questões, mostrar outros ângulos para os olhos viciados dos leitores, fazendo-os 

entender a questão de forma extensa, causar discussão, reflexão e compreensão dos fatos.   

O livro-reportagem ainda engatinha como objeto de estudo no meio acadêmico. Esse 

formato não desperta interessa nas escolas de comunicação, pois os estudos voltam-se mais para 

a pesquisa de análise dos fenômenos específicos do jornalismo. Mesmo assim, percebe-se que há 

uma aceleração no processo de criação de livros-reportagens. No Brasil, Olga, de Fernando 

Morais, é um exemplo, entre tantas outras obras de grande sucesso, apesar das dificuldades 

intrínsecas no mercado editorial.    

Euclides da Cunha é tido por muitos autores como o precursor do livro reportagem 

brasileiro. “Os Sertões”, de 1902, retrata a guerra de Canudos num texto jornalístico 

interpretativo. O que justifica tal afirmação é que, antes de virar livro, ele teria sido publicado 

em capítulos, no jornal O Estado de São Paulo, no qual Cunha era repórter.  

O livro-reportagem é simplesmente um excelente meio de narrar estórias e registrar a 

História desafiadora de tempo. É um trabalho autoral, uma fusão de suas idéias, de suas 

observações, de experiências de vida, do seu ponto de vista sob determinado aspecto. É visando 

uma narrativa, limitada no tempo e no espaço, que o jornalista se propõe a construir um livro-

reportagem.  

É um produto multidisciplinar de comunicação que permite ao autor buscar inspiração na 

literatura, no cinema, entrelaçando realidade e ficção, visitar outras áreas como a História, 

Antropologia e Sociologia. Todos estes recursos podem trazer elementos que enriqueçam a obra.  

O livro-reportagem é um trabalho de ousadia do jornalista. É nele que o jornalismo ganha 

poder para estender a comunicação. Aqui o autor pode mergulhar com mais fôlego e buscar 

respostas para o que lhe causa inquietação, mostrar às feridas da sociedade, abrir as cortinas dos 

bastidores, quase sempre esquecidos pela correria do jornalismo cotidiano. É uma liberdade de 

expressão que nem sempre, ou quase nunca, se tem dentro das salas de redações.  

Segundo Lima (2004), o livro-reportagem é diferente das demais publicações 

classificadas como livro quanto ao seu conteúdo, ao tratamento e sua função. O conteúdo que ele 

aborda é real, factual ou não, e a verossimilhança é fundamental na sua construção, mesmo que o 

livro seja ficcional.   

O tratamento, entendido como a linguagem, a montagem e a edição do texto, no livro-

reportagem apresenta-se como eminentemente jornalístico. Lage (2003) conceitua, neste caso, 

linguagem jornalística como sendo responsável por mobilizar outros sistemas simbólicos, além 

da comunicação lingüística. Ela inclui fotos, projeto gráfico, ilustrações, entre outros e aponta 

como função, informar, orientar, explicar.  
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O livro-reportagem é um subsistema do jornalismo. Lima (2004) diz que “o livro-

reportagem é um dos gêneros da prática jornalística, dadas as suas especificidades relacionadas 

com a função aparente que exerce”, com os elementos operativos de que se utiliza e com o modo 

como combina as regras que determinam as relações desses elementos.   

Diferencia-se dos demais gêneros jornalísticos pela liberdade que dá ao jornalista para 

visitar a diversidade de temas, resgatando fatos esquecidos pelos veículos de comunicação ou 

algum fato que lhe seja pertinente.   

Neste caso, pode levar em conta o passado histórico para que possamos compreender o 

presente, mas o seu ponto central é a contemporaneidade, ou seja, utiliza-se do passado para 

contextualizar o leitor, estender o foco de compreensão do contemporâneo, por isso, autores 

como Lima (2004) sugerem que o conceito de atualidade, neste caso de livro-reportagem, seja 

substituído por contemporaneidade.   

A liberdade das fontes é um fator que vem a se diferenciar da produção cotidiana. Aqui o 

autor poderá buscar diferentes fontes, não se restringindo as fontes primárias e secundárias, criar 

novas maneiras de interação entre repórter e seus entrevistados.   

No livro-reportagem, a narração edifica-se a partir de uma ação dada, mas privilegiando a 

intensidade e, com menos freqüência, o ambiente, isso porque a grande-reportagem toma um 

item dado como foco a partir do qual descarna o contexto que o envolve.  

Por meio de uma voz e estilo autoral, o escritor amplia os fatos, desmembrando com 

profundidade a realidade contextual, através de pesquisa minuciosa, de observações precisas, 

utiliza-se de seu faro intuitivo. Esse conjunto dará suporte para desenvolver a reportagem na 

extensão.  

Pelos diferentes aspectos que trata e como os trata, o livro-reportagem tem uma proposta 

de classificação para Lima (2004). Seriam eles: Livro-reportagem-perfil, que trabalha com uma 

figura pública ou não, mas interessante para o autor por algum motivo (geralmente são figuras 

olimpianas); livro-reportagem-depoimento, reconstitui um fato relevante, de acordo com o olhar 

de um participante ou de testemunha, usa-se, neste caso, o estilo action story; livro-reportagem- 

retrato, o que diferencia do anterior é que este não enfoca uma figura humana, mas um setor da 

sociedade, uma região geográfica, tentando retratar o objeto em questão; livro-reportagem 

ciência, propósito de divulgação científica; livro-reportagem-ambiente, foca causas ecológicas e 

ambientais; livro-reportagem-história, focaliza um tema do passado recente ou algo distante no 

tempo, mas o tema tem em geral algum elemento que o conecta com o presente; livro-

reportagem-nova-conciência, traz temas das novas correntes comportamentais, sociais, culturais, 

econômicas e religiosas de diversas partes do mundo, resultantes de duas ebulições significativas 

do mundo ocidental dos anos 60; livro-reportagem-instantâneo trata e um fato recém-concluído, 

cujos contornos finais já podem ser identificados; livro-reportagem-atualidade, também aponta 
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temas da atualidade, mas diferencia-se do livro-instantâneo por selecionar os temas atuais 

dotados de maior perenidade no tempo, mas que ainda não há um desfecho final; livro-

reportagem-antologia, reúne reportagens de diferentes critérios, já publicados na imprensa 

cotidiana ou em outros livros, podem ser reportagens sobre diferentes temas, de um profissional 

conhecido do público, trabalhos de diferentes jornalistas, sob os mais diversos temas, mas que 

em comum possuem um gênero jornalístico ou uma categoria de prática do jornalismo, como, 

por exemplo, opinativo ou interpretativo; livro-reportagem-denúncia, tem a proposta 

investigativa, clama pelas injustiças, desmandos dos governos, abusos de entidades privadas ou 

correções de segmentos da sociedade, voltados para escândalos; livro-reportagem-ensaio, toma a 

postura de ensaio, presença evidente do autor e de suas opiniões sobre o tema, conduzindo de 

forma a convencer o leitor a compartilhar do seu ponto de vista, costuma usar narrativa em 

primeira pessoa; livro-reportagem-viagem, utiliza-se de uma viagem a uma determinada região 

geográfica específica para retratá-la nos mais diferentes quadros, como sociológico, histórico, 

humano e outros aspectos da realidade do local. 

Mas o autor faz a ressalva de que é possível enquadrar outros temas simultaneamente, 

em mais de uma classificação. Os temas não tomam ponto fixo de classificação, pode, por 

exemplo, o livro-reportagem-história trazer elementos que se assemelham as outras categorias. 

Uma obra precisa transmitir emoção, ensinamento seja de fatos históricos ou biografias, mas 

deve interferir na cultura. São nestas condições que jornalismo e literatura se fundem. 

Para LIMA (1995), o livro-reportagem é, sem dúvida, o resultado mais concentrado da 

união entre jornalismo e literatura. É um romance que busca uma linguagem aprofundada, cujo 

objetivo reside em intensificar a utilização de elementos narrativos para estruturar seu relato. 

Usa-se de elementos operacionais do jornalismo, como pauta, temática, redação e edição, com 

condicionantes literários, citando elementos narrativos, mercado, público, esquemas de 

distribuição.  

2.3 JORNALISMO LITERÁRIO   

O surgimento do New Journalism nos Estados Unidos, na década de 70, foi 

considerado por alguns teóricos como marco da aproximação de jornalismo e literatura e, tinha 

como proposta desviar o que até então tornava o jornalismo padrão. A nova maneira de fazer 

jornalismo propunha a busca, em outras áreas, de recursos que tornassem a reportagem mais 

atrativa ao leitor. A idéia era produzir uma escrita que combinasse recursos que seduzissem o 

leitor, e ao mesmo tempo, possibilitassem uma compreensão aprofundada e extensiva causando-

lhe, também, reflexão.   
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Tom Wolfe, Norman Mailer, Gay Talese, Truman Capote são alguns exemplos de 

grandes autores que muito significaram para o jornalismo literário nos Estados Unidos, na 

década de 70. A obra A Sangue Frio, de Capote, é um dos clássicos do jornalismo literário, 

batizada pelo autor como “romance de não-ficção”. O argumento desse romance dá-se com uma 

notícia que Capote lê no jornal: o assassinato de toda uma família, em Kansas, Estado 

americano. Para o autor, jornalismo era apenas fotografia literária, segundo Ivan Lessa (2003), 

na apresentação da edição brasileira do livro.  

Mas outros grandes escritores, mesmo que em épocas diferentes, e em outros lugares do 

mundo, adotaram o movimento. O escritor e jornalista João do Rio, pseudônimo usado por João 

Paulo Emílio Coelho Barreto, o escritor colombiano Gabriel García Márquez e Euclides da 

Cunha, são alguns exemplos de autores que se identificavam nos seus trabalhos o jornalismo 

literário.  

O surgimento da Revista Realidade, no Brasil, em 1966, marca uma nova fase do 

jornalismo literário nacional. Realidade utilizou-se de diversas técnicas literárias na produção 

das reportagens. A revista foi além do jornalismo costumeiro, que se limitava à objetividade. 

Trazia assuntos diversos e os profissionais debruçavam-se com profundidade nos temas que se 

refletiam em matérias bem elaboradas, diversificavam suas fontes, seus personagens eram 

criados com riqueza de detalhes, bem como, o detalhamento dos lugares onde aconteciam os 

fatos. Para Edvaldo Pereira Lima,  

Ler uma matéria de Realidade era quase sempre um grande deleite, pela variedade de 
estilo entre os narradores, pela capacidade de cada um pegar você, leitor, envolvendo-o 
num fluxo caloroso de uma narrativa inspirada que o conduzia para aquela atmosfera 
única do mundo que a reportagem descortinava aos seus sentidos pela pele, pelo 
cérebro, pelos ouvidos (LIMA, 2004, p 64)   

A Revista Realidade não tinha um estilo uniforme padrão. Os jornalistas tinham 

liberdade de colocarem para dentro da revista suas formas de expressão. Caracterizava-se assim, 

o texto literário. Segundo Lima (id ibid), a revista “compreendeu o conceito moderno da 

linguagem jornalística”. Utilizou fotos ilustrativas que casavam com os textos e ambos se 

completavam numa narrativa literária.  

Segundo Tom Wolfe (2005), ao transformar a reportagem básica de jornal em 

reportagem do New Journalism, era possível alcançar um nível mais aprofundado no conteúdo, 

contextualizando os acontecimentos.  

O mesmo autor cita como características básicas do jornalismo literário a construção 

cena a cena, onde o leitor sente-se testemunha dos fatos; o registro de diálogos completos, 

fazendo com que haja um envolvimento maior do leitor, a terceira é o foco narrativo, mostrar 

diferentes ângulos ao leitor para que ele consiga ter a sua percepção da história contada e, a 

última característica é a descrição com o maior número de detalhamento possível. 
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O quarto recurso sempre foi o menos entendido. Trata-se do registro dos gestos, 
hábitos, maneiras, costumes, estilos de mobília, roupas, decoração, maneiras de viajar, 
comer, manter a casa, modo de se comportar com os filhos, com os criados, com os 
superiores, com os inferiores, com os pares, além de vários ares, olhares, poses, estilos 
de andar e outros detalhes simbólicos do dia-a-dia que possam existir dentro de uma 
cena (WOLFE, 2005, p 55).    

Sendo assim, segundo este autor, o uso destes recursos possibilita a criação de textos 

mais leves e que tragam informações que abram a mente do leitor para uma visão diferente de 

mundo.   

Na literatura, o jornalismo encontrou apoio para rechear a qualidade textual. As 

reportagens utilizam-se de técnicas narrativas e literárias, não se restringindo apenas à aplicação 

do lead e da pirâmide invertida. Prevêem um mergulho na narrativa e criação de pautas com 

qualidade.   

A relação que permeia o encontro entre jornalismo e literatura se dá na interdependência 

dos elementos jornalísticos e literários, ao se entregarem a uma história. Não depende de época 

ou período, a palavra é sempre compartilhada e definida como componente tanto para se captar 

determinada realidade, como também, para criá-la.  Alceu Amoroso Lima (1969) explica como 

se dá o hibridismo entre os gêneros, apesar de outras correntes discordarem do autor.  

O gênero literário, portanto, em vez de ser como queiram os antigos, um tipo de 
construção estética determinado por um conjunto de normas objetivas a que toda 
composição deve obedecer - é um tipo em construção estética determinada por um 
conjunto de disposições interiores em que se distribuem as obras segundo as suas 
afinidades intrínseca e extrínseca. Nessa concepção flexível e não rígida de gênero 
literário é que podemos incluir o jornalismo (LIMA, 1969, p 18)   

Uma outra justificativa para tal hibridismo, que se mostra presente no livro-reportagem é 

citada por Sérgio Caparelli (1996). “A partir de uma espécie de intersecção de campos, em que 

um complementa o outro. Existe, assim, uma intrusão desses espaços, ligados pela narrativa de 

um objeto factual” (CAPARELLI, 1996, p 175). Um exemplo para essa união é a narrativa da 

Revista Realidade.   

Pena (2006) diz que o jornalismo literário não ignora o que se aprendeu com o 

jornalismo diário, apenas apresenta uma narrativa diferente, mas não deixa de lado as questões 

éticas da profissão. Narra utilizando técnicas emprestadas da literatura e mostra ao leitor um 

texto mais atraente, criativo e humanizado. Na definição de Cassatti6, 

É um tipo de jornalismo em que, basicamente, leva-se em consideração a imersão do 
repórter na realidade, a precisão de dados e observações, a busca do ser humano por 
trás do que se deseja relatar e a elaboração de um texto (para jornal, revista, internet, 
televisão ou cinema) que permita que a história venha à tona por meio de uma voz 
autoral e um estilo.  

                                                

 

6 Denise Cassati. Disponível em :<htto>// www.textovivo.com.br/denise.htm#info>   
Acessado em 12 de maio de 2009. 

http://www.textovivo.com.br/denise.htm#info>
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Pena (2006) criou uma técnica onde aponta itens imprescindíveis para que se construa 

uma reportagem com características literárias. Tal técnica foi denominada por ele como “estrela 

de sete pontas”.  

Significa potencializar os recursos do jornalismo, ultrapassar os limites dos 
acontecimentos cotidianos, proporcionar visões amplas da realidade, exercer 
plenamente a cidadania, romper as correntes burocráticas do lide, evitar os definidores 
primários e, principalmente, garantir perenidade e profundidade aos relatos (PENA, 
2006, p 6)    

As narrações literárias enriquecem, ilustram e fortalecem o texto do livro-reportagem. O 

autor pode utilizar-se de sua experiência em investigar, entrevistar e descobrir novos fatos, para 

criar um texto onde sua capacidade criativa e artística são ilimitadas e determinantes para o 

sucesso de seu produto.   

3 JORNALISMO E LITERATURA EM ABUSADO 

3.1 Apresentação   

O objeto de estudo deste trabalho, o livro Abusado – O dono do Morro Dona Marta, de 

Caco Barcellos, consiste em um romance que apresenta características de reportagem 

investigativa, na qual o autor desvenda os bastidores da formação de uma quadrilha e suas 

histórias de guerra, morte, prisões, fugas e traições.  

Abusado, debruçado sobre tramas sociais e políticas que regem a vida dos favelados, 

traça a trajetória de vida de Marcinho VP – codinome do traficante carioca Márcio Amaro de 

Oliveira - e seus companheiros de geração, que muito influenciaram em sua trajetória no crime 

organizado. A partir dos relatos de sua adolescência, entrada e ascensão no tráfico de drogas, o 

livro mostra também, um retrato histórico da ocupação do morro pelo Comando Vermelho, 

principal facção criminosa no estado do Rio de Janeiro (RJ), e da implantação de sua cruel 

disciplina, envolvendo julgamentos severos, torturas e mortes, desde a década de 70 até o ano de 

2003.  

Ao mesmo tempo, encontramos temas que falam sobre o desenvolvimento da noção de 

cidadania entre os moradores da favela Santa Marta, seus esforços e conquistas, como mutirões 

que levaram água e luz a todos os barracos da favela. E Caco Barcellos não deixa de apontar as 

péssimas condições de higiene, a pobreza, a desesperança e a brutalidade da polícia no morro.  

A obra divide-se em três momentos. A primeira parte, intitulada pelo autor como “Tempo 

de Viver”, traz 20 capítulos; seguida por “Tempo de Morrer”, com 10 capítulos; e a última parte, 

chamada de “Adeus às Armas”, com oito capítulos. Nas últimas edições, a obra é finalizada com 
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um pósfácio, de uma página e meia, onde o autor narra, em primeira pessoa, a morte do 

protagonista. Os 38 capítulos totalizam 557 páginas entre texto e ilustrações. 

Lançado em maio de 2003, pela Editora Record, logo nas primeiras semanas de 

comercialização o livro ocupava o topo das listas de best-sellers publicadas por revistas e jornais 

nacionais. Em outubro do mesmo ano, Abusado recebeu o prêmio Vladmir Herzog de Anistia e 

Direitos Humanos, na categoria Livro-Reportagem, concedido pelo Sindicato dos Jornalistas de 

São Paulo. No ano seguinte, a obra levou o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, na 

modalidade Reportagem e Biografia. Dois anos após o lançamento, atingiu sua décima quinta 

edição, o que é raro na literatura brasileira. 

O jornalista gaúcho Caco Barcellos, nascido em Porto Alegre, formado pela Pontifícia 

Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), iniciou sua carreira jornalística no jornal Folha da 

Manhã, em 1973. Seu direcionamento sempre foi ligado a questões como violência e injustiças 

sociais. Consagrou-se repórter investigativo, na Rede Globo de televisão, veículo onde trabalha 

desde 1985. Escreveu também para revistas Veja e IstoÉ. Durante a ditadura trabalhou na 

imprensa alternativa como o jornal Movimento, o Coojornal e a revista Versus, especializada em 

reportagens sobre povos latinos.  

Seu primeiro livro, A Revolução das crianças, (1982), pela editora Mercado Aberto, fala 

sobre a revolução sandinista na Nicarágua. Para escrevê-lo, o autor teve como inspiração uma 

pauta da revista Versus. Mas foi o livro Rota 66 (1992), editora Record, sua segunda obra, que o 

projetou. Este livro foi fruto de sete anos de investigação que identificou as vítimas das Rondas 

Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA), esquadrão da morte da Polícia Militar de São Paulo. 

Entretanto, foi o então Abusado, que causou polêmica pela ousadia do autor.   

3.1.1 O jornalismo e a literatura no livro ABUSADO   

Caco Barcellos, já conhecido por sua simpatia por temas polêmicos, foi ousado quando 

mergulhou, nesta obra, em um mundo um tanto desconhecido para os “moradores do asfalto” 

assim chamados por ele, pessoas que não residem na favela.   

O que encontramos em Abusado é o retrato da rotina dos moradores, as regras impostas 

pelos traficantes, o abuso da polícia dentro do morro, além de uma biografia do dono do morro, 

Marcio Amaro de Oliveira. A partir desse momento nos referimos a Márcio pelo codinome dado 

a ele na obra, Juliano VP.  

O personagem principal, Juliano VP, não se tornou um bandido conhecido e famoso 

somente nas páginas do livro. Antes mesmo do lançamento da obra, sua imagem já era notória 

na mídia pelos seus crimes, fugas mirabolantes, pelo seu envolvimento com o cineasta João 

Moreira Salles.  
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Salles não era o único interessado nas suas histórias, Juliano VP mantinha contatos com 

diversos músicos, citados na obra, Mano Brown e Marcelo Yuca, além de outros intelectuais 

como o escritor Paulo Lins. O traficante gostava de leituras marxistas, de Malcom X, 

identificava-se com Che Guevara e, principalmente, com o líder guerrilheiro zapatista, 

subcomandante Marcos, do México.  

Como aponta a obra, seus contatos iam além da favela, atravessaram fronteiras, e o astro 

Michael Jackson veio parar dentro de seu ninho para gravar o clipe da música “They don’t care 

about us”, em 1996. O traficante se responsabilizou, junto de seus soldados, pela segurança do 

pop star americano. Orgulhoso por ter sido sua favela a escolhida para a gravação, saudou o 

cantor com uma faixa escrita por ele pendurada no alto do morro, com a seguinte frase: 

“Welcome to the world ...not the wonderful world... but humble world of the poor people”. 

Traduz-se: “Bem-vindo ao mundo... não a um mundo maravilhoso... mas ao mundo humilde dos 

pobres”.   

A negociação do diretor americano Spike Lee com o traficante não agradou às 

autoridades, muito menos à polícia, que teve de se contentar em patrulhar os becos da favela, 

deixando a segurança do astro por conta dos traficantes.   

Dias antes das gravações, a vinda de Jackson ao Brasil não estava confirmada devido à 
polêmica diplomática gerada pelo clipe. O então secretário estadual de Comércio e 
Turismo do Rio de Janeiro, Ronald César Coelho, e o ministro dos Esportes da época, 
Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, promoveram uma campanha contra a gravação 
do clipe na favela. Alegavam que a exposição da pobreza dos morros brasileiros era 
negativa para a imagem do país no exterior (BARCELLOS, 2005, p 328).       

Michael grava com sucesso no morro. Mas tão logo Michael Jackson saíra de cena lá 

estava VP, novamente, nas páginas policiais.   

Três repórteres se infiltraram na favela, com a ajuda de alguns moradores em troca de 

dinheiro para registrar de perto a gravação do clipe. Umas das cláusulas do acordo entre o 

traficante e o diretor americano era a ausência total da imprensa durante a gravação, mas, na 

madrugada em que chegaria o pop star, soldados de VP farejaram a presença dos repórteres.   

Com muita negociação, o máximo que os repórteres Nelito Fernandes, do jornal O 

Globo; Sílvio Barsetti, do jornal O Dia; e Marcelo Moreira, do Jornal do Brasil conseguiram, 

antes da expulsão da favela, foi uma entrevista com o VP. Com um aperto de mãos, os quatro 

selaram o acordo que o nome de VP não seria divulgado na imprensa, e a entrevista sairia tal 

qual suas palavras. Desarmados de gravadores, os repórteres bombardearam o traficante com 

diversas perguntas sobre sua vida no morro e seu envolvimento com o tráfico.  

As declarações do traficante rederam-lhe as seguintes manchetes, segundo o livro: Jornal 

o Dia: “O tráfico está pronto para a guerra”, O Globo: “Traficante comanda a segurança e 

desafia a policia” e o Jornal do Brasil publicou: “O dono do Dona Marta”, com o subtítulo 
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“Líder do Tráfico na favela saúda Michael Jackson, protesta conta a desigualdade social e revela 

ser um assassino frio e vaidoso”. Além de estamparem a foto do traficante nos três jornais, 

publicaram, também, seu verdadeiro nome.  

Marcelo Moreira declara uma frase que VP teria dito: “Meu único vício é matar, mas só 

mato quem merece morrer”, enquanto a resposta, segundo o livro, teria sido: “Eu não cheiro, não 

fumo, não bebo, só fumo o mato certo”. Já Sílvio Barsetti, na incerteza da declaração, confiou na 

vaga lembrança e, não tendo como checar a informação, já que nada anotou, transcreveu as 

palavras do entrevistado da seguinte forma: “Eu não cheiro, não fumo, não bebo. Só mato o 

certo”. As manchetes aguçaram os policiais a caçarem o traficante, suas palavras teriam soado, 

como um traficante, literalmente, abusado. A entrevista lhe rendeu a prisão uma semana depois 

da entrevista, mas em 1997 fugiu.  

Juliano causa inquietações nas autoridades. A juíza Denise Frossard, conhecida na época 

por ter colocado atrás das grades os maiores chefões do jogo do bicho, usou as entrevistas como 

base para o processo contra Juliano. Ele foi acusado pelos crimes de tráfico de drogas, formação 

de quadrilha, lesões corporais, homicídio e apologia ao crime. Segundo Caco ficou registrado no 

processo um elogio ao trabalho dos três repórteres. 

É de se louvar o trabalho da imprensa, em especial dos jornais O Globo, Jornal do 
Brasil e O Dia, que com suas reportagens por ocasião da visita do pop star Michael 
Jackson conseguiram entrevistar o chefe do tráfico do morro Dona Marta, e com isso 
teve início o inquérito cujo as peças servem de informações ao presente processo.É a 
astúcia do jornalista numa imprensa livre e democrática que faz clarear a verdade, 
fazendo renascer os brios dos homens públicos (BARCELLOS, 2005, p 359).   

De acordo com Barcellos (2005, p 331), cinco anos mais tarde, os repórteres confessaram 

que talvez tivessem compreendido mal as palavras do traficante, devido ao clima tenso da 

entrevista. Observa-se, neste caso, que o autor traz à tona um fato interessante de ser 

questionado: ética profissional. Para Antonio Carlos Fon, “fonte de informação é sagrada. O 

jornalista vai para a cadeia, mas não entrega sua fonte”. Mais adiante mostraremos como se 

comporta Barcellos nessa relação de fonte e entrevistado na construção da obra.  

A partir da entrevista concedida aos três jornalistas, o jovem de 25 anos que, até então, 

não tinha muita importância dentro da organização criminosa de que fazia parte, o Comando 

Vermelho, passou a ser encarado como inimigo público número um do Rio de Janeiro. No 

período em que ficou foragido, esteve no México e na Argentina. Seu retorno ao Brasil, em 

2000, intensificou a caçada, levando-o novamente para prisão.   

Juliano VP já tivera outros contatos com João Moreira Salles, para o qual gravou o 

documentário “Notícias de uma guerra particular”, em 1999. Mas o fato do cineasta ter 

declarado na mídia que bancou o traficante por três meses, com uma mesada de U$ 1.000, no 

período em que Juliano estivera foragido, na tentativa de tirá-lo do crime. Além de dar uma 
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oportunidade ao traficante de escrever uma autobiografia, segundo a obra, causou a ira do 

governador do Rio de Janeiro, na época, Antony Garotinho, que declarou a imprensa que “lugar 

de bandido é na cadeia, não dançando tango”, referindo-se a estadia do bandido na Argentina. 

Uma reportagem exclusiva de sete páginas, sob o título “Encontro na cidade partida”, 
no jornal O Globo, marcaria o início de uma das maiores coberturas jornalísticas da 
história do Rio de Janeiro envolvendo um traficante. 
Por causa da controvérsia criada pelo cineasta, de repente (sic) Juliano ganhou projeção 
nacional, como se fosse o traficante mais importante do país, embora estivesse falido, 
com seus homens desarmados e morando de favor na casa de amigos (BARCELLOS, 
2005, p523).  

O fato repercutiu na CPI do narcotráfico, que já estava em andamento no Congresso 

Nacional. Juliano foi chamado para depor. Segundo a matéria da revista IstoÉ Online, de 6 de  

agosto de 2003, assinada pelos jornalistas Alves Filho, ele “[ ...] surpreendeu os deputados ao 

criticar os políticos e o Fundo Monetário Internacional (FMI) e por defender os movimentos 

guerrilheiros da América Latina”. 

Todos esses relatos apontam sinais de reportagem. Além do mais, a premiação já 

citada, comprova os traços que caracterizam o livro como, também, reportagem. Além do mais, 

a obra trazer a autobiografia de um traficante que já vinha sendo visado na mídia. O 

aprofundamento dos fatos e o estilo de narrativa são características de uma reportagem.  

A angulação em que o autor estabeleceu para trabalhar é outra característica da 

reportagem, segundo Lage (2003). Na leitura da obra, fica evidente que a intenção do autor é 

mostrar as histórias de um traficante e de sua comunidade, e não noticiar os crimes. Podemos 

tomar como verdadeira tal afirmação se compararmos a entrevista do autor citada acima, na qual 

Barcellos fala da real intenção da obra. Também em entrevista para jornal Correio Brasiliense, 

na edição de 6 de junho de 2003. 

Temos o dever, do nosso ofício, de contar a história de todos os segmentos da 
sociedade. Não só a dos privilegiados. Deve-se cobrir o morro como se cobre o 
universo dos privilegiados. Quando um bacana comete um crime que causa prejuízos ao 
país, a gente se refere ao bacana como “o acusado”. O bacana tem uma história, uma 
profissão, uma família. Mas quando o pobre comete um crime, ele é chamado de 
bandido, ele não tem história.  

No VI Fórum de Comunicação Social do Centro Universitário Franciscano, no dia 22 

de agosto de 2008, Caco Barcellos ministrou uma palestra com tema “Comunicação, Cultura da 

Violência e Direitos Humanos”. Na oportunidade o questionei sobre a forma como ele mostra o 

personagem VP. Respondeu: “no romance, eu mostro histórias de pessoas que vivem 

marginalizadas. Quis mostrar o retrato de uma comunidade que vive sob as regras do crime 

organizado, mas, sobretudo a discriminação da sociedade...”.  

Como já dito, o reconhecimento de Caco Barcellos como um jornalista impetuoso em 

seus trabalhos, e pela visibilidade que o personagem de seu livro havia ganho na imprensa, não 

pela obra, mas todos os fatos que o antecedem, um fato veio tornar obra e personagem notórios. 
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Em 28 de julho de 2003, dois meses após o lançamento do livro, o traficante de 33 anos foi 

encontrado em uma lixeira da penitenciária Bangu III, morto por estrangulamento.   

Os boatos, na época, eram que a execução poderia ter partido do próprio Comando 

Vermelho, como mostra a matéria Um corpo jogado no lixo, publicado pelo jornal O Globo, no 

dia 29 de julho de 2003, escrita pelos jornalistas Antônio Werneck, Carla Rocha e Jan Teophilo: 

Numa caçamba de lixo no pátio do presídio Bangu III, agentes penitenciários 
encontraram ontem, por volta das 16h, o corpo do bandido Márcio Amaro dos Santos, 
de 33 anos, que chefiava o tráfico de drogas no Morro Dona Marta, em Botafogo. O 
traficante, que ficou conhecido como Marcinho VP, cumpria pena de 42 anos. O 
serviço de inteligência do Desipe (Departamento do Sistema Penitenciário) acredita que 
a própria facção criminosa do traficante teria tramado a sua execução. Foi interceptado 
um telegrama do traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, do Morro do Alemão, 
preso em Bangu I, também conhecido como Marcinho VP, com ameaças ao 
bandido....O secretário de Administração Penitenciária, Astério Pereira, disse ontem 
que há várias vertentes de investigação e uma delas dá conta de que os presos estavam 
irritados com Marcinho VP desde a publicação do livro ‘Abusado", do correspondente 
da TV Globo em Londres, Caco Barcellos. O livro conta detalhes do tráfico no Dona 
Marta e citaria outros bandidos.   

O jornal Estado de São Paulo publicou, em 30 de julho, uma matéria que tinha como 

título Livro pode ter levado à morte de Marcinho VP, escrita pelas repórteres Carolina 

Iskandarian e Roberta Pennafort. Elas apontam que, pelo fato de protagonista ter contado a Caco 

Barcellos nomes de traficantes, a rota da droga, os esquemas de funcionamento do Comando 

Vermelho, e por ele ter sido morto em uma galeria onde havia 56 detentos da facção criminosa, 

pode ter sido um crime encomendado pelo Comando Vermelho em função do descontentamento 

das declarações no livro. 

Por ocasião do lançamento do livro, Caco Barcellos, em uma entrevista reproduzida em 

17 de junho de 2003, no site Observatório de Imprensa, faz uma análise crítica da imprensa 

nacional. Afirma que o livro não pretendia fazer denúncias ou mostrar os crimes ligados ao 

tráfico, divulgados à exaustão pela mídia e até pelo cinema, e, sim, contar as histórias reais dos 

integrantes da quadrilha de Marcinho VP e das pessoas simples da comunidade. “Optei por usar 

os codinomes com a esperança de, sem mutilar a verdade, evitar que os inimigos os identifiquem 

para matá-los”. 

Na mesma entrevista, Barcellos foi questionado sobre o fato do personagem Juliano VP 

aparecer na obra poucas vezes participando das cenas de torturas e morte. Colegas jornalistas 

chegaram a acusá-lo de retratar o traficante como uma espécie de herói e fazer apologia ao 

crime, o que se tornara motivo de discussões em volta da obra. O autor disse que preferiu ser 

cauteloso a ser acusado de sensacionalista. Segundo ele, é fácil apurar crimes de maneira 

superficial, sobretudo no morro, lugar onde as pessoas falam até de coisas que não fizeram para 

impressionar. “Reproduzir esses relatos, sem confronto das informações e investigações mais 

apuradas seria irresponsabilidade”. 
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Em toda a sua extensão, a obra nos traz características de investigação, já que trabalha 

com questões sociais. Para Cleofe Monteiro Sequeira (2005), a investigação pode ser vista por 

diversos ângulos, desde que haja princípios básicos do jornalismo, como equilíbrio nas 

informações, responsabilidade, ética e objetividade. Segundo Pena (2006), o jornalismo 

investigativo se propõe a reconstituir acontecimentos, apontando as injustiças sociais. Abusado 

pode sim ser visto como jornalismo literário, também, pelo processo de criação.    

Barcellos dedicou-se a quatro anos de investigação. Seus métodos de pesquisa, segundo 

relato na obra, foram entrevistas com moradores da favela, em busca da história dos homens 

mortos em quinze anos de guerra pelo comando no tráfico de drogas. Os moradores contribuíam 

com raras fotografias e santinhos que mandavam imprimir em homenagem ao morto, 

depoimentos que se estendiam por horas. Mas as histórias contadas não tinham a precisão de 

datas que o autor buscava. Na obra, Barcellos conta que a procura por dados foi incansável. 

Comparou as informações coletadas com diferentes fontes, buscou os atestados de óbito para 

checar a veracidade das histórias e o tempo. As dificuldades eram inúmeras, como mostra o 

autor.  

Só depois de um ano aprendi que a cronologia da guerra, ou de qualquer episódio 
importante do morro, para a quadrilha, era marcada pela história de seus mortos. A 
descoberta me ajudaria a resolver dúvidas e controvérsias de datas, com perguntas mais 
efetivas, do tipo: 
- Quando foi a traição do Paulo Roberto? Foi antes ou depois da morte do Mendonça? 
E a saber identificar uma data a partir de relatos como estes: 
- Juro! Quebraram a Carlinha, depois do Du e antes do Mendonça. 
- Juliano tomô o morro na semana que fritaram o Raimundinho. 
- Inverno, não. Foi no verão da ladeira do Careca, lembra? (BARCELLOS, 2005, p 
465-6).  

Os depoimentos gravados com o foragido Juliano, nos encontros no Rio de Janeiro e 

Buenos Aires, também serviram como fonte de informação para Barcellos. Na obra, o autor fala 

dos cuidados que tinha na comparação dos dados para evitar que os entrevistados exagerassem 

ou fantasiasse em demasia as histórias.  Barcellos narra utilizando técnicas emprestadas da 

literatura e mostra ao leitor um texto atraente, criativo e humanizado.   

A contextualização que o autor faz do morro Santa Marta nos permite um panorama 

mais amplo para nos situarmos diante da obra, um aspecto citado por Edvaldo Pereira Lima 

(2004) como sendo premissas nessa prática do jornalismo literário.  

Na década de 1940, os barracos da Santa Marta abrigavam dezenas de famílias vindas 
do interior fluminense e de ex-escravos que migravam de Minas Gerais. Naquela época, 
o Rio tinha menos de 100 favelas, abrigo de 140 mil pessoas, a maioria migrantes. Os 
pais de Juliano chegaram no final dos anos 50, quando começou a grande invasão 
nordestina no morro e em toda a cidade, então Distrito Federal. Em 60, o Rio já tinha 
perto de um milhão de pessoas em condições de extrema pobreza, um terço da 
população amontoada em 180 favelas. Os migrantes erguiam seus barracos na parte 
mais alta, para fugir da vigilância dos guardas-florestais que expulsavam quem 
derrubasse árvores para construir moradias... (BARCELLOS, 2005, p 64).  
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Os pais de Juliano, Romeu e Betinha, nessa época um jovem casal em início de 
casamento, ajudaram a formar um dos grupos de mutirão com amigos também 
nordestino, como o casal João Bento e Maria Batuca, baianos, e Zé Lima e Tiana, 
paraibanos, pais de Claudinho e Raimundinho. Eles participaram do esforço coletivo 
para carregar o material de construção no ombro e assentar tijolo por tijolo na grande 
obra do reservatório, uma caixa de alvenaria com capacidade para 200 mil litros 
d’água...(BARCELLOS, 2005, p 66).   

Fica evidente na leitura, a preocupação que o líder tinha com sua comunidade, a paixão 

pelo lugar onde crescera. Para Lima (2004), outras ferramentas que explicam o jornalismo 

interpretativo na obra de Barcellos são os antecedentes da vida de Juliano. O autor resgata no 

tempo a origem do personagem, evidenciando a infância e a adolescência tumultuada que tivera 

com seu pai.  Juliano foi criado em um ambiente abalado pelo alcoolismo e, aos sete anos, já 

sofria violentas agressões do seu pai.  

Muitas vezes Juliano foi surrado na frente dos amigos por se recusar a carregar sobre os 
ombros os sacos de mantimentos que o pai comprava no pé do morro e exigia que ele 
levasse pelas escadarias até a birosca no beco Padre Hélio, 200 metros acima 
(BARCELLOS, 2005, p 50)  

O autor segue resgatando a infância e adolescência na descrição abaixo.   

Para Juliano, Copacabana, em 1986, também representava uma oportunidade de fuga da 
opressão paterna. Os conflitos com o pai, Romeu, nunca foram explícitos. Juliano foi 
educado para não reclamar e não chorar mesmo quando era surrado. O filho obedecia. 
Ele tinha sete anos quando o pai o agrediu com um soco no peito, tão violento que o 
lançou contra a geladeira, amassando a porta. Em vez de choro, apenas um comentário 
com a mãe Betinha, testemunha da cena:  
- Pai mostro que é forte mesmo, hein, mãe! 
Desde criança era proibido de brincar fora dos limites de visão dos pais, que passavam 
o dia na birosca, um micromercado de bebidas e gêneros de primeira necessidade, 
comprado com as economias de cinco anos de trabalho como chefe de cozinha de um 
restaurante de Botafogo e que funcionava no térreo do barraco de dois pavimentos. 
Desde que chegou do ceará, Romeu forçava a clausura dos filhos por temer que eles 
sofressem influência dos malandros ou matadores, de uma família que mandava na 
favela no final dos anos 70 e começo dos 80, os Lino. (BARCELLOS, 2005,  p 60).   

No decorrer do livro, percebemos que o fato do autor mostrar o modo como o 

personagem começou sua vida no tráfico de drogas apontando assim sua projeção, outra 

característica relevante para Lima (2004) quanto ao jornalismo interpretativo.  

Alguns bandidos da favela tiveram forte influencia na vida de Juliano, que os conheceu 
bem cedo, quando começou a sair de casa em busca de alguma independência. Nada o 
incomodava mais na adolescência que a falta de dinheiro, principalmente depois, que 
aos 16 anos, engravidou a namorada Marisa, que tinha apenas 13. Todos os amigos 
ganhavam mesadas da família, mas ele nem uns trocados recebia. Como não havia 
diálogo com o pai, Juliano nunca disse claramente que havia chegado a horta deter 
alguma renda. Era orgulhoso demais para pedir. Preferiu batalhar fora de casa, e não 
precisou ir muito longe. A oportunidade surgiu nas rodas de conversa da Turma da 
Xuxa na Escadaria, no final da Rua Marechal Francisco de Moura, um dos dois acesos 
da favela pelo bairro de Botafogo. A Escadaria era um ponto de encontro, espécie de 
parada obrigatória de quem vinha da cidade. Os quatro botequins, principal fontes de 
abastecimentos dos barracos, também serviam de central de recados e fofocas. Era 
sempre grande o movimento de crianças que paravam ali para observar o movimento e 
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prestar favores em troca de um presente ou moedas. O pagamento pelos carretos era 
sem critérios, não havia um valor fixo, Juliano nem se preocupava com isso, estava 
eufórico por ter conquistado a confiança do “tio”. Os pedidos foram se tornando 
constantes e o material transportado passou a ser, muitas vezes, de alto valor, embora 
pesasse pouco, bem menos que um vídeo cassete. (BARCELLOS, 2005, p 73-4).  

A maneira como é contada a vida de VP no livro, um morador de favela, traficante, mas 

preocupado com questões sociais e, que cultuava religiões, talvez tenha contribuído para a 

imagem de um traficante generoso, a ponto de conquistar o coração da filha de um secretário de 

segurança do estado do Rio de Janeiro.  

A religião e a devoção a imagens de santos, segundo o autor, entraram na vida de Juliano 

ainda criança com a chegada no morro do bispo Dom Hélder Câmara, um defensor à fixação das 

favelas. O religioso lutava contra a imprensa e governadores que queriam expulsar os pobres dos 

morros. Dom Hélder construiu uma capela próxima à casa de Juliano e com a ajuda do Padre 

Velosso ensinaram a eucaristia aos jovens, contavam a eles pregações revolucionárias, diziam 

que se Jesus Cristo estivesse no Brasil seria pobre e humilde igual a eles (BARCELLOS, p 65). 

Apesar do enorme respeito que tinham pelos padres, os jovens da favela cultuavam também 

outras religiões.   

Nos anos 80, Juliano e seus amigos de infância, chamada Turma da xuxa (TX), ajudavam 

nos mutirões para construir novos barracos. Para ele, o ensinamento dos padres era valioso, já 

que pregavam que a união pode levar os pobres a melhorarem de vida, coisa de herói. Mas a 

convivência com bandidos, que também tinham suas crenças, colocava em contraponto as idéias 

de Juliano. Para ele, descobrir uma maneira de proteção divina e ganhar muito dinheiro sem 

trabalhar era sabedoria de bandido.   

Com o tempo ganhou a confiança do chefe do morro e começou a receber dinheiro pelo 

seu trabalho como avião, nome dado a aqueles que carregam as drogas na favela. Barcellos 

conta que o primeiro dinheiro que Juliano ganhou como avião comprou uma dúzia de copos para 

a mãe. O interesse em ajudar seu pai na birosca não fazia mais parte de sua vida. Abençoado 

pelos líderes do tráfico, em pouco tempo se tornou um grande traficante e conquistou a 

confiança dos moradores do morro Dona Marta.    

Segundo Sodré e Ferrari (1986), a humanização do relato é uma das maneiras de contar, 

de forma dramática, a situação vivida de um personagem, sensibilizando o leitor, trazendo-o para 

dentro da cena. O relato abaixo prende a atenção do leitor numa cena chocante, que desvenda o 

outro lado do traficante, o bandido que mata, que segue as cruéis regras do Comando Vermelho. 

Nem mesmo as crianças, platéia mais fiel dos traficantes, entenderam a razão de 
levarem Nego Pretinho, para o julgamento. Órfão de pai e mãe, ele costumava passar o 
tempo em silêncio, sentado nos barracos e nas escadas, observando o movimento da 
boca enquanto esperava por uma vaga. Mas foi acusado de ser falador demais. Era 
curioso demais sim, como disseram no tribunal, e viu coisas que não estavam 
autorizado a ver. Mas muito tímido, introvertido, Nego Pretinho era incapaz de falar 
dos segredos da boca para as pessoas da favela, como acusava Juliano. 
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- Tu falo sim, moleque, falo. Confessa, senão tu vai roda ai. 
Nego Pretinho respondeu em silêncio, negou com um sinal de cabeça. Havia mais de 
um ano que ele freqüentava a área da boca, gostava de ver de perto a atividade do 
pessoal da quadrilha, principalmente da dupla Nein e Pardal, seus amigos de infância, 
mas não pôde contar com nenhum dos dois como testemunhas de defesa. 
- Não pode. Vocês gostam do moleque, nunca vão fala mal dele, pensa que sô otário, 
ai- disse Juliano para dupla que tentava defender Nego Pretinho... 
A avó andou o mais depressa que podia e Nein correu na frente dela para avisar Juliano 
que uma testemunha importante estava a caminho. Mas no tribunal ninguém estava 
disposto a esperar pela execução da sentença, nem mesmo o réu. 
-Qual a tua moleque? Tu vive atrás de mim, me espiando... confessa, caralho! 
Para se livrar do interrogatório, Nego Pretinho também não quis esperar por alguém 
que depusesse a favor dele e providenciou a sua própria defesa, com uma atitude 
surpreendente. 
- Pega a arma e atira de uma vez 
- Olha ai, o moleque ai – surpreendeu-se Juliano. Acostumado a ouvir clemência 
durante os tribunais, o chefe interpretou a atitude a favor de Nego Pretinho. Concluiu 
que talvez fosse vítima de fofoca dos concorrentes, pois se estivesse mentindo 
certamente não seria por medo de ser morto. 
_Ninguém falo em te mata, moleque. Eu só ia te dá um tiro na mão pra deixa de sê tão 
curioso... 
O tiro disparado por Juliano atravessou a palma da mão, jorrando sangue para os lados, 
mas Nego Pretinho se manteve calmo, não gritou, não gemeu, não falou nada até a 
chegada do socorro...    

A relação que permeia o encontro entre jornalismo e literatura se dá na 

interdependência dos elementos jornalísticos e literários, integrados na construção de uma 

história. Não depende de época ou período, a palavra é sempre compartilhada e definida como 

componente tanto para se captar determinada realidade, como, também, para criá-la.  A 

explicação de Alceu Amoroso Lima (1969) evidencia o hibridismo entre os gêneros. 

O gênero literário, portanto, em vez de ser como queiram os antigos, um tipo de 
construção estética determinado por um conjunto de normas objetivas a que toda 
composição deve obedecer - é um tipo em construção estética determinada por um 
conjunto de disposições interiores em que se distribuem as obras segundo as suas 
afinidades intrínseca e extrínseca. Nessa concepção flexível e não rígida de gênero 
literário é que podemos incluir o jornalismo. (AMOROSO LIMA, 1969, p18)  

Em Abusado, esse hibridismo é constante. A todo o momento encontramos elementos 

que justificam esse encontro que se deu a partir dos anos 60 com o surgimento do New 

Journalism pelos jornalistas norte-americanos.  

Podemos assinalar no livro de Caco Barcellos, a construção cena a cena, técnica que, 

segundo Tom Wolfe (2005) caracteriza essa conexão. A descrição a seguir nos ajuda a perceber 

como o autor aplicou este recurso.  

No apartamento confortável da Gávea, Luana não consegue se concentrar na leitura do 
romance Aurora, de Fritz, Utzeri. Está ansiosa. Espera o telefonema combinado para as 
nove horas da noite e já passam das dez. Não é a primeira vez que o namorado bandido 
a deixa esperando, coisa que incomoda e, ao mesmo tempo, preocupa-a. A falta de 
contato pode representar desinteresse. Mas ela sabe também que pode ser conseqüência 
de algum imprevisto da aventura do dia. No telefonema de manhã Juliano há havia 
alertado:  
- Minha paixão! Hoje é o dia mais importante do morro a missão tem que dá certo, prai 
depois, eu te encontrá a noite... reza por nós! 
Criada numa família rica Luana nunca entrara numa favela até conhecer Juliano, havia 
menos de um ano. Ainda vive os abalos provocados pelo romance mais aventuroso dos 
seus 30 anos. Sempre cercada pelos amigos de sua classe social, suas maiores 
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transgressões na adolescência não passavam de programas furtivos com namorado em 
fim de semana, quando dizia para a mãe que estava em companhia de amigas. Luana é 
loira, tem um metro e setenta de altura, cabelos encaracolados, sobrancelhas cerradas, 
lábios finos. Tem um jeito meigo, retraído, tímido. Gosta muito de estudar, de fazer 
versos, embora já esteja formada a oito anos, e de ler diariamente, por dever 
profissional e por prazer. Jamais se envolveu antes por alguém tão distante dos seus 
hábitos e de sua realidade. São meses de amor pelo traficante e de envolvimento 
tumultuado com as pessoas da favela e com a vida que desconhecia. O romance tem 
provocado desconfiança de ambos os lados. As forças das descobertas estão 
provocando mudanças até no rumo de sua bem-sucedida carreira publicitária. 
(BARCELLOS, 2005, p 21).  

Na mesma cena, percebemos o que Wolfe (2005) descreve como foco narrativo, ou 

seja, mostrar diferentes ângulos ao leitor permite uma melhor percepção da história contada. No 

exemplo acima, Barcellos descreve os sentimentos de Luana parecendo ter acesso ao que ela está 

pensando.  

No caso de Abusado, percebemos que o autor dimensiona três focos. Num deles, 

posiciona-se observando a cena e narrando com tamanha veracidade como no trecho em que 

demonstra as angústias de Luana. Em um outro instante do livro, ele narra o momento em que 

um médico, no Pronto Socorro Miguel Couto, faz uma cirurgia em Juliano, que tomara um tiro 

no braço em meio ao tiroteio com policiais. Aqui temos a impressão que o autor está ao lado da 

cena, descrevendo-a, mas com certo distanciamento do fato. 

O médico trabalhou a tarde inteira para restaurar a parte superior do tórax de Juliano. 
No lugar dos ossos da clavícula, despedaçados pelo tiro, teve que instalar dois pinos de 
aço, para dar sustentação ao ombro e ao braço esquerdo. Em seguida, fez a drenagem 
dos pulmões e abriu um orifício na traquéia para enfiar os tubos da respiração artificial. 
Mas, como em todos os casos de vítimas de bala perdida de fuzil, o maior tempo da 
cirurgia foi dedicado à limpeza da área atingida. (BARCELLOS, 2005, p 286)    

E num terceiro momento, o repórter se insere na narrativa. Barcellos conta seu primeiro 

contato com o traficante. 

Meses depois da história de traição do morro fui procurado numa madrugada pelo 
Missionário Kevin, que queria me passar uma informação urgente. Marcamos um 
encontro no restaurante La Mole, na praia de Botafogo. Sentamos num lugar com 
poucas pessoas, para falarmos de um assunto sigiloso, mas logo nossa conversa foi 
interrompida pelo toque do celular do missionário.  
- Alô, irmão?Ele veio sim... já estamos aqui. 
Em seguida o missionário me passou o telefone me dizendo que era Juliano e que ele 
queria falar comigo. – Alô! Disculpi interrompe o janta – Tudo bem o prato ainda não 
foi servido. – Que a paz do divino proteja sua pessoa. Precisava conversa com urgência. 
È assunto sério. 
Eu já o conhecia das cadeias do Rio. Nossa primeira conversa tinha sido em 1996, na 
cela que ele dividia com o “dono” da favela do jacarezinho, Lambari, na carceragem da 
Polinter. Conversamos outras vezes depois da fuga em 1997,1998 e 1999, períodos das 
grandes caçadas contra ele. Na época eu apresentava um programa na Globo News 
sobre iniciativas edificantes, de pessoas anônimas nas áreas de pobreza do país, para 
gravar nos morros e favelas, muitas vezes precisei de uma conversa prévia com os 
donos da bocas de pó, como Juliano. Mas dessa vez o interesse era dele. 
- Ai papo sério, gravíssimo, quando pode ser? 
- Quando você quiser! 
- Não fala isso, senão eu digo agora, pode sê? 
- Que seja, onde? 
- O irmão ai sabe o caminho. 
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Eram duas horas da madrugada. Deixamos a comida quente sobre a mesa, pagamos a 
conta depressa e fomos esperar na frente do restaurante o avião de Juliano que estava a 
caminho para nos levar no esconderijo dele. (BARCELLOS, 2005, p 451-2)  

Há uma riqueza de diálogos entre os personagens em Abusado, o que faz com que haja 

um envolvimento maior do leitor e torne a leitura mais interessante, como justifica Wolfe 

(2005). O autor busca ser fiel às gírias e outros modos de falar dos traficantes, moradores e 

policiais. Aqui reproduzimos um trecho do livro em que a polícia interroga um traficante que se 

faz passar por trabalhador.  

- Eu sabia, eu sabia! Te achei, coisa ruim! 
- Aqui é casa de trabalhadô – defendeu-se o pedreiro Zé do Bem. 
- Trabalhador? O que três vagabundos fazem em casa a essa hora? 
- A favela está em guerra, dotô. Não dá pra descê pro trabalho. O Juliano é menor, ta 
indo pro quartel. E o Índio... 
- Índio? Índio sarará? Cabelo ruim! – gritou Vigio, já puxando Paulista pelos cabelos 
para derrubá-los no chão... 
- Entrega logo esse fuzil! – ameaçava Vígio. 
- Por amor de Deus, dotô, eu sô o Índio. O Paulista saiu de pinote! 
- Pinote, isso é gíria de bandido. Tá pensando que eu sou mané, rapá? (BARCELLOS, 
2005, p 125)  

O mesmo autor cita como características básicas do jornalismo literário a descrição de 

detalhes, também muito utilizada por Barcellos. O autor detalha o barraco de Sr. Tinta,  nos 

dando a sensação de estarmos dentro dele.   

Era um barraco cheio de lembranças dos momentos de glória de seu Tinta, reproduzidas 
em vários quadros na parede. Na sala, havia várias fotos em que ele aparecia com o 
uniforme de porteiro do hotel Copacabana Palace, abrindo a porta de um carro de luxo 
para celebridades: as cantoras Emilinha Borba, Dircinha Batista, Elizete Cardoso; os 
jogadores de futebol Garrincha, Didi, Gilmar e Mazzola, da seleção brasileira de 
futebol campeã mundial de 1958; também tinha na parede uma cédula de um dólar 
autografado por Nat King Cole, que ganhara de presente do cantor americano, durante 
uma passagem pelo hotel em 1960. De frente para o sofá, que ocupava toda a extensão 
da parede, havia um móvel antigo em perfeito estado, com um rádio toca-discos e alto-
falantes embutidos. Na estante ao lado, uma coleção com dezenas de long-plays de 
sambas, blues e jazz. Durante 50 anos, seu Tinta tocou cavaquinho e foi vocalista de 
uma banda que animava casas noturnas, festas de fim de semana e bailes de carnaval. 
Aposentado, ainda conversava da antiga banda alguns instrumentos, como o 
cavaquinho, dois violões que estavam guardados no alto de uma prateleira e parte da 
bateria, sobre o guarda-roupa do quarto. (BARCELLOS, 2005, p 270).   

                                                                                      
A maneira como o jornalista Caco Barcellos descreve a biografia do traficante Márcio 

Amaro de Oliveira, no livro Abusado - O dono do morro Dona Marta, codinome Juliano VP, 

mostra uma criança pobre, filho de migrantes nordestinos, que, expulsos de suas origens, buscam 

melhores condições de vida no Rio de Janeiro. O local escolhido pela família para instalar-se é a 

favela Santa Marta, lugar onde desde criança conviveu com o crime e as drogas, mesmo que 

indiretamente, e com o passar dos anos torna-se um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro.    
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CONCLUSÃO  

A proposta desse estudo foi assinalar as convergências entre jornalismo e literatura no 

livro Abusado. Apontar de que forma Barcellos se utilizou da literatura para transformar uma 

reportagem investigativa em livro-romance. Além do mais, buscar respostas para as questões que 

me causavam inquietação sobre, o que trazem as páginas de Abusado, de fato. 

Segundo impressões da leitura da obra, não me espantou o rumo que tomara a vida de 

Juliano, mas fiquei um tanto tocada pela forma como esse traficante tornou-se, praticamente, 

uma celebridade em função da midiatização em torno dele. A criação severa que tivera, apontada 

logo nos primeiros capítulos de Abusado, já indicam que ele se tornaria um traficante, mas não 

um dos nomes mais procurados pela polícia do estado do Rio de Janeiro. Mas, ao seguir a 

leitura, percebi pistas que, para mim, se justificam de certo modo.    

É compreensível que uma criança, prestes a entrar na adolescência, que viera de uma 

família desestruturada, onde a violência acontecia dentro de casa, vivendo em condições 

precárias, com desigualdade social, tenha encontrado luz nos braços da vida fácil. Mesmo que 

isso tenha lhe custado um preço muito alto, a vida.  

Embora sabendo que a obra é uma ficção, levando-se em conta sua construção textual, 

ela é sustentada por dados de sua trajetória de entrada, posicionamento e seu fim no crime 

organizado, em especial no Comando Vermelho, uma das mais temidas, senão a mais, facção 

criminosa do Brasil. E foram a partir desses dados que consegui ter minhas percepções de quem 

é o personagem Juliano VP. 

Que oportunidades de tornar-se um profissional bem sucedido teria ele, levando em conta 

o círculo em que freqüentara desde muito jovem? Sabe-se que as chances disso acontecer num 

ambiente onde o crime e o tráfico de drogas predominam são poucas, para não dizer, raras. Mas 

faço uma ressalva que, como já disse anteriormente, nem todo morador de favela é traficante ou 

criminoso.  

No caso de Juliano não poderia ser diferente, já que ele tinha pouca convivência com 

outras culturas. Teve oportunidades de tentar um outro caminho, estudou até a quinta série, 

conheceu outras pessoas fora de sua comunidade, mas o preconceito dos moradores do asfalto o 

constrangia e a oportunidade de entrar para o tráfico de drogas batia à sua porta diariamente.  

Juliano, muito curioso desde criança, convivia com grandes nomes do crime organizado. 

Ouvia as histórias de assaltos, crimes e guerras. Os traficantes significavam para ele homens 

bem sucedidos, que tinham dinheiro e poder. A miséria de salário que ganhava em seu primeiro 

emprego no asfalto, se comparado ao volume que os traficantes ganhavam, sem muitos esforços, 

era tentador.  
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Mesmo contrariado pela família, não resistiu. Destacou-se entre os demais meninos pela 

sua agilidade e confiança com o chefe do morro na época. Gostava do lugar onde morava, sentia-

se orgulho de sua comunidade que, desde a sua chegada no morro, ajudara a construir os 

primeiros barracos. Participava dos cultos religiosos, era muito grato aos catequizadores que 

ajudavam nos mutirões, apresentaram-lhe santos pelos quais foi devoto até seus últimos dias. 

Criou um apego pelo morro, desejou-o para si. Queria cuidar de sua comunidade como se fosse 

obra sua. Persistente conseguiu, mas meio a muita confusão. 

Tivera uma turma de amigos, que cultivara desde a infância, o seu carisma e seu discurso 

de mostrar-se preocupado com questões sociais fez dele um aliado dos moradores da 

comunidade. Gostava de envolver-se em questões do morro, como um juiz de paz. Não pareceu 

ser um homem violento por natureza, mas transformava-se para defender sua comunidade, pode-

se ler que seria, também, defender seus interesses pessoais. Mas é muito claro o elo com o morro 

e sua mãe, que foi lembrada por ele quando recebera seu primeiro salário como avião. Na 

adolescência presenteou-a com um jogo de copos, com o passar dos anos era ela quem cuidava 

de seu dinheiro e construíram um sobrado para segurança de ambos, que anos mais tarde virou 

QG da polícia. 

VP era um homem inteligente, vaidoso, humano, criticava o governo de não dar melhores 

condições aos favelados, cultivou a Associação para os moradores do morro. Gostava de 

literatura, filosofia, leituras marxistas e escrever poesias. Mas sua figura tornara-se grande a 

partir do momento que a mídia entrara em sua vida. Um mal entendido de três repórteres 

colaborou para sua ascendência na mídia e a fama de um criminoso muito perigoso. 

Era cúmplice da ilegalidade de compras de armas de policiais. Falava que vivia o lado 

certo da vida errada. Não queria que seus filhos tomassem o rumo que tomou. Teve 

oportunidade de largar o crime. Não largou. Amor à comunidade ou ambição? 

Talvez o brio tenha tomado conta de seu ego a ponto de cegá-lo para as possíveis 

conseqüências ao falar sobre o funcionamento do Comando Vermelho. Vira no livro a chance 

que a mídia lhe proporcionou ao avesso, mesmo estando ciente do que se trataria o livro. Queria 

mostrar-se importante e usá-lo para defender-se das acusações das diversas mídias que o 

bombardeavam de apelidos ofensivos.  

E foram nas três leituras e, no processo de decupagem que ficou evidente os elementos 

que caracterizam o hidridismo entre jornalismo e literatura. A fusão entre ambos os gêneros é 

constante.  Mas Barcellos, utilizando-se desse casamento entre jornalismo e literatura, mostra 

que a intenção do autor vai além do que, até então, eu havia percebido, ou seja, a história de um 

traficante e criminoso, taxado pela mídia de “bom bandido”. Concluo que o real intuito do autor 

não foi bem esse. 
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Caco Barcellos queria era contar a história de moradores de uma favela, onde, 

normalmente, eles só são notícia quando acontece alguma tragédia ou algo do tipo. As chances 

de serem vistos na mídia como pessoas que tem família, que são trabalhadores, sofrem 

discriminação e vivem na miséria é quase nula. Retratou o conflito entre policiais e traficantes, o 

jogo sujo que existe na cumplicidade de ambos na compra e venda de armas, os subornos dos 

policiais com os moradores.    

Usou-se da literatura para construiu personagens, e contar de forma romanceada, mas 

baseados nos dados que obtivera no trabalho de quatro anos de investigação, com isso traz uma 

reflexão sobre a conscientização do papel de jornalista enquanto profissional ético e responsável 

comprometido com a verdade, também pela relevância deste gênero enquanto estudo para o 

campo da comunicação que ainda engatinha em pesquisas de jornalismo em profundidade.  

Esse trabalho despertou-me, mais ainda, para a importância do jornalismo investigativo 

enquanto função social, já que, neste caso, fala-se de histórias de seres humanos. Mostrou que 

mesmo os traficantes e criminosos possuem famílias e crenças. As pessoas do morro são uma 

comunidade, com direitos iguais aos de qualquer outro ser humano, bem como o direito à vida.      
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Parte I – Capítulo I – Melhor Bandido  

Tempo  
Espaço Morro Dona – Rio de janeiro 

        

Personagens

 
Careca- 29 anos, motorista do bonde, fulizado ao volante da fiesta 
Pardal – amigo de VP, integrante do bonde, cai do fiesta na fuga 
Paranóia- amigo de VP, bonde, quebra o barco e ferindo no ombro com tiros, 
sobrevive. 
Ana Ramos – moradora da favela, 20 anos 
Cristina Ramos- moradora da favela, irmã de Ana 
Antônio Carlos Ribeiro- namorado de Cristina, ex jogador da Seleção Brasileira 
de Vôlei- apelido Badalhoca 
Diva- irmã de criação de VP. 
Maria Helena- conhecida como Madá- socorre VP ferido no seu barraco- mulher 
de confiança da quadrilha 
Doente Baú Baú- integrante do bonde 
Osmar- marido de Madá, dono de uma birosca. 
Betinha- Mãe de VP, comadre de Madá, auxiliar de enfermagem num hospital 
psiquiátrica. 
Luana- 30 anos, moradora da Gávea, namorada de VP a menos de um ano, 
publicitária. 
Kevin Vargas- foi voluntário da Cruz Vermelha Nacional, ex fuzileiro 
missionário, colaborador da Casa da Cidadania, amigo de Luana. Se recusa a 
fazer a cirurgia em VP e pede socorro a Luana. 
Luz- melhor amiga de VP 
Cristiane – esposa de Kevin Vargas 
Soldados da PM do BOPE- cercam o morro 
Médico- por telefone orienta Kevin sobre os 1º socorros para atender VP que o 
orienta a leva-lo ao hospital.   

 

Juliano VP 
29 anos, baleado na cabeça em confronto com a Polícia Militar. Recebe socorro 
de Madá- BOPE caça VP no morro. Mesmo baleado se recusa a ir para o hospital 
como sugere Kevin.Pede que ele faça a cirurgia, mesmo sem anestesia. O amigo 
se recusa. 
Deitado no sofá diz que aos que estão na casa da Madá que o RJ está perdendo o 
melhor bandido da cidade. 
Depois de duas horas de acertos telefônicos aceita, então, que o médico suba o 
morro para atendê-lo. Desconfiado do médico resiste a atendimento, mas acaba 
convencido por Kevin. 
O raio X mostra que os tiros foram de raspão. Fica eufórico com a notícia. 
Agradece a Deus pela vida. 
Passada a euforia por ter sobrevivido fica sabendo que o Careca está morto. 
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Parte I - Capítulo II – Volante  

Tempo  
Espaço Morro Dona – Rio de janeiro 

            

Personagens

 
Careca- Teve sua vida salva pelas mulheres da favela quando estava sendo 
levado pela polícia para o alto do morro para ser fuzilado. Foi torturado depôs de 
ter sido pego numa blitz da Delegacia de Roubos e Furtos. Ficou preso 6 meses a 
espera de julgamento. Na cadeia recebia dinheiro na e drogas enviadas pelos 
companheiros do morro. Absolvido procurou o chefe para agradecer e se colocar 
a disposição num donde que se formava. VP o deixou de sobreaviso. Está com o 
tornozelo inchado e também com a guia de proteção rompida. Quando fica 
sabendo que o VP precisa de ajuda vai atrás do bonde e toma um tiro no rosto. 
Morre.  
Cris- irmã de careca 
Albaniza Garcia- repórter , sobe o morro quando fica sabendo da tortura de 
careca. 
Andréia – mulher de careca 
Cristina dos olhos – namorada de Careca, assista da escola de samba do morro. 
Dona Dalva- mãe de careca 
Tibina- pai de careca 
Arnoldo-  dona da birosca 
Luz- amiga de VP que notícia à careca que a VP deu início a guerra. 
Bruxo- convocado para o bonde.Já tinha sido inimigo  de VP e o jurado de 
morte, mas a simpatia pelo líder tirou  suas forças. 
Tucano- Também convocado- 27 anos, foi substituído no bonde por Pardal 
Paranóia- Convocado – 19 anos 
Júlio Mário Figueira – nome fictício usado por VP. 
Carlos Gilmar Santos Tavares – (Carlos da Praça), um dos mentores do tráfico 
no morro, que teve domínio por 5 anos. Chamou VP de “leite”. Chamado de 
“Carlos da Praça”, ex morador do Santa Marta, maior atacadista de cocaína da 
zona sul do RJ. Por mais de 10 anos foi o único fornecedor de drogas na favela. 
Para ele VP era um de seus homens de confiança. Cumpriu pena junto de VP, 
integrantes do Comando Vermelho. Em 1999 fora traído por VP que o expulsou 
do morro. 
Vânia- vocalista de uma famosa banda de axé music, um das namoradas de VP. 
Pardal- 18 anos, soldado do bonde. 
Robson- pai de pardal, pedreiro 
Milene – uma das namoradas de VP do morro. 
Luana- namorada de VP da Gávea. 
Sargento Josefino – motorista do bonde inimigo-amante da ex mulher de VP  
Marina- mãe de Juliano Lucas, filho de VP 
Rivaldo – contador da boca 
Cantão – birosqueiro, empresta o carro para careca buscar VP na fuga. 

  

Juliano VP 

Na montagem do novo bonde recebeu ajuda de voluntários dos morros do Cerro, 
Cora, Turano e Vidigal. Agradeceu a ajuda de Careca, mas o deixou de sobre 
aviso. O ataque aos principais inimigos do morro contava apenas com quatro 
homens. Na missão   
Bruxo, Tucano e Paranóia. VP foragido há dois anos e meio, condenado a 46 
anos de prisão. A Segurança Pública oferecia, na época em que fugiu da cadeia, 2 
mil dólares para quem o achasse. O governador em 1999 subiu a recompensa 
para 5 mil dólares. 
Em 1999 foi perseguido pela quadrilha de Carlos da Praça e pela polícia. Nos 
primeiros dias de ataque, perdeu 4 pontos de venda de cocaína para o Da Praça 
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bem como todo o morro. Entocado na mata esperava a melhora hora para o 
ataque. Junto com seus companheiros atacaram os “alemão” erroneamente. O 
carro que atacaram era do Serviço de Inteligência da PM. Roubaram o carro, mas 
como era péssimo motorista abandonaram o carro logo e se esconderam na 
floresta. Ficaram mais de 2 horas imóveis. Perdeu sua Bíblia na floresta, 
recuperou-a. Pediu, por telefone, ajuda a Careca.  Esta fuga fez com que VP 
perdesse último amigo de infância que o acompanhara no trajeto do crime. 
Mesmo sem dormir 24 hs, mandou providenciar ajuda à família do amigo Careca 
para o funeral. 
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Capítulo III – Turma da Xuxa (T.X)  

Tempo Anos 80 
Espaço Morro Dona – Rio de janeiro 

            

Personagens

 
Careca- integrante da Turma da Xuxa, amigo de VP de infância,extrovertido, não 
tinha boa aparência 
Vico- irmão de Careca- integrante da T.X, fazia sucesso com as meninas, 
primeiro a ter uma prancha de surf, roubada, a prancha mudou a vida da T.X 
Madá- esposa de Osmar, tirou a virgindade de VP e toda T.X 
Veridiana- 10 anos de idade, filha de madá e Osmar. 
Alen- 15 anos de idade, irmão de Veridiana. Mais tarde torna-se líder da maior 
gangue de adolescentes da favela. 
Mentiroso- amigo de VP, estudante 
Flavinho- integrante da T.X, um dos líderes, morava próximo ao “asfalto” , tinha 
em casa energia elétrica, água potável, esgoto canalizado, freqüentava academia, 
cinema, ganhava mesada dos pais, usava roupas de grifes falsificadas. Sofria 
agressões do pai. 
Gocimar- integrante da T.X 
Mendonça  - integrante da T.X 
Paulo Roberto-  integrante da T.X, um dos poucos que não ligava pra moda, era 
o mais pobre dos intergrantes da T.X 
Ananias- morador da favelo, um senhor cego. 
Galego- irmão de Paulo Roberto 
Chiquinho- irmão de Paulo Roberto 
Germano- irmão de Paulo Roberto- Nenhum dos irmãos ingressaram na TX. Por 
serem mal trapilhos. 
Du- amigo de VP, estudante, integrante da T.X 
Claudinho- amigo de VP, desestimulado pelas escolas técnicas largou os estudos. 
Zé Lima- pai de Claudinho, dona de uma birosca 
Romeu- pai de VP, dono de uma birosca, migrante nordestino 
Hurano- irmã da vítima acudida por VP na praia do Leme 
Luz-confidente de VP, revoltada pela descriminação de Hurano com VP e seus 
amigos.Copacabana significava para ela também violência e crueldade. Mostrava  
a VP os lugares que morava na rua pela primeira vez aos 9 anos.Contou ao 
amigo as crueldades que os moradores dos asfalto  faziam a ela. 
Romerito – morador de rua, lutador de box, aposentado, alcoólatra.   

  

Juliano VP 

O apelido VP originou-se de palavrões que repetia aos amigos. A experiência 
amorosa com Madá fez com que ficasse amigo, anos depois, de Alen, seu filho. 
Estudava na escola do México e fazia cursos gratuitos profissionalizantes. Seu 
pai era severo. Não recebia mesada pelos serviços prestados ao pai na birosca. 
Muitas vezes surrado em frente aos amigos por se negar a carregar sacos nas 
costas do pé do morro ao topo. 
Dos 15 aos 16 anos fez curso de desenho. Venceu o concurso da Associação dos 
moradores.  
Com a praia de Vico, começou junto a TX, a freqüentar a praia do Leme, mesmo 
não sabendo surfar. A praia  representava espaço democrático da cidade, 
camuflavam as diferenças sociais com as meninas. Namorava Hurano, mas 
quando ela descobriu que ele era um favelado terminou o romance lhe enviando 
uma carta. Nesse tempo de namoro aprendeu algumas regras de etiqueta. 
Nesse período trabalhava em uma loja de jóias e conheceu Luz. 
Foi preso por ser acusado de vender drogas. Era menos de idade, 16 anos,  a 
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amiga Luz avisou sua mãe da prisão. 
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Capítulo IV – Maldade, Covardia  

Tempo 1986 
Espaço Rio de janeiro 

            

Personagens

 
Luz – filha de empregada doméstica sofria junto dela e dos 4 irmãos violência do 
pai . Aos 6 anos de idade, saiu de Jacarepaguá e foi morar com a avó num 
barraco com mais oito netos. Sofreu agressões  de outros homens de sua família, 
aos  9 anos. Sua avó fazia descaso aos abusos, frente a isso preferiu fugir. 
Aprendeu os primeiros ensinamentos da rua com seu cachorro. Ambos foram 
morar nas ruas de Copacabana. 
Romeu- pai de VP, juntou economias do trabalho como chefe de cozinha de um 
restaurante de Botafogo. Temia que seus filhos sofressem violência dos 
malandros, ou fossem vítimas dos irmãos coragem. 
Irmãos Coragem- família que morava na favela final dos anos 70, começo dos 
80. Os Linos odiavam nordestinos e paraibanos. 
Zuleika – irmã de VP 
Zulá - irmã de VP 
Betinha- mãe de VP, sofria agressões do marido alcoólatra. Nunca deu queixa na 
polícia do marido por causa dos filhos pequenos, quando eles entraram na 
adolescência ela se separou. 
Edésio- eletricista, teve um caso com Betinha depois que ela se separou. 
Du- parceiro de VP nos estudos, estudavam na mesma escola, eram também 
vizinhos no beco Padre Hélio. 
Flavinho-integrante da T.X, ajudava os outros integrantes a se vestirem. 
Marisa- namorada de VP na adolescência 
Adriano, Mendonça, Renan, Mentiroso, Doente Baú-bau, Paulo Roberto- todos 
eram amigos de VP, freqüentavam terreiro de Maria Batuca nos cultos de 
macumba. 
Padre Velloso – ensinou a eucaristia aos jovens da favela, contava a eles 
pregações revolucionárias. Disse a eles que se Jesus Cristo estivesse no Brasil 
seria pobre e humilde igual a eles. 
Dom Helder Câmara – bispo auxiliar da Arquidiocese do RJ, defensor da 
teologia da libertação, chegou ao Brasil nos anos 40, morava em Botafogo. 
Defendia a fixação das favelas, lutava contra a imprensa que queria expulsar os 
pobres dos morros. Construiu próximo a casa de VP a Capela Nossa Senhora 
Auxiliadora.  
João Bento , avô de Careca e Vico- estivera a frente das primeiras obras coletivas 
incentivadas pela igreja católica, usava resto de materiais de obras de 
Copacabana. Os restos de caixotes e barro viravam novos barracos. 
Carlos Lacerda-  Governador de Guanabara, impunha barreiras para construção 
dos barracos.  

  

Juliano VP 

Em 1986, as trocas de confidências com a Luz fez com que tornassem íntimos. 
As histórias de família de ambos eram muito parecidas.Filhos de migrantes 
vindos do Nordeste, criados num ambiente pelo alcoolismo. Fora educado a não 
chorar, aos 7 anos já sofria agressões do pai.Era proibido a brincar longe da 
birosca do pai. Boa parte do tempo cuidava das irmãs e da birosca, mas não 
recebia nada em troca. Assistiu muito as surras que sua mãe tomara do pai. 
Adolescente mudou-se com a mãe e as irmãs para outro barraco. Roubava 
comida da birosca para levar para casa com a ajuda da irmã Zuleika. Rodou na 
escola por freqüência.  
Fora influenciado pela religião, embora não fossem fiéis seguidores. Dizia-se 
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católico, mas participava dos cultos e acreditava nos orixás. Tinha um enorme 
respeito pelos padres que chamava de padrinhos de Santa Marta.  Aprendeu com 
os padres a idolatras os santinhos. 

                                                  



  
55

Capítulo V – Chuveirinho  

Tempo     2003           (1964-  Eletricidade chaga aos morros)  
Espaço Morro Dona – Rio de janeiro 

        

Personagens

 
Procópio Túlio – dono do morro na década de 60 - também se envolveu na obra, 
com aval dos pobres. 
Dom Hélder Câmara - criador da rede de distribuição de água no morro. 
Pardal - consertava os canos, entrou para o tráfico, pai pedreiro, morava numa 
casa de chão batido. 
Nein- companheiro de Pardal no conserto dos chuveirinhos, tinham problemas 
nós pés. Contaminados pela sífilis, as dores não permitiam que brincassem de 
qualquer coisa que tivessem que ficar muito tempo em pé. Perdeu o pai aos 3 
anos, a renda da família era de 70 dólares. Comprou um tênis aos 11 anos com o 
dinheiro do tráfico. 
Sueli – mão de Ney, morava num barraco mofado, minúsculo, sala escura e fria, 
as paredes sempre sujas de barro por causa do vazamento causados pela água e 
esgoto. Nesta sala dormia com os filhos, estendidos no chão contaminado. 
Padre Velloso- em 1964, com apoio de outros padres progressistas, conseguiram 
convencer uma fornecedora de energia elétrica e levar luz a 400 barracos. 
Leonel de Moura Brizola- candidato a prefeito  em 1982, visitou a favela e fez 
promessas. Eleito, voltou, levou cimento. Foi decretado a morte da remoção dos 
barracos. 
Doente Baú-Bau, Mendonça, Du, Flavinho e Jocimar – faziam correntes 
humanas para levar material para cima do morro sem muito esforços. 
Marisa- aos 13 anos engravidou de VP 
Carlos Da Praça – iniciou VP no tráfico, atacadista de cocaína dos principais 
morros da zona sul. 
Pedro Ribeiro – mais antigo bicheiro.  

   

Juliano VP 

Juntos dos amigos, nos anos 80 se juntava nos mutirões para ajudar a construir os 
barracos, sua função era encher de concreto nas estruturas de ferro dos pisos e 
colunas dos barracos. Para VP os ensinamentos dos padres que falavam que a 
união pode levar os pobres a melhorarem de vida era coisa de herói, seus ídolos 
religiosos.  
A falta de dinheiro o incomodava, aos 16 anos ia ser pai.  A oportunidade de 
melhorar de vida veio nas rodas de conversa na TX. 
Com o tempo começou a levar tijolos de maconha para o tio de Pedro Ribeiro em 
uma mochila. A partir daí tornaras o melhor avião da Santa Marta.   
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Capítulo VI – Zaca e Cabeludo  

A maior história de guerra do RJ  

Tempo  
Espaço RJ 

        

Personagens

 
Pedro Ribeiro- tinha pontos de venda de drogas no morro, bicheiro, simpático, 
querido pela comunidade.Permitia a concorrência das bancas, mandou no morro 
por 15 anos, tinha exclusividade na venda de pó. Estava preso quando festejou a 
expulsão dos Lima do morro. Dividiu os pontos entre Zaca e Cabeludo, bem 
como as bancas do jogo do bixo até sua saída da cadeia. 
Darena – irmão dos Linos morta pelos Linos. 
Chico Gonçalvez- birosqueiro, morto no final de 85. Paraibano, morto pelos 
Linos. Tinha uma convivência pacífica com a polícia. 
Zacarias – irmão de Chico- vingou a morte do irmão. Recebeu os cumprimentos 
de Romeu pela coragem. Nove anos antes tinha sido expulso da favela pela 
polícia militar por orubo. Chefiava a segunda maior quadrilha de assaltos de 
Santa Marta. Fez promessa de festas aos migrantes. Promovia assembléia para 
discutir interesses coletivos, brigas de casal. 
Doente Bau Bau, Renan, Mendonça , sobrinhos de Cabeludo, se envolveram na 
“corte da bandeja”.  
Emílson dos Santos Fumeros, o Cabeludo. Chefiava a maior quadrilha e também 
era o homem mais conhecido do morro. Com a distribuição dos pontos fez 
promessas de distribuir pó para a comunidade. Gostava de viajar, era 
extravagante, consumia pó compulsivamente. Um desses exageros acabou 
matando a esposa.  
Os traficantes tiveram de se adaptarem as regras dele, ao seu humor que muito 
variava. Em 96 o morro tinha o pó mais puro do RJ. 
Luiz Carlos Trindade, o Paulista – ajudava cabeludo a organizar a boca e também 
eram companheiros de assaltos. 
Doente Bau Baú-consumidor compulsivo de pó, tornou-se um mendigo de pó. 
Largou os estudos e os amigos, em 6 meses engordou 30 Kg. Da T.X foi o que 
mais sofrera mudanças, deixou de lado o menino lerdo e dedicou-se ao pó.Nem 
as clínicas de recuperação o salvaram. 
Du-virou olheiro de VP por fidelidade ao amigo, perdeu o pai cedo, trabalhava 
numa ótica e ajudava a mãe. 
Claudinho- tornou-se olheiro, dos três era o que menos precisava de dinheiro. 
Não se dava com o pai. 
Raimundinho- irmão mais novo de Claudinho. 
Tiana- mãe de Claudinho e Raimundinho, era alcoólatra, seus filhos tinham 
vergonha dela. 
Dalva – mulher de Tibinha, mãe de Vico e Cabeludo.  
Perereca- herdeiro de Pedro Ribeiro, não contente com a divisão, fez uma 
emboscada para Cabeludo. 
Zé Lima- Pai de Claudinho, dono de uma birosca. 
Maria Batuca- Vó de Vico e Careca, era  parteira, apesar das necessidades nunca 
aceitava dinheiro pelo serviço. Lavava roupa para fora. 
Careca-  assim como Vico, a princípio recusou recusou a proposta de VP. Com 
19 anos Careca era office boy  em um hotel e fazia curso de bombeiro. Ganhava 
+- 80 dólares. 
Rose – prima de Vico, porta-bandeira da escola de samba do morro. 
Mendonça- sugere a VP o caminho das armas. 
Vico- sonha em ser jogador de futebol. 
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Marlene- ma~e de DU, passadeira a 20 anos.  
Luz-  era uma das consumidoras do ponto de VP, no fim do expediente fumavam 
juntos e contavam histórias aos amigos. Roubava para manter o vício.Começou 
cheirando cola, a droga atraia outros amigos famintos, isso os protegia de 
agressões de outros e tentativas de abuso.Quando conheceu VP já era adulta e 
praticava outros crimes, assalto a mão armada.A convite de Cabeludo foi morar 
no morro. 
Maria Brava- amiga de cabeludo, mulher de Paulista. 
Chuvisco- policial que recebia propina de Zaca, foi provocado por Cabeludo em 
jogos no morro, foi morto por ele. 
Betinha – mãe de VP, vai a delegacia pela segunda vez libera-lo. O delegado lhe 
dá a ficha do filho.  
Marisa – mulher de VP, grávida de 4 meses acompanha a sogra, ambas são 
constrangidas pelos policiais na tentativa de abuso. 
Stela- mulher de Cabeludo, morta por ele.    

   

Juliano VP 

A primeira coisa que fez com o dinheiro ganho como avião foi comprar uma 
dúzia de copos para a mãe. Agora que ganhava seu próprio dinheiro, quase não 
mais ajudava o pai na birosca. Freqüentava os shoppings em Botafogo e Gávea. 
Voltava para casa as 16hs. Horário que começava trabalhar no morro.  
Participou da Assembléia convocada por Zaca. 
Foi um dos primeiros a entrar para o tráfico, tentava atrair os amigos, oferecia 
função de vendedor aos amigos. O argumento que usava para convencer Careca e 
Vico era a de que eles precisavam ajudar a mãe Dalva. Prometia a Vico muito 
dinheiro.  
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Capítulo VIII – A Guerra   

Tempo 1987 
Espaço  

           

Personagens           

_Carlinha do Rodo – Com 14 anos,morava na precariedade, franzina, 
com 1,60m usava uma pistola na cintura.Matava para chamar a atenção 
da cidade. Karla Rose Milor Satyro, deixou a mãe costureira e o pai 
desempregado há 1 anos em Santa Tereza, sonhava em entrar para a 
Marinha, assim como um de seus 4 irmãos. A família tentou levá-la 
embora do morro sem sucesso. 
_Ronaldo Maldição – Morto ao ataque do esconderijo de Zaca, o corpo 
dele havia desaparecido. 
_ Cabeludo – Ficou revoltado com o fato de Carlinha nos jornais. 
Indignou-se ao ver que não havia nenhuma notícia do corpo de Maldição. 
Todos os mortos da primeira semana eram do exército dele. Por ficarem 
no pé do morro eram mais expostos aos noticiários de TV e jornais. 
Preocupado com a imagem do grupo, arranjou um assessor. Resolveu dar 
uma entrevista coletiva no bar de Guerreiro. Admirou a coragem de Ivo 
Leite, por ter ido até o QG, colocou-se à disposição para gravar entrevista 
na rádio. Mas reclamou que queria mais imprensa por volta. Afirmou ao 
repórter que o povo o amava e que a guerra só acabaria se matasse o 
Zaca, o culpado de ter iniciado a guerra por ganância. Tinha fama de 
Robin Hood, escondido na caixa d’água, esperou o momento oportuno e 
fugiu travestido de Olga. 
_ Chico Boca Mole – Escondido na casa e dona Marlene, na descida do 
morro, ao sair do esconderijo, percebeu que o QG de Cabeludo tinha sido 
ocupado pela polícia, foi reconhecido e preso, deu entrevistas através das 
frestas de ventilação da porta do camburão. 
_Paulista – Atirou para cima por ordem do chefe Cabeludo, para 
intimidar a imprensa que se jogara no chão. Foi o primeiro nome a ser 
perguntado pelo delegado Hélio. Enterrou o AR-15 nos fundos da capela 
e trocou seu nome para Índio. 
_ Zuleika – Irmã de VP, chegou até eles para dizer que sabia onde estava 
o corpo de Maldição. 
_ Francisco de Paula Moura – O Chico Boca Mole, assessor de Cabeludo. 
Sob efeitos do pó, dificultava a comunicação com repórteres, usava 
linguagem inadequada e exibia armas. 
_ Ivo Leite – Radialista veterano, ousou ir até o chefe, se impressionou 
com a precariedade do QG. 
_ Álvaro Miranda – Repórter ferido, do jornal O Dia. A briga foi entre ele 
e outro fotógrafo, único ferido nas primeiras 10hs de guerra.  
_ Cospe Sangue – Porta voz de Zaca, amigo de Zulá, teve uma sobrinha 
de Zaca violentada por Cabeludo. Mas também já tinha tentado estuprar 
Zuleika. 
_ Pedro Paulo dos Santos Olimpio – O porquinho, 33 anos, irmão de 
Caga sangue, morto. 
_ Zaca – Depois da morte do irmão, perdeu mais 2 homens, reservou-se e 
pagou propina à polícia para sumirem com os corpos. 
_ Stephen Power – Repórter inglês, 40 anos, da agência Reuters-Europa, 
no morro era chamado de “ Mai Frendi”. 
_ Hélio Vigio – Delegado que comandou a missão no morro no oitavo dia 
de guerra. Gostava de ver seu nome na imprensa. Conhecido por dar 
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pouca importância às ações de interesse coletivo para privilegiar ações 
encomendadas por ricos,  vítimas de assaltantes. Tinha também como 
missão levar o cobiçado fuzil AR-15 usado pelos traficantes.  

   
Juliano VP 

VP tentava explicar para Cabeludo que ninguém o traíra, as fotos dos 
jornais eram obras de bons fotógrafos que usavam lentes que o 
impressionavam. 
Ficou a sós com a irmã que contou onde estava o corpo de Maldição e de 
Paulo Henrique. VP ficou chocado ao saber que o corpo havia sido 
atirado aos porcos.  Preferiu procurar a amiga Luz e também procurou os 
amigos da TX, que estavam no Bar Guerreiro. Tinham medo da reação do 
chefe, seguiam rigorosamente as ordens de Cabeludo, a guerra já durava 
7 dias. 
Apavorados com a operação que se intensificavam com os soldados do 
Núcleo de Operações Especiais, dois batalhões da PM e outros PMs que 
recebiam propinas de Zaca. Ao meio dia, havia 6 policiais para cada 
homem dos dois grupos. VP sugeriu a Paulista que entregasse a AR-15. 
Tarde demais, ambos foram levados para o pé do morro. Levado para a 
delegacia, foi liberado horas depois, voltou para casa da mãe, passou 
pelos policiais com a ajuda das irmãs. No dia seguinte saiu as iniciais de 
seu nome no jornal diário, J.M.F. , 17 anos. 
Mentiroso que levara o jornal para ele ver, disse que um dia VP seria 
Chefão. 
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Capítulo IX – Meu Querido Paulista !  

Tempo  1987 – expulsão da maioria da TX do morro. 
Espaço Favela 

         

Personagens                

_ Paranóia – mensageiro, 7 anos, ia nas bancas do assalto e lia as notícias sobre 
o morro e levava para os moradores. Pelos jornais, ficou sabendo que, nos dias 
de combate, a polícia planejava uma operação. Contou também do sucesso da 
fuga de Paranóia. Passou correndo nos becos anunciando a morte de Cabeludo. 
_ Maria Brava – Esposa de Paulista mantinha uma vida discreta dos vizinhos, 
mantinha a família unida, não envolviam os filhos nos assaltos, sempre esteve 
do lado do marido, mesmo nas horas mais difíceis. Foi presa por tráfico, 
torturada e condenada à 6 anos. 
_ Paulista – Abrigou VP em sua casa, depois da derrota na guerra mudou-se 
para o morro Cantagalo, em Copacabana, adotou uma vida clandestina, mudou 
de nome, com documentos falsos. Em 1986, junto de Cabeludo e Ronaldo 
Maldição, eram um dos maiores assaltantes de banco do RJ. Era pintor 
profissional desde os 16 anos, quando saiu de Natal e foi para São Paulo. No RJ 
em 79, trabalhou como faxineiro entre outras profissões. O salário que ganhava 
era pequeno, equivalente a $ 0,50 centavos de dólar a hora, a esposa ajudava 
como costureira e vendia salgadinhos. Não restou outra opção senão o crime. 
Aplicava dinheiro em imóveis e carros. Na cadeia aprendeu artesanato e criação 
de brinquedos. Sócio da transportadora, nos primeiros meses, fornecia matéria-
prima, um ano antes já abastecia alguns morros com pó que buscava na Bolívia, 
com a ajuda da esposa e da filha. Conheceu os índios numa fuga em 88 e por 
eles foi salvo por ervas medicinais. O remórcio de ter feito a esposa e a filha 
serem presas o fez mudar de ramo, o seqüestro. Foi preso em 89 , no Bangu 1, 
ali se tornou o maior escritório do crime organizado do Brasil. 
_Pedro Ribeiro – Preso meses antes da guerra, noticia que chegou graças à 
Paranóia. 
_ Leda – Filha de Paulista e Brava. 
_ Difé – Filho de Paulista e Brava. 
_ Santo – Filho de Paulista e Brava. 
_ DNA – Filho de Paulista e Brava. 
_ Evilásio Macedo – O Macedão, banqueiro do jogo do bicho, matou Cabeludo 
junto de um P-2 ( soldado). 
_Cabeludo – Morava agora na Rocinha. No acerto do pagamento de dívida de 
600gr de pó na Tijuca, levou um tiro à queima roupa ao se aproximar da janela 
do sol de Macedão. No seu enterro havia poucos jovens da quadrilha. 
_ Renan – Sobrinho de Cabeludo, mesmo no enterro foi interrogado por 
policiais à paisana. Ficou sem referência com a morte do tio. Montou quadrilha 
de assaltos. 
_ Mendonça – Sobrinho de Cabeludo, também ficou sem referência com a 
morte de seu tio. 
_ Luz – compareceu ao enterro, e colocou um anel de ouro no dedo de 
Cabeludo. 
_ Renata – secretária, namorada de Cabeludo. 
_ Juliano William – Primeiro filho de VP. 
_ Alen / Soni / Du – Amigos de VP, serviram na mesma unidade militar, a 
Escola de Educação Física do Exército, na Urca. 
_ Adriano – Outro amigo de VP, não se envolvia com drogas, ainda morava no 
Santa Marta, morreu espancado. 
_ Zaca – Com a morte do inimigo, decretou a morte e expulsão da quadrilha 
inimiga. Na conversa com Betinha, a aconselhou convencer VP de fugir ou 
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seria morto por ser muito abusado. 
_ Toninho Turco – Um dos maiores banqueiros de jogo do bicho do RJ.  
_ Da Praça – No mesmo dia foi morar com a família na Ilha do Governador, 
mas continuou fornecendo pó nos morros da Zona Sul da cidade. 
_ Romeu – Pai de VP, foi expulso e teve a birosca destruída, só por ser seu pai. 
Trinta anos de trabalhos destruídos. Tentou argumentar, mas foi em vão, juntou 
pedaços de fotografias e documentos e colocou numa sacola plástica enquanto 
descia o morro. 44 anos, foi para o morro da Mangueira. 
_ Vico TX / Careca TX – Ambos estavam com Romeu e que mandou dizer a 
VP que não teria mais filho, Vico servira o exército com VP. 
_ Betinha – Mãe de VP, resistiu à invasão dos homens de Zaca. Foi conversar 
com o chefe na antiga base de Cabeludo. 
_ Escadinha / Paulo Maluco / William / Apache / Professor / Isaías / Rogério 
Lengruber / Gregório / Gordo / Japonês / Pianinho / Celsinho da Vila Vintém – 
Todos vieram 19 dias depois para Bangu 1. 

    

Juliano VP 

Poucas horas depois da expulsão do ap ide VP, os homens de Zaca chegaram à 
casa dele , liderados por Caga Sangue. VP na época com 17 anos, estava sendo 
acusado por Zaca de vender pó na boca da praça. 
A perda da guerra fez com que ele se afastasse da família e da namorada que 
acabara de dar a luz à seu primeiro filho. Isolou-se até dos amigos. Pressionado 
a sumir do morro, se despediu de sua família em um cartório onde aproveitou e 
registrou seu filho. Colocou o segundo nome do filho em homenagem a Carlos 
da Praça, seu mestre. Prometeu à mãe que tomaria o morro do Zaca. Na nova 
morada, também foram Mendonça, Du, Claudinho e Raimundinho, se 
envolveram com traficantes do Cantagalo que eram do C.V., eram vapor, mas 
continuavam em contato com Carlos da Praça. 
A convivência com Paulista influenciou VP com as histórias do crime, mas 
aprendeu também a importância do apoio da família nos momentos difíceis. A 
nova família mostrou a VP o caminho do crime como meio de vida mesmo 
quando virou recruta do exército em 1988. Nas horas de folga vendia drogas 
nos pontos de Carlos da Praça. No exército fez dupla com seu amigo de 
infância, Adriano. Ficou revoltado quando soube de sua morte. No quartel 
conheceu melhor o uso doas armas. O uniforme servia como disfarce para 
encontrar com a família.  
Por intermédio de Da Praça, conheceu Toninho que se colocou à disposição a 

ajudá-lo a sair do crime. Mas o próprio Toninho fez VP sonhar alto, vender 
droga fora do Estado. Montaram uma transportadora. (Rio – ES – Bahia) 
Enquanto Paulista estava preso, VP continuava como parceiro inseparável de 
Carlos da Praça, na função de traficante interestadual. ( Rio – Bahia)  
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Capítulo X – Matuto  

Tempo   
Espaço Bahia 

  
Personagens 

_ Carlos da Praça – viajou junto com VP e a irmã, mas combinou que o casal 
assumiria qualquer risco em prévio contrato verbal. A venda rápida o convenceu 
a formar uma base em Salvador. Alugou um quarto num hotel para VP. 
_ Álvaro – Único contato de VP em Salvador. Assaltante de residência, contato 
de Toninho Turco, no momento preso. 
_ Ester – Namorada de Álvaro. 
_ Estela – Cunhada de Álvaro. 
_ Cláudia – Certa noite em uma festa conheceu VP e encomendou 100gr. Era 
dançarina e cantora, primeira amiga de VP na Bahia. 

    

Juliano VP 

VP e sua irmã Zuleika transitam no aeroporto do Galeão com 5kg de cocaína 
rumo a Salvador. Era a primeira vez que ambos saíam do RJ. Nervoso, 
acomodou-se no avião, só ficou calmo quando o avião decolou. Observou os 
morros lá de cima. Ficou impressionado com a montoeira de barracos. O 
chamado de seu nome no auto-falante do avião chamou a atenção dos três. 
Achou que fosse a polícia, mas a aeromoça apenas achara seu bilhete perdido. 
Da Praça e VP ficaram hospedados na casa de Álvaro. Usaram Ester e Estela 
para distribuírem  o pó em salvador. No começo saiu nas ruas como vapor 
comum. Zuleika o ajudava nas noites de Salvador. Tinha 19 anos, por isso usava 
Zuleika de 16 anos. 
Hospedado em um hotel tinha também um emprego em uma agência de 
assessoria de imprensa e promoções de eventos. Morou lá por um ano e meio. 
Nas festas conheceu gente nova, ou novos fregueses. Cláudia era amiga e 
amante. Policiais vestidos de entregadores de pizza, entraram no hotel e o 
prenderam. 
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Capítulo XI – Bandido do Crime ou Bandeide do Creme?   

Tempo 1991 
Espaço Bahia 
Personagens _Luz – Amiga de VP que também havia sido espancada várias vezes por 

policiais no RJ, a primeira vez foi aos 17 anos. 
_ Bira – Chefão de Cela onde levaram VP. No início se estranharam, depois o 
abuso de VP ao encarar Bira, conquistou a cela, inclusive ele próprio. 
_ Marcão – Mandado de Da Praça, falso advogado. 

      

Juliano VP 

VP apanhou muito na cadeia. Os policiais queriam saber quem era o chefe dele 
no C.V. .Não teve trégua, lembrou-se do que Luz contava sobre as torturas 
policiais. “Telefone” era sinal que estavam cansando. Foi transferido ao 
amanhecer para uma delegacia da Polícia Civil. Muitos dos policiais que o 
torturaram participaram das festas que ele regava a pó. 
Durante toda a tortura lembrou da amiga Luz e de como estava sendo difícil sem 
a ajuda de Da Praça e da família, ali não tinha quem pagasse propina aos 
policiais. Foi torturado pelos carrascos no pau de arara aproximadamente 1 hora. 
Queriam os nomes de fornecedores de cocaína no Rio e de consumidores na 
Bahia. Nada confessou, apenas chamava por Luz. A cada troca de turno os 
carrascos também mudavam a técnica de tortura. No segundo dia, estava com os 
olhos inchados, corria sangue por todo corpo. Foi torturado com a “ardida” por 
ter urinado no chão, choques nos testículos. As cargas brutais provocavam 
espasmos em todos os músculos. As queimaduras de cigarro nos testículos fez 
com que VP aceitasse falar. 
Os policiais não estavam interessados em ouvir, o que o levou ao pânico. 
Desmaiou. Acordou num cubículo cheio de baratas. Havia dois dias que não 
comia e não bebia. Foi levado para o presídio em Salvador. Atordoado, pediu que 
o levassem à enfermaria, o funcionário o debochou dizendo que só dali a 3 
meses. 
O levaram para a cela “Havaí”, a mais quente, 8m² ( 2m de largura x 4m de 
comprimento), com 28 detentos. Depois de 50hs de jejum, trouxeram-lhe a janta. 
Virou o centro das atenções quando começou a contar a guerra da Santa Marta. 
Recebeu solidariedade também de celas próximas. Rezou enquanto Bira 
preparava um baseado. Dormiu 15hs, acordou com o chamado do carcereiro. 
Sem saber o que estava acontecendo, recebeu comida, curativos e remédios, 
ficou mais de uma semana sozinho em uma cela na área administrativa, até ser 
informado de um “alvará de soltura”. Recebeu a visita de um suposto advogado. 
Num carro roubado foram realizar a missão dada por Da Praça, dar uma lição no 
delator da localização da primeira base de venda na Bahia. Tarefa cumprida. A 
caminho do Rio, ficou sabendo que a guerra estava a sua espera e que Zaca havia 
sido preso. Chegou ao Rio em Março de 91, 3 anos e 7 meses depois de ser 
expulso. Estava próximo de cumprir o momento de tomar o morro de volta.  
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Capítulo XII – A Retomada  

Tempo 1991 
Espaço  

                  

Personagens 

_ Mendonça / Alen / Du/ Claudinho – Do grupo original ( que eram 16) estavam 
ali para ingressar no Bonde e atacar a Santa Marta. Mudaram de atividade e 
visual. 
_Claudinho – Não era bem vindo no bonde por VP. Aos poucos se aproveitava 
da influência de Da Praça para assumir o controle social de bocas de um morro 
de Copacabana, Ladeira e Tabajara. Reivindicou ao Da Praça o posto de 
comandante do Bonde. 
_ Du – Continuava morando na casa de Paulista, durante todo esse tempo, de 87 
a 91, não arrumara emprego decente, sempres teve contato com VP , chegou a 
viajar com ele algumas vezes para o Nordeste. Du se oferecera a lutar por três 
motivos : primeiro, não gostava de Zaca, segundo, não simpatizava com Carlos 
Da Praça, que não se aproximou da TX e terceiro, era porque queria voltar a 
morar no Dona Marta, mas ao lado de VP. De 87 a 91 tentou arrumar emprego, 
mas foi em vão. Neste período era avião de Santo e Difé no Cantagalo. 
Envolveu-se com drogas e só não foi expulso do Cantagalo, porque Brava o 
protegia. 
_ Mendonça – Aderiu à guerra porque considerava patrimônio de sua família. 
Foi jurado de morte por Zaca. Fora do Santa Marta, montou uma quadrilha, 
queria ocupar o espaço deixado por seu tio Cabeludo. Sonhava em ser rico e ter 
amigos de classe média. Ganhara mais de 10 mil dólares com a primeira 
quadrilha. Com My Thor, aplicava parte do dinheiro do roubo em armas e o 
restante em tráfico, também queria voltar a morar perto da família. 
_ Mentiroso – Procurado por VP, não quis se envolver mais com o crime, nem 
drogas, estava na faculdade de Comunicação Social. 
_ Flavinho – Também recusou ajuda, agora era taxista, sentia-se um fracassado. 
_  Careca – Disse ao amigo que sentia saudade da família e queria voltar a morar 
no morro. Levava uma vida dura como motorista. Morava com o irmão Vico na 
casa de um primo no Méier. Ambos tiveram medo de aceitar a proposta de 
guerra. 
_ Vico – Trabalhava ainda como auxiliar geral na empresa V.S.-Boy, concordou 
em acompanhar o ataque de longe na retaguarda. 
_ Jocimar – Não foi procurado porque sempre foi trabalhador, desde os tempos 
da TX. 
_ Soni – Nem foi procurado por VP. 
_ Paulo Roberto (P.R.)  – Estava preso desde 1988 por latrocínio. 
_ Germano / Galego / Chiquinho – Irmãos de P.R., estavam no crime, mas VP 
não simpatizava com eles.  
_ Doente BauBau – Na invasão do morro foi o primeiro a ser encontrado (dos 
amigos da antiga), estava com mais de 100kg, gritava a tomada do morro pelo 
C.V.. 
_ Luz – Foi a primeira pessoa a abrir a porta para VP no momento da invasão. 
Chorou intensamente ao rever o amigo, estava doente. Durante 4 anos dividiu o 
barraco com Índia, sua namorada e guiou VP na invasão dos barracos. 
_ Renan – Primeiro sócio e primo de Mendonça. Morto. 
_ My Thor – Desde 88 planejava pequenos assaltos, mas que rendiam dinheiro. 
_ Raimundinho – Irmão de Claudinho, forçou o Bonde, desde os 14 anos já 
impunha armas. 
_ Alen – Propôs ao Da Praça uma nova estratégia. Tentara convencer Pituca a 
realizar uma operação inédita no Rio de 91. Queria convencê-lo a arrendar a 
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boca e vender todos os pontos. Tinha a seu favor os moradores insatisfeitos com 
a quadrilha de Zaca. Frente às negociações com Pituca, comprou 3 pontos da 
boca equivalente a 30 mil dólares, ficou assustado ao saber do calote.  
_ Pituca – Homem que ficou no lugar de Zaca quando fora preso. Recebia 
ameaças de Alen. 
_ Maria Batuca – Vários trabalhos eram encomendados a ela contra Zaca. 
_ Zaca – Havia sido preso quando tentava se proteger com proteção espiritual na 
cidade de Americana em São Paulo. 
_ Carlos Da Praça – Juntou no bonde dezenas de voluntários  de seis morros 
diferentes, controlados por homens do C.V. Impôs uma regra básica de guerra 
nos morros, a de que os homens da comunidade mandavam e oos de fora 
obedeciam. De Copacabana mantinha contato com o morro, estava disposto a 
dar calote em Bituca. 
_ Caga Sangue – Homem de maior confiança de Zaca. 
_ Paranóia – Informante exclusivo de VP. 

               

Juliano VP 

Eram mais de 50 homens em preparativos para a guerra. O pessoal da TX queria 
saber das histórias depois de anos de separação. No mesmo dia procurou amigos 
da antia para reforçar, não teve sucesso, fez críticas às más condições dos 
amigos, achava que estavam sendo explorados. No fim do dia tinha conseguido 
cinco amigos da antiga. Pretendia usar a experiência de Mendonça na 
administração das bocas que pretendia retomar. Seria gerente da endolação. Não 
via com bons olhos a entrada de Claudinho no bonde, foram rivais na 
adolescência. Ambos mantinham vínculos por causa de Carlos Da Praça. 
A maioria do bonde não gostava da idéia de Alen. O reforço do C.V. dava a 
certeza da vitória. Todos se orgulhavam da sigla C.V., adolescentes em massa 
aderiam a ela. Para VP, a sigla significava nomes de homens importantes em sua 
vida, como Pedro Ribeiro, Paulista, Cabeludo e Orlando jogador. Cabeludo certa 
vez explicou a VP que quem é do C.V. está no lado certo da vida errada. Da 
Praça o decretou como comandante do bonde, orgulhoso da missão , começou a 
distribuir tarefas e montar estratégias. Optou em seguir a estratégia de Alen, a 
tentativa de comprar o morro. Assim que receberam o sinal de Alen, o bonde de 
5 kombis partiram para Dona Marta. Às 6hs da manhã VP deu o sinal para a 
saída de Bituca do morro. 
Avançava morro a dentro sem sinal de resistência do inimigo, nem da polícia. 
Ao rever Luz sorriu e a abraçou forte, seguiram em frente, no primeiro barraco 
não encontraram ninguém , no próximo projéteis de fuzil, seguiram atrás de cada 
barraco dos soldados de Zaca, Luz os guiava. Não houve disparos para não 
despertar a atenção dos PMs que ocupavam o morro desde 87. Pelo rádio, Da 
Praça confirmou a troca de comando do morro, na andança pelo morro 
encontrou seu filho que há 4 anos não via. Trocaram um rápido abraço. 
Prometeu chamá-los à noite para dormirem juntos num barraco. Era o único a 
saber do calote de Da Praça com Bituca. Os amigos da antiga foram 
cumprimentar VP. 
Fez o patrulhamento da região central e da maior concentração de barracos, 
becos e vielas, junto de 15 homens. Foi ao encontro da família na casa de Madá. 
A mãe achava loucura, os irmãos dividiam opiniões. Antes de voltar ao cantão 
colocou a medalha de Nossa Senhora Aparecida. Na volta encontrou Paranóia 
assustado, minutos depois ficaram sabendo que se tratava de reforço, eram Santo 
e Difé trazendo ajuda do C.V. , providenciado por Paulista, ainda preso em 
Bangu I. Apartir daí o moro teria a liderança de VP, Raimundinho e Claudinho, 
os escolhidos de Da Praça e aprovados pela cúpula do C.V., para isso 
precisavam de bom armamento. 
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Capítulo XIII – Jovelina  

Tempo  
Espaço  
Personagens

 
_ Peninha – Soldado da PM, mandou VP vir buscar em suas mãos a tão sonhada 
AK-47. Vendeu a arma, mas no outro dia se “arrependeu” do negócio. Invadiu o 
morro para resgatar a arma. Pegou os inimigos de surpresa, mas houve reação, por 
hora desistiram de retomar a arma. A segunda tentativa foi no baile da escola de 
samba, inútil. 
_ Tênis – Prestava serviço na boca, 17 anos. 
_ Pardal – Prestava serviço na boca no passado consertando os chuveirinhos, 11 
anos. 
_ Nein – Também prestava serviço na boca, 13 anos. 
_ Da Praça – Financiou uma grande festa com a retomada do morro. 
_ Betinha – Mãe de VP, ouviu disparos da AK-47, lá também estava Mãe Brava, 
feliz com a tomada do morro. A mãe estava dividida, temia a ousadia do filho. 
_ Mãe Brava – Em conversa disse à Betinha que seu marido, Paulista, já previa 
que VP seria bandido. 
_ Claudinho – Ao saber que Peninha queria a AK-47 de volta, sugeriu que 
consultasse Da Praça ou devolver a arma e pegar o dinheiro de volta. Não queria 
enfrentar os PMs. 
_ Raimundinho – Discordou da sugestão de Claudinho, sugeriu que fossem para a 
guerra. Ameaçou os PMs com granadas fazendo eles recuarem. No baile percebeu 
a presença dos PMs e suspendeu o pó. 
_ Rebelde – descarregou a arma no primeiro soldado que apareceu no combate. 
_ Jovelina Pérola Negra – principal atração dos bailes sambistas. 

Juliano VP Comprou armas no mercado negro. Mandou os aviões avisar Peninha que queria 
experimentar a AK-47. No local marcado, no morro, peninha levou a arma. VP 
aproximou-se dos policiais cantando a música do Legião Urbana “ que país é 
esse?” A arma era considerada o melhor fuzil de ataque do mundo, usada na 
segunda guerra mundial. Ofereceu ao soldado R$ 1.400,00. A curiosidade da 
comunidade fez com que VP expusesse a arma ao lado da sede da Associação de 
Moradores. O telefonema de Peninha o deixou assustado. Conversou com os 
amigos dos tempos da T.X. , inclusive com Luz. No meio do confronto VP retruca 
a Peninha que o chama de “bandeide do creme”: Com a tua arma, otário, virei 
“bandido do crime!”. 
A arma que ficava com VP, serviu para mostrar quem era o mais poderoso entre 
os gerentes. Assim como Raimundinho, VP também exercia influência sobre os 
jovens. Eram extravagantes como Cabeludo, mas com a disciplina de Paulista e 
Calunga.  

Ressuscitou o antigo pagode e criou baile funk para distribuírem gratuitamente pó. A quadra da 
escola de samba era lotada. Não era permitido crianças, mas era impossível controlar inimigos. 
Com o ataque de Peninha, guardou a arma e o convenceu a ir embora. As 4hs da manhã anunciou 
a “bandeja”. A arma ficou conhecida como Jovelina.
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Capítulo XIV– Cobra-Cega   

Tempo 2003 
Espaço  

     

Personagens 

_ Paranóia – Percebeu que os policiais subiam o morro e traziam junto uma 
figura temida e odiada pelo morro. Correu para avisar VP. 
_ Luz – Percebeu que a máscara usada pelo delator que acompanhava a polícia 
dificultava a identificação. 
_ Mendonça – Escondido não conseguiu ouvir a voz do delator. 
_ Du – O primeiro a ser abordado pelos PMs que buscavam VP. 
_ Nein e Pardam – Também acompanhavam a investigação, ouviram o 
mascarado dizer que o irmão careca não morava mais no barraco. Identificaram 
que era Vico. Traziam notícias de Vico. 
_Nein – O primeiro emprego pagava 30 dólares mensais, depois que passou a 
ser olheiro ganhou mais. Foi recusado em outros empregos por morar no morro. 
Foi trabalhar de catador de bolinha na AABB em 91. Meses depois desistiu das 
quadras e voltou para o tráfico para sempre. 
_ Vico – Irmão de Careca, foi preso pelos PMs. A menos de um mês fora 
baleado ao reagir a um assalto dentro de um ônibus na Av. Brasil. Antes disso 
havia recebido a proposta de organizar os bailes no barracão Ases da Lua. Não 
queria pegar em armas, foi morto pelos PMs. 
_ Marilene – Namorada de Vico, grávida, tentou convencer PMs de não 
baterem em Vico em vão. 
_Cristina dos Olhos – Namorada de Careca. 
_ Careca – Os gritos denunciavam que era seu irmão. Depois de ver o corpo do 
irmão, desesperado, revoltado, pediu uma arma para se vingar. 
_ Sueli – Mãe de Nein, pressionou os filhos, já aviões, a buscarem emprego no 
asfalto. 
_ Rogério – Amigo de Nein que trabalhava na Associação Atlética do B.B. 
Tinha o apelido de Tênis, era catador de bolinhas de tênis, tornou-se jogador de 
tênis da AABB. Em 91 entrou para o crime, e em 92 foi preso por porte de 
arma e tentativa de homicídio. Passara a juventude preso. Ganhou liberdade em 
98, formado na escola do crime dos presídios. 
_ Ta Manero – Comparça de Tênis no crime, fugiu da cadeia 2 anos depois.  

Juliano VP Escondido, acompanhava o movimento dos PMs que queriam saber de careca. 
No dia seguinte impediram que a esposa de Vico visse seu estado deplorável. 
Também tentaram impedir Careca de vê-lo, não teve jeito. 
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Capítulo XXVIII – Assalto Aventura   

Tempo  1998 
Espaço  

  
Personagens 

_ Luz – Foi consultada e apoiou o assalto com P.R..  
_ Paulo Roberto (P.R.) – Não gostou de dividir a grana com seguranças. 
Recebeu $ 11.500 dólares, ficou desconfiada de VP. 
_ Tucano – participava do assalto e convenceu seu tio a ser cúmplice, já 
que trabalhava no aeroporto do Galeão. 
_ Paranóia –  
_ Careca –  
_ Luana – Os encontros eram clandestinos, acompanhou todos os 
momentos de sufoco desde sua volta ao morro. Neste período aproveitava 
para pressionar VP a abandonar o tráfico e fugir com ela. A namorada não 
sabia a origem do dinheiro da lua-de-mel. Os jornais do RJ respondiam a 
origem do dinheiro.  

  

Juliano VP 

Negado o pedido de Salles, buscou apoio dos assaltantes do cunhado 
Paulo Roberto. Foi a primeira vez que usou paletó. O assalto seria uma 
agência do B.B. no aeroporto do Galeão. VP fora rendido pelos homens 
que carregavam o dinheiro do assalto, dentro do elevador, sentiu um cano 
de revólver na nuca. No meio dos gritos dos dois lados VP tenta negociar 
com os guardas, gritando: “ Empato, empato, caralho!” Propôs que 
dividissem o dinheiro. Uma mala ficou com os agentes, outra com eles. O 
asalto lhes rendeu $ 65mil. VP ficara com $ 11.500 dólares. 
Usou parte do dinheiro para uma lua-de-mel em Parati com Luana. Fizera 
a promessa que largaria o tráfico se derrotasse o terceiro comando. No 
natal de 98 surgiram as primeiras notícias de seu envolvimento com o 
assalto. Nem todos foram bem sucedidos. 
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Capítulo IXXX – Favela Zapatista   

Tempo  
Espaço  

  
Personagens 

_ Luana – Foi a primeira a saber que VP largaria as armas. Ela foi embora 
feliz com a notícia que VP mudaria de vida. 
_ Kevin – O missionário encontrou com Luana na birosca da mãe Brava, 
disse que VP largaria o tráfico de drogas. A conversa entres eles foi 
rápida. Deu apoio ao amigo em largar o tráfico, mas ficou preocupado, o 
morro estava falido. 

  

Juliano VP 

O fracasso do último assalto fizera VP procurar esconderijo fora do 
morro. Estava abatido pelo fracasso do plano. Conversou com Kevin e 
disse que queria aprender a mexer na Internet. 
VP estava endividado com o plano, não tinha como honrar o pagamento 
por falta de condições e reativar as vendas de drogas, reduzidas a um 
décimo dos bons tempos. Os inimigos faziam pressão para não retomar o 
comércio. Os homens davam sinais de cansaço devido à pressão do cerco 
diurno da polícia e os tiroteios com os inimigos a noite. 
Seus homens (jovens) estavam divididos entre P.R. (assalto) e o tráfico. 
Escrevera uma carta para explicar os motivos da renuncia ao comando, 
convocou uma “assembléia” para anunciar a decisão. Mas no dia mandou 
Luz que leu a carta, que seria entregue aos dirigentes do C.V. que 
estavam presos. 
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Capítulo XXX – Adeus às Armas   

Tempo 1998 
Espaço México e Santa Marta 

           

Personagens 

_ Luana – A fuga de VP era uma vitória para ela, assim seria mais difícil 
dele ser preso. 
_ João Salles – concordava com Luana e prometera ajudá-lo 
financeiramente: “Ele merece uma oportunidade para viver de outro 
modo”. 
_ Luz – Seu barraco foi invadido por Germano que queria saber do 
esconderijo de VP. 
_ Família – Protestou a renúncia à boca e o pressionava a ficar. 
_ Betinha – Pressionava a ficar. 
_ Mãe Brava – Fez promessa de conseguir soldados e armas. Sofreu 
ameaças dos homens de P.R. Mandou crianças espalharem a notícia da 
traição para os melhores amigos do morro. Ela mesma ligou pra Betinha e 
Zuleika para combinar um encontro com urgência no Chapéu Mangueira 
(lugar onde recebia os que foram expulsos dos barracos). Todos estavam 
revoltados com a traição, estavam decididas a organizar uma reação 
armada lideradas pelas três mulheres. Brava visitou cadeias do Bangu para 
reativar seus contatos com bandidos da velha guarda. 
_ Zuleika – Continuava na produtora. Argumentava que o morro queria 
sua chefia, mesmo a polícia oferecendo 10 mil para quem caguetasse. 
Ninguém fez. Ajudou Mãe Brava a arrumar armas e soldados nos morros 
próximos. 
_ Diva – Irmã de criação, se preocupava com a condição que o pai de sua 
filha, Paulo Roberto.  
_Tá Manero / Rivaldo / Tucano – Participaram da reunião convocada por 
Mãe Brava. 
_ Kevin – Não gostou da escolha de P.R. substituí-lo temporariamente. 
Por telefone informou VP da traição de P.R. e de que Patrick, por 
consideração a Mãe Brava, estava dando apoio. 
_ Milene – Colega de VP nas aulas de informática, seu último caso antes 
da fuga. 
_Paulo Roberto – Cunhado de VP, foi escolhido por ele para gerenciar a 
boca durante a fuga. Surpreendeu os parceiros da boca quando anunciou 
que a partir de agora a boca era dele e VP “já era!”. Os homens de P.R. 
queriam cometer atrocidades no meio do maior número de pessoas. 
Tomou o morro sem o consentimento dos dirigentes do C. V.. Assustou-se 
quando soube que Patrick atacava o morro, mandou seus soldados 
reagirem, tinha esperança que a polícia ouvisse os tiros e acabasse com a 
guerra. Frente às atrocidades da turma de Patrick  em meio a guerra, fugiu. 
Dois meses depois fora morto pela polícia quando fugia de um assalto a 
banco. 
_ Germano / Galego – Irmãos de Paulo Roberto. 
_ Tatau – Soldado de VP, teve os olhos furados e sofreu mutilações antes 
de ser metralhado por homens de P.R.. 
_ Katrina – Também sofreu agressões. 
_ Patrick do Vidigal – Narcotraficante temido no RJ, acordou em ajudar a 
Santa Marta, liderou o ataque ao Santa Marta e amedrontou os homens de 
P.R. com seus cruéis soldados. As mutilações de suas vítimas à golpes de 
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machado, produziram cenas macabras. Nos três últimos anos da década de 
90 assustaram o RJ. 

Juliano VP VP explicou à Mãe Betinha e Mãe Brava que estava sem dinheiro para 
fortalecer a boca e mesmo que tivesse a polícia tomava. Condenado a 27 
anos de cadeia pensava que esse tempo serviria para cuidar de sua defesa. 
Contava com a ajuda de Salles para arrumar um advogado, o considerava 
um abolicionista. 
Convencido a continuar no comando da boca, mesmo longe, nomeou 
Paulo Roberto. Na noite de domingo fugiu pelo terreno do Clube 
Gurilândia. Um motoqueiro o levara para fora da cidade. Pelo celular 
Kevin e Luana faziam o percurso para evitar blitz. Mesmo na moto, fez 
uma oração de agradecimento. Depois da despedida da namorada segura 
em frente com Kevin em direção à fronteira do Paraguai. No ônibus, linha 
Foz do Iguaçu – Ciudad  Del Leste, em meio a muambeiros seguiram 
adiante. Em Assunção foram abordados duas vezes pela polícia que queria 
saber o motivo da viagem. O falso passaporte o salvou. 
No consulado, onde foram trocar o dinheiro pela moeda do país foram 
interrogados. Kevin falou que era sociólogo  e VP fotógrafo, o motivo da 
viagem era a gravação de um filme que falava de um traficante brasileiro 
que queria virar um zapatista no México. No hotel foram bem tratados por 
indicação do cônsul. Na manhã seguinte seguiram para Jalababa. Passaram 
uma semana no deserto do Atacama, dali se despediu do amigo que 
voltava ao Brasil para servir de informante. 
Gostara da atitude de Patrick e acreditara que não seria ele que o trairia 
pelas vezes que precisou da ajuda de VP. A notícia o fez voltar em menos 
de 24hs. Avisou os amigos e a família por telefone que voltara para lutar 
do lado deles. Na chegada ao morro do Vidigal fora recebido com festa. 
Na madrugada de domingo começou a guerra. 
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PARTE III – ADEUS ÀS ARMAS  

Capítulo 31 – Foragido (Morro do Turano)  

Tempo  1999 
Espaço

  
Personagens _ Caco Barcellos – Meses depois da traição sofrida por VP, foi procurado 

por Kevin. Foi ao encontro do missionário que passou o celular para que 
ele falasse com VP. Já conhecia VP das cadeias do RJ, em 96 conversaram 
pela primeira vez na Polinter, depois da fuga conversaram em 97, 98 e 99, 
período de grandes caçadas contra ele. Guiado pelo missionário subiu o 
morro naquela madrugada. Morro acima entrou num longo corredor que 
passava por baixo do assoalho de vários barracos. Era uma grande caverna 
úmida, quente e com cheiro de esgoto. Assustava-se toda vez que um 
soldado de VP se aproximava deles. O encontro foi em um prédio. Os 
donos eram trabalhadores. Percebeu que VP queria uma denúncia contra 
os mortos do seu grupo e também contra a polícia, levar Da Praça junto 
nas operações para ajudar achar VP.                                                        No 
segundo encontro VP foi objetivo, queria que Caco escrevesse um livro 
sobre sua vida.     
Falou para VP dos riscos que um bandido corria ao ficar famoso.             
Disse ainda que não quisesse ser instrumento de morte de ninguém. 
Propôs fazer um livro da quadrilha toda, justificou dizendo que a 
sociedade precisava conhecer melhor a vida deles. Sabia que seria a 
reportagem mais difícil dos seus vinte e cinco anos de profissão, 
principalmente pelo desafio, implicações éticas, morais e legais. No 
primeiro encontro para começar a apuração do livro, queria já ouvir 
depoimentos de VP, combinar livre acesso à Santa Marta, mostrar qual 
seria seu método de trabalho e falar das expectativas sobre os critérios 
fundamentais de conduta dele e dos entrevistados. Deixou claro que só 
interessava histórias do passado. Ficou de marcar um novo encontro para 
ouvir depoimentos de VP. Enquanto isso iria começar o livro com 
reportagem na Santa Marta, ouvir depoimentos de homens de lá e dos 
foragidos. 
O que naquele momento ele dói conferir de perto, era a Santa Marta, um 
lugar em que o número de moradores era mais ou menos três vezes maior 
que a favela do Borel, superando até a Rocinha, segundo o IBGE, a 
densidade demográfica da Rocinha era de 178 mil habitantes por km², e a 
Santa Marta de 196 mil. 
Com a ajuda de Kevin seu primeiro contato foi Luz, integrante da 
quadrilha, questionou a falta de placas com nomes das ruas e tudo mais 
que seriam coisas normais na cidade, tais como: “cinema, correio, 
biblioteca, escola”. Tentou em vão conseguir cartas, fotos, boletins 
escolares, talvez os moradores estivessem desconfiado dele. Mudou a 
tática, começou a pesquisar a vida de homens que morreram em quinze 
anos de morro. Conseguiu depoimentos fundamentais para a 
reconstituição dos episódios marcantes. 
Descobriu que a guerra que marcou mais os moradores fora a de 87, 
depois de um ano, conseguiu montar o quebra-cabeça da cronologia das 
guerras. Atestados de óbitos e os santinhos das homenagens póstumas, 
dadas a ele por familiares foram de grande valia para comprovar com as 
histórias contadas. Começou a rever seus conceitos sobre público e 
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privado.  
Depois de dois anos de apuração os mais jovens se acostumaram com seus 
métodos de trabalho e passaram a pressioná-lo com o volume de relatos. 
As histórias contadas sobre algum amigo apontaram caminho da estrutura 
para o romance do livro. 
Comparou os relatos cruzando com depoimentos das fontes, usou arquivos 
de jornais, tv e inquéritos policiais. Neste período manteve o foco no 
objetivo: contar a história da quadrilha pela visão dos moradores. Omitiu 
os nomes dos moradores, mesmo contra a vontade de muitos, mas foi a 
maior recompensa que recebera a confiança. 
_ Kevin – Tinha uma relação conflituosa com os policiais do batalhão de 
Botafogo, por causa das constantes denúncias que fazia como dirigente da 
Casa da Cidadania. Já fora ameaçado de morte e investigado pela polícia, 
por sua proximidade com VP. 
_ Pardal – O primeiro a se aproximar de Caco e Kevin, foi ele que avisou 
VP da chegada deles. 
_ Paranóia – Participava da conversa com Caco, Kevin e VP, disse ao 
jornalista que devia sua vida graças à proteção de uma santa que carregava 
no pescoço, “Nossa Senhora do Bom Jesus”. Também foi procurado por 
Caco, mas não queria falar porque achava que seu passado era uma 
“bosta”. 

Juliano VP Encontrou-se com o jornalista na mesma noite. Mandou o táxi da família 
buscar Caco e Kevin no restaurante às duas da madrugada. Nesta época, a 
recompensa pela prisão dele valia $2.000 dólares, oferecidos pela 
Associação Rio Contra o Crime e a polícia. Estava entre os dez criminosos 
mais perigosos do RJ. 
Falou ao jornalista que havia lido seu livro “Rota 66” e questionou se ele 
não iria escrever um sobre a polícia do RJ. Queria convencer Caco a fazer 
uma reportagem sobre a violência na favela nos últimos meses. A caçada a 
ele era constante. Meses depois procurou Caco novamente, agora o 
encontro fora no complexo do Morro do Turano. A intenção de VP ter a 
sua biografia escrita era para servir de mau exemplo para seu filho de doze 
anos. Não queria que o filho seguisse seu exemplo. 
No terceiro encontro com Caco, promovera um grande banquete para 
receber a visita da namorada Milene e alguns amigos da Santa Marta. VP 
parecia não dar muita importância ao que o jornalista o falava. O deixou 
esperando 2hs para se afastar do banquete e ai realmente acertarem as 
condições do livro. Quis contar sobre seu plano de sair do Brasil, mas o 
jornalista não quis ouvir. 
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Parte I - Capítulo XXXII  – Rede Mundial  

Tempo  
Espaço Buenos Aires - 99 

         

Personagem

 
Caco - Via fax recebeu o endereço secreto onde VP estava em Buenos Aires. 
Depois de 5 minutos instalado no endereço VP apareceu no apartamento do 
Hotel Ritz. 
Era o 4º encontro, agora para gravar os 1º depoimentos sobre a trajetória no 
crime e a tentativa de largar às armas. 
Foi pelos relatos dos moradores que ficara sabendo de Luara, VP nunca 
mencionava a pedido dela. 
Combinaram de gravar os depoimentos no quarto por motivo de segurança. O 1º 
demorou 10 horas. 
O 2º depoimento só conseguiu no dia segui no dia seguinte após caminhar horas 
à procura de feijão, dependência de VP. Gravaram passeando pela área central da 
cidade. 
Era compreensível o espanto com a cidade porque passar 30 anos em outro 
mundo. 
Perguntei a ele porque a Argentina – ele queria um lugar próximo ao Brasil.  
Umas das ligações o repórter percebeu do arrependimento da fuga por não ter 
proporcionado isso aos seus soldados. 
Os constantes telefones para o Brasil dificultavam as gravações. Mudaram de 
hotel na tentativa de gravar algo. Foram ao estádio – o da Bombonera, houve 
tumulto entre torcedores que acabaram atacando Caco, era um assalto, fora 
surrado. 
Voltaram para o centro da cidade de táxi sem nada contar para os policiais. 

  

Juliano VP 

VP viera de Córdoba onde se refugiava por 40 dias. Estava preocupado porque 
havia esquecido a imagem de São Judas Tadeu no banheiro de um restaurante. 
Além de curso de espanhol, tinha na mochila livros de Sociologia, e imagem dos 
apóstolos santos: Santo Expedito e Santa Clara. 
Saíram pela madrugada para procurar maconheiros. Inventou uma pesquisa sobre 
o comportamento dos usuários. 
A cidade o dispersava na gravação. Contou da infância e os motivos  que o 
levaram a entrar no crime sem detalhes. 
Confessou que queria trabalhar, estudar, fazer cinema...mas a falta de 
documentos para ele era um empecilho. Estava vivendo de mesada de Salles. 
Não tinha muita noção da troca da moeda – o peso em relação a reais. 
Toda vez que encontrava um telefone público tentava contato com o Momo. 
Num dos telefonemas falara com Marcelo Yuca e do arrependimento da fuga. 
Na Bombonera se afastara de Caco para melhor ver o jogo, quando percebeu a 
confusão foi ajudar Caco se livrar do espancamento. Achou-se desmoralizado por 
não ter protegido Caco. 
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Parte I - Capítulo XXXIV  – Vermelho Aracaju  

Tempo  
Espaço  

       

Personagens

      
Caco- Sem saber que dezenas de policiais o procuravam no centro de Buenos 
Aires, marcava encontro com VP durante o dia nas ruas mais movimentadas. O 
ultimo contato entre VP e o morro que Caco acompanhou ficou claro que 
retornara as atividades. Faziam reuniões virtuais. A noite caminharam pelas ruas 
de Buenos Aires e conversaram sobre as confusas decisões. A intenção de VP era 
fazer com que a administração do morro ficasse nas mãos do Comando 
Vermelho. 
A pedido de VP copiou o conteúdo do disco rígido. Eram cartas de Milena, carta 
que ele enviara ao Comando Vermelho e uma letra de rap que escrevera. 
Na volta de Caco ao Brasil, VP o acompanhou até o terminal de ônibus, 
conversaram sobre seu futuro, agora o discurso não tinha como meta largar as 
armas. Não marcaram um encontro.  

Kevin – no morro fazia o papel de digitador das mensagens que os amigos de VP 
o enviaram pela internet. 

  

Juliano VP 

A perseguição da polícia na Argentina não o impedia de manter contato com o 
morro via internet, salas de bate-papo. O missionário Kevin trazia noticias do 
morro pela internet conforme senha. VP usava o codinome “Gue”. A tecnologia 
permitiu com que ele desse algumas ordens no morro. Queria saber todos os 
acontecimentos do morro. 
Mesmo não admitindo estava usando a internet para reorganizar a boca que 
estava na maior crise sob seu comando. Tentava animar, ressuscitar o pessoal, fi 
seu último contato via internet. 
Depois de deixar Caco no terminal, no caminho de volta percebeu que a polícia 
estava invadindo o hotel onde estava. No seu quarto estava o seu notebook e sua 
mochila. Pegou o ônibus e foi ao encontro de Maria. Passou em frente ao hotel 
de ônibus e viu a polícia levar suas coisas.  
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Parte I - Capítulo XXXV – Novo Século  

Tempo Março - 2000 
Espaço  

    
Caco 

Comando Vermelho – a carta protestava  desleixo de VP com o morro, as más 
condições das famílias, a falta de união entre as famílias, pediram o afastamento 
dos homens que VP deixara no comando.  

Mãe Brava – mostrou a carta comente aqueles que eram de sua confiança (os 
filhos Difé e Santos, Kevin, Zuleika)  

Luz – redigia a carta resposta que VP ditava por telefone. 

  

Juliano VP 

A má notícia que Kevin tentou contar a VP pela internet na última vez que 
conversaram, e ele não quis saber naquele dia, se tratava de uma carta deixada  na 
birosca de mãe Brava. Era um protesto contra os novos administradores da boca, 
assinado por 13 homens da Santa Marta que estavam presos. A carta era 
direcionada a VP. 
VP ficou sem entrar em contato por 20 dias desde a última vez que falaram com 
Kevin. 
O novo contato foi para o celular de Kevin, ele já estava de volta no Brasil, contou 
ao missionário que estava na rua, dormindo no mato, sem comida e sem dinheiro. 
A carta resposta falava de sua preocupação com o morro, pedia ajuda e 
compreensão do Comando Vermelho, queixou-se das traições, falou também de 
sua solidão, despediu-se pedindo Paz, Justiça e liberdade a todos. 
A carta chegou tarde, dirigentes do Comando Vermelho já tinham decidido quem 
seria o novo dono do morro nas vésperas do carnaval. 
A comunidade já esperava por isso, só não contava que fosse o maior rival de VP 
que Dara o golpe no Comando Vermelho. Seria a primeira guerra do novo milênio 
na Santa Maria, o Zaca. 
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Parte I - Capítulo XXXVI – Período Matutino Náutico  

Tempo  
Espaço  

        

Personagens

     
Jackson – 14 anos, visando um ataque dos inimigos no morro, todas as 
madrugadas acendia o pavio dos fogos para parecer tiro e a polícia subir o morro: 
“melhor polícia do que os alemão”. A tática não impediu a invasão dos inimigos 
que o mataram na tomada do morro.  

Zacarias Gonçalves da Rosa (Zaca) – estava de volta para cumprir a promessa 
que fizera 13 anos atrás, agora pertencia ao Terceiro Comando, inimigo do 
Comando Vermelho.  

Betinha – ficou sabendo da missão através do telefonema de Kevin, nem ela 
sabia notícias de VP.  

Diva – irmã de criação de VP teve sua casa invadida, foi surrada.  

Mãe Brava – não estava no barraco na hora da invasão, o prejuízo moral para ela 
foi imensurável. Havia duas semanas que tinha se mudado para o Cantagalo com 
a família.  

Caga Sangue – cunhado de Zaca que assim como ele, usava coletes pretos que 
se pareciam com a polícia. Revistaram os moradores para identificar alguém da 
quadrilha de VP em meio a muita gente no ensaio da escola de samba.  

Kevin – era o principal alvo de Caga Sangue. Na hora do ataque dormia na casa 
de dona Mainha que acolhia os necessitados. Resolveu dormir no morro naquela 
noite porque faria um culto na manhã seguinte, morava na Vila Isabel. 
Acompanhou do barraco a expulsão dos amigos Diva e Luz. Fez ligações para 
contatos da imprensa, foi à forma que achou de proteger ele e morro. 
Na manhã conseguiu fugir de táxi.  

Zé Luis – ex-presidente da Associação fora baleado gritava de susto e dor.  

Luz – desceu o morro chorando carregava apenas um rádio portátil e uma 
boneca. 

  

Juliano VP 

Ao amanhecer a praça Corumbá tinha 60 famílias que estavam sendo ameaçadas 
pelo novo comando. 
A polícia chegou depois do corpo de bombeiros, que viera socorrer Zé Luis, pela 
manhã. Os policiais do BOPE invadiram o morro e não encontraram os homens 
de Zaca que tiveram proteção de antigos amigos. Isso denunciava a divisão do 
morro.  

VP voltava de Buenos Aires pegando várias caronas, Pediu abrigo a My Thor, no 
morro do fogueteiro. Prometeu discrição e anonimato. Mas o compromisso durou 
48 horas. Quando soube da invasão mandou um avião ao Cantagalo. Na mesma 
noite recebeu no esconderijo Zuleika, Diva, Mãe Brava e os irmãos Santos e Difé 
que o colocaram por dentro da situação.  
Em um 1º momento propunha o contra-ataque, mas não havia condições. Por fim 
escreveu uma carta aos dirigentes do Comando Vermelho pedindo ajuda, 
providências. 
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Parte I - Capítulo XXXVII – O cineasta e o traficante  

Tempo  
Espaço  

    

Personagesn

         
Caco narra - João Salles – ao procurar o jornal O Globo para confessar a ajuda 
financeira de 1.000,00 dólares que dera durante 2 meses a VP estragou o contra-
ataque de VP. Alegou que procurou o jornal porque a polícia havia descoberto 
tudo por meio de escrita telefônica clandestina. Queria se explicar para a 
sociedade para evitar que a polícia deturpasse a história e também temia que o 
extorquissem. Sua família era dona do terceiro maior banco privado do país, o 
Unibanco. 
Luiz Eduardo Soares – coordenador de segurança pública, antropólogo, apoiou a 
atitude de Salles. Elogiou publicamente: “louvável e generosa”. Denunciou na 
sua demissão a corrupção da polícia, as matanças, torturas. 
Josias Quintal – general – Secretário de Estado – condenou Salles e pressionou o 
Ministério Público Estadual a processá-lo por crime de favorecimento pessoal. 
Anthony Garotinho – tomou partido num debate de mídia que ganhou dimensão 
nacional. Chegou a demitir o natropólogo. 
Márcia Julião – delegada que prendera VP 
Josias Quintal – secretário de segurança, fez questão de ir ao morro acompanhar 
a prisão. 
Morini Torgan – deputado, relator da Comissão Parlamentar  de Inquérito, 
acabou a sessão indignado por  não ter conseguido arrancar de VP o nome dos 
barões do narcotráfico. 

  

Juliano VP 

VP recebeu sinal verde do Comando Vermelho. Estava tudo se encaminhando 
como planejava. Recebia ajuda de vários dirigentes do Comando Vermelho, mas 
na mesma semana do ataque viria à tona o escândalo da ajuda financeira. 
VP tentou, por telefone, a desistir da reportagem, foi em vão a tentativa. Uma 
reportagem  de 7 páginas com o título: “Encontro na cidade partida”, marcaria o 
início de uma das maiores coberturas jornalísticas de Rio de Janeiro envolvendo 
um traficante. 
A controvérsia história contada por Salles fez com que VP ganhasse projeção 
nacional, como se fosse o maior traficante do país, embora a realidade fosse um 
traficante falido, com seus homens desarmados e sem moradia. 
Aos olhos do Comando Vermelho a súbita notoriedade de VP representava um 
risco. Nem todos abandonaram VP. Mesmo sendo caçado pelos investigadores 
da Delegacia de Repreensão a Entorpecentes, agentes da Polícia Federal e Polícia 
Militar! Os amigos Tênis, Paranóia, Tucano, Pardal e Nego Betinho decidiram 
cuidar da segurança do chefe. 
Escondeu-se durante o dia no meio da floresta da Tijuca, cobertura de vários 
morros cujos donos ofereciam guardas. Passou 45 dias perambulando pelo mato 
com a namorada Milene. Por segurança resolveu seguir sozinho. 
Os sucessivos fracassos da policia, sempre com grande repercussão na mídia 
agravavam mais a crise no governo. Uma das pautas da CPI do narcotráfico era o 
envolvimento da polícia com traficantes. 
Mesmo no auge de sua caçada montou um bonde com destino ao morro da 
ladeira do Tabajara, vizinho do Santa Marta, parcialmente dominados pelo 3º 
comando. 
VP negociara a boca independente do Tabajara, a outra boca era do 3º comando.  
Enviou uma nova carta aos dirigentes do Comando Vermelho no bangu contando 
a tomada do Tabajara. 
Um mês depois do caso Salles se sentia cansado, exausto. Tinha medo de ser 



  
79

morto na hora da prisão.  
Ficara doente nas andanças pela floresta. Em 7 horas de sono, num barraco que 
ganhara no morro do Folet acordou apenas 2 vezes. Uma para comer a outra 
pelos policias do 1º Batalhão do Serviço Reservado e da Divisão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente. 
Ao acordar, angustiado. VP teve dificuldades de entender o que estava 
acontecendo, chegou a pensar que fosse delírios por causa da febre. 
Ao seu redor nenhuma arma nem dinheiro, apenas restos de velas queimadas ao 
lado de imagens de São Judas Tadeu, Santo Expedito e Nossa Senhora 
Aparecida. 
Pediu aos policiais que não o matassem. Era o fim de 53 meses e 14 dias de sua 
caça pelos PMs. 
Essa era sua 2ª prisão em conseqüência  de pressão da imprensa. 1ª Michael 
Jackson, agora Salles. 
Uma caravana de viaturas protegidos por motocicletas o levaram até o prédio 
central da polícia onde um batalhão de jornalistas o esperava. 
Foi exposto às câmeras e aos repórteres, mas não quis dar uma entrevista 
coletiva. 
Diante da insistência das perguntas falou: “Eu sou o monstro que vocês criaram. 
Vocês me mitificaram. Vocês precisavam disso para sobreviver.” Elogiou Salles 
o chamando de abolicionista. 
Recebera logo a visita da mãe Betinha, Zuleika e Milena. Foi levado para Bangu 
I. O fato o preocupou, pois ali estavam 12 dos principais dirigentes do Comando 
Vermelho. O esperando para esclarecer episódios controversos de guerras 
passadas. 
Três dias depois de ser preso foi levado a Brasília para depor na CPI do 
narcotráfico. Queria aproveitar a oportunidade para falar sobre problemas 
sociais. Seu discurso não surtiu efeito. Os deputados estavam interessados em 
saber o universo do narcotráfico. Limitou-se, então, a falar sobre  assuntos como 
denuncias de extorsão policial.  
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- Capítulo XXXVIII – Nein e Berenice  

Tempo  
Espaço  

            

Caco 
narra 

Mãe Brava – nos encontramos em sua casa no Cantagalo com adolescentes que 
viviam exilados no Tabajara, a história de VP continuava. As últimas notícias 
vindas da cadeia serviam de estímulo para sonhar com uma segunda guerra contra 
Zaca. 
Kevin – com a expulsão de Zaca pode retornar ao morro e retomar as atividades na 
Casa da Cidadania. Foi eleito diretor do C.C. Entrou em conflito com o pessoal da 
boca por causa de roubos, pediu atitude de VP, não recebeu apoio do amigo, 
decepcionado renunciou o cargo e continuou evangelizando. 
Caco – foi na época dessa nova movimentação na tentativa de uma revanche 
contra Zaca, que Caco  voltou as gravações, interrompido com o caso Salles. 
Contra vontade do repórter a pesquisa do livro se tornara pública. Os moradores 
nunca mais quiseram falar com ele. Com a quadrilha de Zaca no morro a turma  do 
VP teve que fugir. Com a ajuda de Kevin, convenceu alguns ex moradores a falar 
com ele. O 1º foi Tênis, amigo de Nein. 
Procurou os novos frentes, Pardal e Nego Pretinho para falarem sobre o futuro do 
morro. Não quiseram falar. Previa que o destino da maioria deles seria igual ao dos 
que lhes ensinaram este caminho. Raros exceções como Luz, desaparecida, 
DenteBau-bau, problemas mentais... 
Patrick do Vidigal – liderava o bonde na tomada do Santa Marta e do Cerro Cará. 
Selecionou mais de 50 homens e mulheres.  
Paranóia – do bonde – junto do amigo Pardal, em homenagem a VP vasculharam 
vários lugares à procura de Luz. Até fevereiro de 2003 não tinham o localizado. 
Pardal – do bonde – quando era pequeno sua família tinha sido expulsa do morro 
pelo Zaca. 
Nego Pretinho – fazia parte do novo bonde, 20 anos. 
Tênis – vivia em tarefas de novos amigos. Não foi bem tratado pelos chefes do 
Santa  Marta. Era catado pelos parceiros de sua geração que estavam na cadeia 
para assumir a condição de novo frente a VP na Santa Marta na hipótese do morro 
ser retomado. Falou para Caco da nova atividade, fretava ônibus e lotava com 
passageiros de perfil criminoso. As duas últimas fora Barretos e a festa de Nossa 
Senhora Aparecida.    

  

Juliano 
VP 

O aval dos homens do Comando Vermelho significava que VP tivera uma boa 
recepção na cadeia Bangu I. VP ficou com a metade do Tabajara, outra metade 
para Claudinho. 
Fora recolhido em celas, individuais, mesmo assim não deixara de se comunicar. 
Voltaria a dar entrevistas esporádicas pelo celular e por cartas. 
Nos primeiros dias falava do falava do tráfico como coisa do passado. Queria ir 
para uma cadeia onde pudesse estudar filosofia e direito. 
VP acompanhou as ações de dentro da cadeia via celular de qual também servia de 
meio de comunicação para orientação. A novidade da vez era a inclusão de 
mulheres na guerra. E foram elas os 1º  a matar o inimigo. 
A 4ª geração do Comando Vermelho na Santa Marta chegaria ao comando sem 
nenhuma baixa nenhum escrúpulo pela ganância  de poder. Expandiram o 
comércio de drogas aos novos vizinhos. 
O desejo dos jovens Pardal, Tênis, Paranóia e Nego Pretinho em liderar afirmavam 
a condição de herói para eles que pensavam que um dia VP seria chefão do 
Comando Vermelho e defendia o lado certo da vida errada. Até fevereiro de 2003 
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não havia sinais para isso. 
Foi transferido para Bangu II. Voltou a estudar e pela primeira vez a se preocupar 
com sua defesa. 
Indicou Pardal e Nego Pretinho como novas frentes do morro.   

              


