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RESUMO 

 

O presente trabalho visa alcançar a compreensão da importância da linguagem para a 

construção da realidade através do livro-reportagem Abusado, de Caco Barcellos. A fim de 

atingir a proposta da pesquisa, procura-se responder: qual a importância e como a linguagem 

colabora com a construção da realidade retratada no livro? Para tal, buscou-se aporte teórico 

em Pena (2011), Wolfe (2005), Proença Filho (1997), Lima (2004), Lage (1993) e Berger e 

Luckmann (2008). O método utilizado foi análise de conteúdo, apoiada aos conceitos de 

Bardin (2004), aliada os meios de análise de narrativa sugeridos por Gancho (1995).  Foram 

analisados seis capítulos do livro, sendo dois de cada parte da obra, e classificados aspetos 

como: construção do personagem, tempo, ambiente, desfecho, entre outros. Além de 

considerar a linguagem como implicante aos fatos que se seguem, entre outros tópicos. 

Conclui-se que a linguagem é importante para a construção da realidade que é retratada no 

livro, pois atua como uma representante do local, das vivências, da personalidade e dos 

sentimentos dos sujeitos.  

 

Palavras-chave: Jornalismo Literário; Linguagem; Construção da realidade; Abusado; Caco 

Barcellos 

 

 

ABSTRACT 

 

The present paper aims to understand the importance of the language in the construction of 

the reality, through the use of the investigative book “Abusado”, written by the author Caco 

Barcellos. We try to respond: What is the importance and the role of language in the 

construction of the reality portrayed in the book?  For that purpose, we seek support in the 

academic work of Pena (2011), Wolfe (2005), Proença Filho (1997), Lima (2004), Laje 

(1993) and Berger & Luckmann (2008). The research method used was content analysis, 

through the concepts of Bardin (2004), allied with the means of narrative analysis suggested 

by Gancho (1995). Six chapters were analyzed, two from each part of the book. We classified 

aspects such as: character construction, time, environment, ending, and others. We reach the 

conclusion that language is significant to the building of the reality portrayed in the book, 

once it acts as construction device of the representation of the environment, the life 

experiences, the personalities and the feelings of the subjects. 

 

Key words: Literary journalism; Language; Reality construction; Abusado; Caco Barcellos  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A função primeira do jornalismo é informar os acontecimentos de forma clara, concisa 

e verídica. Além desses três pilares básicos, também há a necessidade de divulgar as notícias 

em maior velocidade. Tempo é dinheiro, e o jornalismo é um mercado. Ser instantâneo, 

especialmente na era digital, é o que mantém a engrenagem funcionando. E se o tempo tem 

seu valor, os espaços nas páginas de jornais impressos também são caros. 

 Em meio a tantas exigências da sociedade de consumo, parte do jornalismo se perde. 

Contar histórias, escrever grandes reportagens investigativas, aprofundar um tema 

socialmente importante, mostrar a realidade das minorias recolhidas nas margens da 

sociedade, entre tantas outras possibilidades, são pouco observadas na forma como o 

mecanismo opera atualmente. Em meio a isso, está o jornalismo literário, que surge motivado 

pela insatisfação de jornalistas com as inúmeras regras que devem ser seguidas na redação de 

um jornal.  

 Diante desse contexto, esta pesquisa busca compreender como o livro Abusado, de 

Caco Barcellos, utiliza-se da reprodução da linguagem oral,  com gírias e xingamentos, como 

um recurso para retratar a realidade vivida pelos moradores do Morro Dona Marta, na cidade 

do Rio de Janeiro. A escolha da obra é resultado de um encantamento que surgiu no período 

inicial do curso, no terceiro semestre, quando houve a possibilidade e a necessidade de 

mergulhar duas vezes na narrativa que revela com profundidade a realidade vivida por Juliano 

VP e sua comunidade. Na primeira leitura, houve a certeza de que o livro seria objeto de 

estudo no Trabalho Final de Graduação. Desde então, não foi possível (nem desejado) deixar 

de se pensar em todos os aspectos que cercam a complexa construção da realidade e do livro-

reportagem.  

Para os desavisados, pode parecer que Abusado é a história (quase biográfica) de um 

dos maiores traficantes da história do Rio de Janeiro e da fama de “bom bandido” que ele 

carregava por ter interesses não condizentes com o “cargo” que exercia. Porém, a obra é 

profunda e se trata de uma denúncia social, das condições em que aquelas pessoas viveram (e 

muitas ainda vivem), sem amparo do Estado para suprir as necessidades básicas para viver 

com dignidade e perspectiva de futuro.  
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2 JORNALISMO E LITERATURA 

 

2.1 MODOS DE SER E FAZER 

  

Para compreender o que significa o jornalismo literário dentro de um contexto 

jornalístico, é necessário recapitular os princípios e as regras básicas do jornalismo. Sua 

principal função é informar as pessoas, comunicá-las o que está acontecendo no bairro, na 

cidade e no mundo. Além de informar, o jornalismo também deve formar. O texto e o 

conhecimento ali contido precisam contribuir em algo para a vida e para a formação do 

cidadão. São diversas as responsabilidades adjacentes ao escrever uma matéria jornalística. 

Para ajudar na realização dessas tarefas, existem algumas formas preestabelecidas. Informar, 

buscar perguntas sem respostas e respondê-las, investigar, mostrar outras realidade: para  

todas as incumbências do jornalismo, há uma forma de fazer. 

O fazer jornalismo está intimamente conectado com a linguagem que o caracteriza nos 

diversos meios de comunicação para o qual é feito. No texto informativo, é o padrão de 

linguagem delimitado que faz com que o leitor possa compreender notícias publicadas em 

veículos de diferentes linhas editorais e localização geográfica, visto que a língua brasileira 

falada se diferencia entre os locais do país. Segundo Nascimento (2000), a língua portuguesa 

possui três níveis de linguagem, sendo utilizado no jornalismo o nível do coloquialismo, 

considerado intermediário entre a língua culta e a popular. Mesmo que o português seja o 

idioma oficial do Brasil, as formas de falar são diferentes e sofrem diversas mutações entre as 

regiões do país; entretanto, apesar dessas diferenças, as notícias devem ser entendidas por 

todos. Portanto, para que o jornalismo consiga exercer sua função de maneira assertiva, é 

necessário que o repórter utilize a ordem direta da língua, respeitando a formação básica: 

sujeito, verbo e objeto. Essas configurações possibilitam que o leitor tenha facilidade de 

entender o texto de forma correta; caso contrário, a comunicação não será efetiva.  

É nas primeiras aulas do curso de Jornalismo que o aluno aprende o conceito de lead, 

fórmula de construção básica do primeiro parágrafo da notícia em jornais impressos e online. 

Considerada a parte mais importante do texto, o lead deve informar ao leitor elementos 

básicos que constituem o acontecimento, que são: o que aconteceu, quem está envolvido no 

acontecimento, quando, onde, como e por que aconteceu. O lead permite que o repórter não 

perca informações importantes sobre o fato, além de conceder objetividade ao texto, 

possibilitando que o leitor receba a mensagem completa e correta. 
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O texto é um todo de significação e não uma mera “junção” de frases desconectadas. 

O pressuposto para a existência de um texto é a sua coerência, sua unidade de sentido, 

que deve ser entendida como uma amarração lógico-cognitiva, que possibilita o 

entendimento por parte do leitor (NASCIMENTO, 2009, p. 31). 

 

 Os preceitos do jornalismo são diversos e, durante o início da jornada nesse universo, 

cada dia reserva um novo padrão, uma nova regra ou formalismo. A análise rápida de 

qualquer texto jornalístico publicado deixará evidente os traços técnicos descritos aqui, além 

de tantos outros. Uma olhada mais profunda nas rotinas de produção jornalística poderá 

demonstrar outros aspectos ligados à práxis da profissão, os quais não cabem aqui. Algumas, 

ou várias, pessoas acreditam que regras são feitas para serem quebradas. Esses indivíduos se 

encontram espalhados por todos os lados e, claramente, alguns deles são jornalistas.  

  

Na primeira metade do século XX - o período do modernismo - a objectividade 

jornalística imperou, condenando o jornalismo ao seu sentido mais útil, o que 

contribuiu para a marginalização do género jornalístico-literário nos Estados Unidos 

da América: este não era estudado, nem ensinado, nem objecto de crítica por romper 

com o conceito científico de objectividade, uma vez que recorria a formas de escrita 

literária (FARINA, 2011, p. 30). 

 

2.2 NASCIMENTO E CARACTERÍSTICAS  

  

 O jornalismo literário surge a partir da década de 60 nos Estados Unidos, na forma de 

um movimento iniciado por jornalistas insatisfeitos com o ciclo vicioso do jornalismo diário. 

Foi em 1973 que Tom Wolfe escreveu o livro Radical Chique e o novo jornalismo, 

considerado o manifesto do jornalismo literário (Novo jornalismo ou New journalism) e 

utilizado como referência básica para os estudos do segmento. Porém, não foi o manifesto de 

Wolfe que deu origem ao gênero. Os escritores de maior destaque e importância que 

antecederam o manifesto foram John Hersey e Truman Capote. Autores de Hiroshima (1946) 

e A sangue frio (1966), respectivamente, eles contam histórias extremamente diferentes e 

constroem suas narrativas de forma mais divergente ainda – embora elas tenham muito em 

comum. Ambas desconstroem o imaginário americano, tendo exigido máxima dedicação dos 

autores, e revelam mais de um ponto de vista sobre histórias reais. Supõe-se que o que está 

narrado aconteceu. São obras que notadamente condizem com as especificidades do gênero 

descrito por Wolfe nos anos 70.  
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Tom Wolfe inicia o manifesto com uma retrospectiva e contextualização do 

comportamento dos repórteres da época. O autor começa a narrativa pelo nascimento do 

“Novo Jornalismo”, dando ênfase à atmosfera competitiva entre os jornalistas de reportagens 

especiais. A competição feroz, mas silenciosa (já que ninguém admitia abertamente a 

existência de concorrentes), colocava os profissionais em situações nas quais arriscavam as 

próprias vidas.  Wolfe (2005) considera que para esses repórteres especiais o êxito e o triunfo 

final (razão pela qual apuravam fatos em condições perigosas) era conhecido como O 

Romance. 

 

O Romance parecia um dos últimos desses grandes golpes de sorte, como encontrar 

ouro ou achar petróleo, com que um americano podia, do dia para a noite, num 

relance, transformar inteiramente seu destino. Havia inúmeros exemplos para 

alimentar a fantasia. Nos anos 30, todos os romancistas pareciam pessoas que 

explodiram para o estrelato vindas da total obscuridade (WOLFE, 2005, p. 17). 

 

 Parece, então, que o começo do New Journalism aconteceu graças aos sonhos dos 

repórteres daquele tempo, que eram alimentados pela atmosfera de plenitude alcançada 

através da literatura na época. Destemidos ao ponto de arriscar a vida por uma boa história, 

também foram ousados o bastante ao adotar, para o jornalismo, formas e características 

narrativas que antes só eram possíveis de existir no romance.  

Segundo Pena (2011), a primeira utilização do termo New Journalism foi em 1887, 

“usado de forma jocosa para desqualificar” o jornalista William Thomas Stead, editor da Pall 

Mall Gazette. Ainda segundo Pena (2011, p. 52), WT Stead era um repórter engajado nas 

lutas sociais e reproduzia a atmosfera das entrevistas nos textos que escrevia. Em seu 

manifesto, Wolfe (2005) enumera quatro recursos básicos do Novo jornalismo: “construção 

cena a cena”, “registro completo de diálogos”, “apresentar cada cena ao leitor por intermédio 

dos olhos de um personagem particular” e, por último, registro dos hábitos subjetivos dos 

personagens, como maneiras, costumes, roupas, decoração, etc. O autor diz que esses são 

detalhes simbólicos que representam o status de vida da pessoa. 

 

Simbólicos de quê? Simbólicos, em geral, do status de vida da pessoas, usando essa 

expressão no sentido mais amplo de todos o padrão de comportamento e posses por 

meio do qual a pessoa expressa sua posição no mundo ou o que ela pensa que é seu 

padrão ou o que gostaria que fosse.[...] Balzac vai empilhando esses detalhes tão 

impiedosamente e, ao mesmo tempo, tão meticulosamente [...] que dispara as 

lembranças que o leitor possui de seu próprio status de vida, de suas ambições, 

inseguranças, prazeres, desastres, mais as mil e uma pequenas humilhações e coups 

do status na vida cotidiana [...] (WOLFE, 2005, p. 55). 
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No Brasil, o jornalista e professor universitário Felipe Pena publicou, em 2006, o livro 

Jornalismo Literário, em que apresenta para o leitor uma explicação abrangente do que é o 

jornalismo literário, tratando-o como um gênero híbrido de jornalismo e literatura. A 

discussão sobre o jornalismo poder ou não ser categorizado como um gênero literário foi 

abordada em 1960 por Alceu Amoroso Lima em Jornalismo como gênero literário. Tal 

problemática, entretanto, não será discutida aqui, já que o jornalismo literário se diferencia em 

diversos aspectos daquele trabalhado por Lima (1960). Hoje, há percepção e consciência de 

que jornalismo e literatura se misturam e se emprestam características em diversos pontos, 

tornando-se intrínsecos.  

 Pena (2011) apresenta o conceito da “Estrela de sete pontas”, como uma forma de 

produção, construção e características do texto de jornalismo literário. A primeira ponta da 

estrela trata de “potencializar os recursos do jornalismo”, que o autor explica como sendo o 

desenvolvimento de novas estratégias na produção de conteúdo para obter um produto 

melhor, ou seja, refinar o trabalho através da inovação, sem deixar de lado os princípios 

básicos do jornalismo. Em relação à segunda ponta da estrela, Pena discorre sobre a 

necessidade de romper com a periodicidade e trabalhar a realidade que ultrapassa o factual, 

mostrando que há notícias e histórias que merecem ser contadas, mas que escapam devido ao 

conceito de tempo utilizado no jornalismo.  

 A terceira e a quarta ponta da estrela são diretamente complementares, tratando, 

respectivamente, da ampliação da visão do acontecimento e do exercício da cidadania, 

voltadas para o modo que a abordagem pode contribuir para a formação do cidadão.  

 Romper com as correntes do lead é a quinta ponta da estrela. Como mostrado 

anteriormente, os jornalistas adeptos ao jornalismo literário criticam as amarras criadas para 

padronizar e dar objetividade ao texto. Também transgredindo as rotinas produtivas do 

jornalismo, a penúltima ponta da estrela é sobre evitar fontes oficiais e valorizar pontos de 

vista que nunca foram abordados. A sétima e última ponta é sobre permanência, ou seja, não 

permitir que o texto caia em esquecimento. Nesse momento, Pena (2011) critica o jornalismo 

diário em virtude de matérias que perdem o valor logo no dia seguinte à publicação, servindo 

somente para “embrulhar o peixe na feira” (p.13). 

 Mas qual será a estrutura textual enquadrada como Jornalismo Literário, ou Novo 

Jornalismo, ou New Journalism? Sendo, de certa forma, um híbrido de jornalismo e literatura, 

não poderia ser diferente de tais no quesito classificação. A literatura se divide em diversas 

formas e classificações, assim como o jornalismo, com suas notas, matérias, reportagens, 



15 

 

colunas, etc. – além das divisões por editorias. Por fim, todos os produtos textuais se 

encaixam em alguma classificação, sendo agrupado em uma seção que reúne materiais com 

características em comum. Pena (2011) sinaliza que “no caso do texto (literário ou não), o 

objetivo fundamental da divisão de gêneros é fornecer um mapa para a análise de estratégias 

de discurso, tipologias, funções, utilidades e outras categorias” (p. 18). 

 Pena (2011) destaca a dificuldade em analisar e classificar o produto resultante da 

união de dois discursos distintos: o jornalístico e o literário. Desde a Grécia Antiga, são feitas 

classificações de gênero, as quais são utilizadas ainda hoje, além de serem base para estudos 

de literatura. Por fim, o que se assume é que gêneros são mutáveis e transitórios. O mesmo se 

aplica para obras do jornalismo literário, pois podem condizer com uma ou mais 

classificações, pois “ao juntar elementos presentes em dois gêneros diferentes, transformo-os 

permanentemente em seus domínios específicos, além de formar um terceiro gênero, que 

também segue pelo inevitável caminho da infinita metamorfose (PENA, 2011, p. 21)  

 Entre as produções que se classificam gêneros que fazem parte do jornalismo literário 

estão: a crônica, a biografia, o perfil, a crítica literária, a vertente gonzo, o romance-

reportagem, a ficção jornalística e o livro-reportagem. Porém, não são classificações puras 

e/ou com características distintas entre elas. 

 

2.3 LIVRO-REPORTAGEM E ROMANCE-REPORTAGEM 

 

Lima (1993) classifica o livro-reportagem como um “veículo de comunicação 

jornalística não periódica peculiar” que ressignifica as práticas jornalísticas com a ousadia de 

absorver aspectos técnicos e conceituais de áreas como a literatura e a história. Por esses e 

outros motivos, o livro-reportagem transcende os caminhos tradicionais do jornalismo diário e 

das reportagens jornalísticas. Segundo Lima (1993), o primeiro rompimento dos conceitos 

tradicionais diz respeito à “atualidade” e à “periodicidade”.  A forma convencional está 

constantemente preocupada com o agora, o hoje, não havendo interesse em noticiar o que já 

aconteceu (salvo a retrospectiva de fatos históricos que são comemorados no “hoje”). 

 

A prisão do jornalismo comum em torno da atualidade o impede de buscar as raízes, 

um pouco mais distantes no tempo, que explicam melhor as origens dos 

acontecimentos, bem como as motivações dos atores envolvidos. (...) a 

contemporaneidade abrange, muito mais do que meros fatos, tendências que se 

formam ao longo do tempo nas mais diversas esferas da vida social, muitas vezes 

combinando-se e se relacionando nesse desenrolar (LIMA, 1993, p. 20). 
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O texto produzido em forma de livro-reportagem se preocupa em construir a esfera da 

realidade do acontecimento retratado de forma profunda e contextualizada, amarrando as 

pontas que constituem o fato. Lima (2004) considera que a reportagem é uma ampliação da 

notícia, pois aprofunda detalhes, implicações e possíveis desdobramentos. Por conta do 

limitado espaço nos meios de comunicação periódicos, o livro-reportagem representa uma 

ampliação da reportagem, pois detém maior extensão.  

Quanto ao conteúdo, fica compreendido que o livro-reportagem trata de temas que 

correspondem ao real, tomando como essenciais a veracidade e a verossimilhança. No que se 

refere à forma, carrega o traço fundamental do texto jornalístico, característica que marca a 

diferença entre livro-reportagem e romance-reportagem. 

No conceito explorado por Pena (2011), a palavra ficção não cabe ao romance-

reportagem, pois nesse tipo de narrativa o autor não inventa nada, tendo em vista que “ele se 

concentra nos fatos e na maneira literária de apresentá-los ao leitor. Trata-se do cruzamento 

da narrativa romanesca com a narrativa jornalística” (PENA, 2011, p. 103). O autor conclui 

que tal modo de produção se concentra na realidade factual, embora se utilize de estratégias 

da ficção: “claro que os conceitos de realidade e ficção não são absolutos. Eu mesmo na 

introdução que o fictício no Jornalismo Literário não se baseia na veracidade, mas sim na 

verossimilhança, ou seja, a mimetização da realidade. (PENA, 2011, p. 103). O autor ainda 

destaca que o autor de romance-reportagem se preocupa em contextualizar e interpretar os 

acontecimentos, que são a representação direta do real, não havendo “preocupação apenas em 

informar, mas também em explicar, orientar e opinar sempre com base na realidade” (PENA, 

2011, p. 103).  

As biografias e os perfis também são produções classificadas como jornalismo 

literário, tendo a mesma característica principal: são textos concentrados em uma 

personalidade, um sujeito. A diferença entre os gêneros é complexa de determinar. A linha 

tênue entre um e outro pode se diferenciar entre os textos publicados. Para os fins deste 

trabalho, será considerada a diferença apontada por Ormaneze (2013), que diz ser necessário 

considerar a importância que a narração do passado do perfilado terá para o texto final; 

portanto, a diferença deve ser a extensão e o aprofundamento. 

 

Não se trata de uma biografia – mais extensa, mais aprofundada e com o objetivo de 

contar a trajetória de um personagem, desde o início de sua vida. Num perfil, o 

objetivo é responder “quem é” tal personagem, como ele se comporta diante da vida 

e dos fatos contemporâneos. O passado será importante à medida que ajuda a 
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compreender o presente, sem grandes delongas, para que não se perca a preocupação 

em retratar o hoje do perfilado (ORMANEZE, 2003, p. 6). 

 

O perfil se preocupa com a personalidade da pessoa, enquanto a biografia se atém à 

história de vida ou a um período específico dela. Ambos podem ser entendidos e classificados 

a partir da catalogação de seus atributos, como parte do jornalismo literário, mesmo que 

autores como Muniz Sodré e Ferrari (1986) não considerem a ligação.  

Segundo Sergio Vilas Boas (2003), “os perfis cumprem um papel importante que é 

exatamente gerar empatia”. Sentir empatia pelo próximo envolve compaixão e compreensão. 

É pensar na realidade do outro e sobre as próprias ações, caso estivesse naquela realidade. 

Experienciar esses sentimentos também constrói novas percepções sobre quem é o 

personagem, valorizando suas características subjetivas, gostos, anseios, escolhas e opiniões.  

A partir dessa diferenciação básica entre perfil e biografia, o livro Abusado pode ser 

compreendido como estando mais próximo do texto biográfico, pois se preocupa com um 

período extenso da vida do personagem principal.  

 Sergio Vilas Boas (2003) expõe a crença difundida de que as biografias influenciam 

na forma como o leitor enxerga a si mesmo, a outros sujeitos e à natureza humana no geral. 

Concepção esta que vai direto ao encontro da geração de empatia. As duas propostas se 

completam e se confirmam, pois a empatia é o que faz a pessoa ver a realidade dos outros e a 

sua própria através de uma nova perspectiva. O leitor se coloca na posição de repensar os 

próprios atos e escolhas caso estivesse na mesma situação do personagem (ou biografado): V. 

Boas (2003) acrescenta que “como leitores, percebemos as perplexidades do sujeito narrado e 

especulamos intimamente sobre o quanto de nós mesmos pode estar contido na história do 

outro” (p. 170). 
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3 LINGUAGEM E REALIDADE 

 

 Colocar a mão no próprio peito, sentir o ritmo das batidas e compreender o que elas 

significam. Colocar a mão no peito de outra pessoa, não perceber ritmo e, no vazio, 

compreender um significado. O simples existir do ser humano comunica algo. Um som, uma 

pulsação, umas palavras e o silêncio comunicam. O homem enquanto ser social, complexo 

interna e externamente, afetado pelo meio e pelas demais variáveis de sua existência, possui a 

necessidade de ser compreendido e de compreender, sendo 

 

...a linguagem que permite ao homem pensar e agir. Pois não há ação sem 

pensamento, nem pensamento sem linguagem. É também a linguagem que permite 

ao homem viver em sociedade. Sem a linguagem ele não saberia como entrar em 

contato com os outros, como estabelecer vínculos psicológicos e sociais com esse 

outro que é, ao mesmo tempo, semelhante e diferente. Da mesma forma, ele não 

saberia como constituir comunidades de indivíduos em torno de um “desejo de viver 

juntos”. A linguagem é um poder, talvez o primeiro poder do homem 

(CHARAUDEAU, 2010, p. 7). 

 

 No prefácio do livro Linguagem e discurso: modos de organização, Patrick 

Charaudeau demonstra a importância da linguagem na vida do ser humano. Para o autor, a 

linguagem está além das regras gramaticais e das palavras do dicionário: ela é um fenômeno 

complexo produzido em um ato de comunicação.  

 

A linguagem é uma atividade humana que se desdobra no teatro da vida social e cuja 

encenação resulta de vários componentes, cada um exigindo um “savoir-faire”, o que 

é chamado de competência. Uma competência situacional, pois não há linguagem 

que se produza fora de uma situação de comunicação (CHARAUDEAU, ibidem). 

  

 Segundo Paula Cristina Lopes (2010), é através do propósito de comunicar e da 

utilização da palavra como meio de trabalho que a literatura e o jornalismo se convergem em 

um mesmo ponto. Comunicar é o que gera cumplicidade entre a literatura e o jornalismo, mas 

ambas “diferenciam-se pela intenção do discurso” (p. 1). A autora destaca ainda que, em 

ambos os casos, “a realidade expressa por palavras pressupõe manipulação, pressupõe a 

produção e difusão de uma versão de uma determinada realidade” (LOPES, 2010, p. 1). Para 

tanto, a literatura utiliza a língua de forma livre para produzir a narrativa ficcional, a mímese 

da realidade e, “mais do que a vontade de comunicação, a capacidade de significar” 

(CENTENO, 1986: 58 apud LOPES, 2010, p. 1). Já no texto jornalístico, a importância da 

palavra recai sobre o que se diz, sem a valorização do estético para o como se diz, não 
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havendo espaço para usos de sentido conotativo. O leitor necessita compreender exatamente 

aquilo que está sendo dito; caso contrário, a “realidade” será alterada. 

 Para compreender linguagem, é necessário entender, em primeiro lugar, que a língua é 

um sistema de signos, “um conjunto organizado de elementos significativos” (PROENÇA 

FILHO, 1997). A língua, portanto, é um sistema de organização específica e complexa, 

formado por “um conjunto de subsistemas que se integram” (p. 21). 

 

Não nos esqueçamos também que a língua, além de ser um conjunto organizado de 

valores, é, simultaneamente, uma instituição social, é a linguagem de uma 

sociedade. É constituída de elementos que têm um valor em si e um valor em relação 

aos demais (PROENÇA FILHO, id, p. 22). 

 

 O autor destaca que a língua também pode ser entendida como a “realização de uma 

linguagem, um sistema de signos que permite configurar e traduzir a multiplicidade de 

vivências caracterizadas do ser de cada um no mundo” (ibid, p. 22). Isso porque,  

 

...a partir dela (a língua portuguesa do Brasil), criam-se realidades, num uso 

especial da linguagem, a arte literária; ao fazê-lo, os autores evidenciam 

atitudes individuais que singularizam os textos e, ao mesmo tempo, 

apresentam traços comuns que aproximam como representativos de um 

determinado momento da cultura e da arte literária no Brasil (ibid, p. 24). 

 

 Para Proença Filho (ibidem), cada pessoa tem seu ideal linguístico que se forma 

através do múltiplo repertório de possibilidades dispostas pela língua. Para a construção do 

discurso, os sujeitos escolhem a melhor forma de expressão que representem seus desejos, 

pensamentos e ideias. 

 

3.1 LINGUAGEM JORNALÍSTICA 

 

 Com tantas responsabilidades perante a sociedade, não deve haver espaço para erros 

ou “ruídos” de comunicação. Por isso – e por razões econômicas –, o fazer jornalístico é 

construído sob regras e normas que acompanham os repórteres no cotidiano. Algumas delas, 

já foram citadas neste estudo, como o lead e o padrão linguístico. Nilson Lage (2001) diz que 

definir é restringir um conceito e que as restrições aplicadas ao jornalismo são relacionadas 

com “registros de linguagem”, “processo de comunicação” e “compromissos ideológicos”. No 

que diz respeito aos registros de linguagem, o autor afirma que “a língua nacional não é um 

conjunto homogêneo”, e isso é explicado pelos diferentes usos regionais, pelos discursos 



20 

 

especializados e por dois registros de linguagem: o formal – usado na escrita e em “situações 

tensas” - e o coloquial – que “compreende as expressões correntes na modalidade falada” (p. 

36).  Então, o autor define o texto jornalístico como a conciliação dos interesses da linguagem 

coloquial e da linguagem formal, sendo ele “constituído de palavras, expressões e regras 

combinatórias que são possíveis no registro coloquial e aceitas no registro formal” (p. 38). Em 

parte, essa visão se difere de Nascimento (2009), citada anteriormente, que classifica os níveis 

de linguagem em três: formal/culto, comum/coloquial e informal/popular.  

 A linguagem em jornalismo é predominantemente substantiva e denotativa, 

carregando o sentido básico das palavras, além de ser referencial, por definição. Ela evita –  

ou não permite – o uso de adjetivos e metáforas a fim de tornar a comunicação efetiva ao 

simplificar.  

 

3.2 LINGUAGEM LITERÁRIA 

 

 No uso cotidiano – e no jornalismo – a fala, ou o discurso, é um instrumento da 

informação que, na maior parte das vezes, não exige interpretação. Segundo Domício Proença 

Filho, o significado e as aplicações das palavras são configurados com base no idioma que é 

falado.  

 

A fala comum se caracteriza pela transparência. O mesmo não acontece com o 

discurso literário. Este se encontra a serviço da criação artística. O texto da literatura 

é um objeto de linguagem ao qual se associa uma representação de realidades 

físicas, sociais e emocionais mediatizadas pelas palavras da língua na configuração 

de objeto estético (PROENÇA FILHO, 1997, p.7). 

 

 O autor diz que o conceito de literatura não é algo pacífico, tendo sofrido – e ainda 

sofrendo – variações ao longo da história, dividindo-se em duas principais visões. A 

concepção clássica da literatura é seguida por pensadores que entendem a obra literária como 

algo que “envolve uma representação e uma visão do mundo, além de uma tomada de posição 

diante dele” (PROENÇA FILHO, id, p. 9). A “análise” (ou o “valor”) da obra centraliza “suas 

atenções no criador de literatura e na imitação da natureza, compreendida como cópia ou 

reprodução” (loc. cit). Nessa visão, a linguagem é tida como veículo da comunicação, da 

mensagem que se quer passar. Na segunda concepção da literatura, o cerne do conceito está 

em como a literatura é realizada. A linguagem deixa de ser um simples condutor da 

informação para se tornar parte da arte e carregar significados à obra: “sua especificidade, 
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segundo essa nova visão, nasce do uso da linguagem que nela se configura” (PROENÇA 

FILHO, 1997, p. 9). 

 Proença Filho (id) considera que só há literatura onde há povo e, por consequência, o 

desenvolvimento de uma cultura, pois ela se destaca pela conotação (sentido que não é 

explícito no texto) e está intimamente ligada às diferenças sociais. O autor, portanto, diz que a 

matéria literária é cultural: “o artista das palavras retira do mundo elementos que, 

convenientemente organizados, podem representar totalidades e constituir uma afirmação cuja 

força e coesão se encontram no alcance dos profanos” (PROENÇA FILHO, id, p. 33). E, por 

ser cultural, a literatura acompanha as mudanças da cultura à qual pertence.  

 

Reiterando noções e ampliando a explicitação: a linguagem literária é 

eminentemente conotativa. A conotação se pluraliza em função do universo cultural 

dos falantes; prende-se, portanto, às diferenças de camadas sócio-culturais e ao 

processo de desenvolvimento de cultura. Fácil é concluir que a literatura, apoiada 

num sistema de signos linguísticos que representam o mundo e revelam dimensões 

profundas do mesmo, traduz o grau de cultura de uma sociedade. E mais: por força 

de sua natureza criadora e fundadora, ela pode configurar-se como espelho ou como 

denúncia, como conservadora ou como transformadora (PROENÇA FILHO, id, p. 

34). 

 

3.3 ARTE, LITERATURA E REALIDADE 

 

 Segundo Proença Filho (id, p. 14), a arte é um dos meios que o homem tem de 

conhecer a realidade, através de uma relação diferente entre homem e mundo: “todo  

conhecimento se caracteriza como uma representação, como um tornar de novo presente a 

realidade em que vivemos, para que dela tenhamos uma visão mais clara e profunda, que 

escapa à nossa percepção imediata (PROENÇA FILHO, id, p. 15). O autor destaca o 

entendimento de que a linguagem é uma das formas de compreensão da realidade, tendo em 

vista que “o homem vive em permanente e complexa interação com a realidade e a apreende 

de várias maneiras, por exemplo, através dos sentidos” (ibidem, p. 16). 

 Ao citar Ernst Cassier, Proença Filho (id) segue na compreensão da linguagem como 

representativa daquilo que está interno e externo ao sujeito: “a linguagem é a faculdade que o 

homem tem de expressar seus estados mentais através de um conjunto de sons vocais 

chamados língua, que é ao mesmo tempo representativo do mundo interior e do mundo 

exterior” (CASSIER ¹ apud PROENÇA FILHO, 1997, p. 17)
1
. 

                                                
1
 Proença Filho não apresenta de forma clara a origem da citação utilizada. 
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 Portanto, a linguagem pode ser compreendida como uma representante da realidade 

social; pois, mesmo quando regulada por formalismos da língua e da sociedade, a linguagem 

expressa um conjunto de informações internas e externas a quem produz, além de estar 

passível da compreensão do sujeito que atua com destinatário da informação carregada por 

essa linguagem. Esse sujeito  destinatário também é influenciado interna e externamente.  

 Reis (2001, p. 41) diz que a literatura pode ser entendida ainda como um instrumento 

de interação social. Durante o Realismo, ela foi colocada numa posição anti-idealista, pois “o 

escritor faz da literatura um instrumento de análise de tipos e situações carenciados de 

reforma”. Já no período do Naturalismo, sob as marcas do Positivismo e do Determinismo, 

destaca-se essa análise, utilizando soluções explicativas de inspiração científica que 

apontavam na direção da mudança qualitativa da natureza através da literatura. Entre os anos 

30 e 50, com a influência do marxismo, “associam as práticas literárias a intuitos de revolução 

social e econômica, fazendo então da literatura um instrumento de compromisso social do 

escrito” (REIS, id, p. 42). Reis, então, discute que tal visão traz implicações em dois níveis: o 

ideológico e o funcional. 

 A implicação ideológica é de que o autor deverá assumir responsabilidade cultural, 

incluindo o compromisso de intervir na sociedade e envolver o leitor na intervenção. O 

comprometimento funcional ocorre, pois, por conta do comprometimento do autor com a 

mudança social, em que o discurso se dá na forma de prosa por se adequar à proposta de 

revelação social (ibidem, p. 43).  

 Em outros momentos, como na segunda metade do século XIX, com o 

aburguesamento da arte e a exploração do valor comercial, a literatura passa a reivindicar os 

princípios e valores da arte pela arte (REIS, id, p. 49). Movimento esse que gera 

comportamentos entendidos como alienação, destacando-se em situações socioculturais, em 

que o autor se demonstra elitista. Ainda segundo Reis (id, p. 50), “literatura alienante será, 

então, aquela que impele o leitor para um universo outro, divorciado da que é efectiva 

identidade desse leitor”. A literatura, portanto, chamada de desalienante é aquela que se 

responsabiliza em transportar o leitor de volta para sua realidade sociocultural e ideológica 

pertencente.  

 Contudo, em determinado cenário, a literatura considerada alienante não poderia ser 

considerada antialienante por apresentar ao leitor uma realidade diferente daquela ao qual está 

acostumado? Não seria abrir os olhos do sujeito para uma existência até então desconhecida 
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por ele? Reis (2001), então, propõe que a literatura seja compreendida como desalienadora 

quando o autor se propuser a construir uma representação da realidade humana.  

 

Mas se, por outro lado, se entende que o real ‘se apresenta imediatamente alienado, 

desconhecido, estranho e espesso de véus de ignorância, mistério e limites’, então 

pode, sem dúvida, aceitar-se que a literatura seja entendida ‘como desalienadora 

desde que o artista se proponha a formar uma representação do mundo do homem 

(FERREIRA apud REIS, 2001, p. 52). 

 

 Para Berger e Luckmann (2008, p. 57), a compreensão da realidade cotidiana acontece 

através da compreensão da linguagem: “a vida cotidiana é sobretudo a vida com a linguagem, 

e por meio dela, de que participo com meus semelhantes. A compreensão da linguagem é por 

isso essencial para minha compreensão da realidade da vida cotidiana”.  

 Partimos do pressuposto de que não há uma realidade e uma verdade absoluta. A 

sociedade é constituída das mais diferentes formas de realidade, ou seja: aquilo que é o 

contexto de realidade para uma pessoa pode não ser para outra. A existência de uma não anula 

a outra, elas apenas fazem parte de espectros diferentes de um plano geral. Conforme Berger e 

Luckmann (id, p.13), a realidade é socialmente relativa, pois “o que é ‘real’ para um monge 

tibetano pode não ser ‘real’ para um homem de negócios americano”. Dessa forma, ao discutir 

a construção da realidade na perspectiva de Berger e Luckmann (id), Meditsch (2010, p. 14) 

atenta para que  deve ficar claro que o jornalismo pode ser incluído entre os atores que 

contribuem significativamente para essa construção – tanto para a realidade objetiva quanto 

para a realidade subjetiva –, mas não como o único ator e nem mesmo como o principal.  

 É comum observar em diversos textos acadêmicos a afirmação “o jornalismo constrói 

a realidade”. Para a finalidade deste trabalho, tal afirmação não embasará as análises 

desenvolvidas. Meditsch (2010) atenta para a leitura errônea que é feita de Berger e 

Luckmann (2008) por pessoas do campo de estudos jornalísticos. O jornalismo não constrói a 

realidade, ele apresenta ao leitor um espectro e um ponto de vista sobre uma realidade. São 

produzidos conhecimentos e impressões sobre coisas, lugares, pessoas e fatos, mas dizer que a 

“realidade” construída pelo jornalismo é a única possível seria afirmar que as violências e 

acusações feitas às pessoas faveladas são legítimas e corretas. 

Para quem só pode conhecer o mundo através do jornalismo, o que está nos veículos 

de comunicação é a verdade. Os fatos e conhecimentos traduzidos em reportagens são o que 

constituem o imaginário do real. Porém, os indivíduos da sociedade se comportam de 

maneiras diferentes, possuem gostos, rotinas e formas de consumo das notícias que são 
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díspares. Somente com essa constatação é possível perceber que a realidade construída para 

cada um não poderia ser igual.  
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4 METODOLOGIA 

 

 A pesquisa de caráter qualitativo utiliza os procedimentos metodológicos de análise de 

conteúdo descritos por Bardin (2004), aliado às técnicas de análise de narrativa (GANCHO, 

1995). O processo especificado por Bardin (ibid) possibilita buscar outras formas de análise 

concomitantemente. Por isso, neste trabalho, são utilizados métodos naturais do campo das 

Letras, como a narratologia. Dessa forma, é permitida a observação de conteúdos exteriores, 

como os contextos social, político e econômico, o que é considerado de suma importância 

para o presente trabalho. Para compreensão total do conteúdo abordado no objeto, é 

necessário considerar a narrativa para além do que está no texto.  

 

4.1  DOS MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

4.1.1 Análise de conteúdo 

 

A análise de conteúdo é uma técnica que consiste em descrever e interpretar o objeto 

de pesquisa, possibilitando compreender o conteúdo para além da leitura habitual. Por se 

tratar de um processo empírico, ela não pode ser aplicada com base em um modelo padrão, 

pré-definido. Portanto, a técnica é adaptável por definição e pode ser utilizada por diversos 

campos de estudo. Com base nessa definição, a análise de conteúdo foi aliada à análise de 

narrativa na presente pesquisa. 

Bardin (ibid) define o campo, o funcionamento e o objetivo da análise de conteúdo 

como  

 

...um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (qualitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, ibid, p. 37). 

 

Quando relaciona a análise de conteúdo à linguística de Ferdinand Saussure, a autora 

demonstra as distinções dos estudos. Bardin (ibid) esclarece que a análise de conteúdo 

pretende conhecer o que está por trás das palavras analisadas e “busca outras realidades 

através das mensagens”, enquanto a linguística “estuda a língua para descrever seu 

funcionamento” (p. 38). 



26 

 

Ainda de acordo com Bardin (2004, p.112), “classificar elementos em categorias 

impõe a investigação do que cada um deles tem em comum com outros. O que vai permitir o 

seu agrupamento é a parte comum existente entre eles”. A autora divide a técnica em três 

fases: i) pré-análise; ii) exploração do material; e iii) tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação. A primeira fase é a de organização do material, que Bardin (2004) identifica 

como tendo três missões: a) escolha dos documentos; b)formulação de hipóteses e objetivos; e 

c) a “elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final” (p. 89). A exploração 

do material, “fase de análise propriamente dita não é mais do que a administração sistemática 

das decisões tomadas” (id). Por último, a terceira fase, o tratamento de resultados obtidos e 

interpretação, é o momento em que o autor “pode então propor inferências e adiantar 

interpretações a propósito dos objectivos previstos ou que digam respeito a outras descobertas 

inesperadas” (id). 

 

4.1.2 Análise de narrativa  

 

 No livro Como analisar narrativas, a autora Cândida Vilares Gancho inicia o texto 

destacando que contar histórias, narrar, é uma atividade praticada há muito tempo e por todos 

os tipos de pessoas. Todos os indivíduos desenvolvem algum tipo de interação com histórias, 

seja ouvindo ou contando, lendo ou escrevendo: “narrar é uma manifestação que acompanha o 

homem desde sua origem. As gravações em pedra nos tempos da caverna, por exemplo, são 

narrações” (GANCHO, 1995, p. 6). 

 Para Reis (2001, p. 345), “a narrativa literária estrutura-se em dois planos 

fundamentais: o plano da história relatada e o plano do discurso que relata, articulados num 

acto de enunciação que é instância da narração”. Os autores Reis e Lopes (ibid, p. 271) 

utilizam de uma citação de Labov (1978, p. 295) diz ser a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

narrativa é “um método de recapitulação da experiência passada que consiste em fazer 

corresponder a uma sequência de eventos (supostamente) reais uma sequência idêntica de 

proposições”. 

         Cândida Vilares Gancho (ibid, p. 5) diz que a “maioria das pessoas é capaz de 

perceber que toda narrativa tem elementos fundamentais, sem os quais não pode existir”. A 

narrativa é, portanto, estruturada sobre cinco elementos principais: enredo, personagens, 

tempo, espaço e narrador. A autora classifica as narrativas em três gêneros literários, da 

mesma forma que Aristóteles na obra A Poética: épico, lírico e dramático. Contudo, esse 
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tópico não será utilizado no presente trabalho, visto que a problemática inerente ao jornalismo 

literário como um gênero já foi abordada. 

 

4.1.2.1 Elementos da narrativa 

 

O primeiro elemento necessário para a constituição da narrativa é o enredo, que 

também pode ser conhecido como fábula, intriga, ação, trama e história, sendo compreendido 

como um conjunto dos fatos. Para elencar as partes do enredo, Gancho (1995) destaca a 

importância de compreender e localizar o conflito dentro da narrativa, chamado de “elemento 

estruturador”. O conflito pode surgir de qualquer componente da história que se opõe a outro, 

criando uma tensão, algo que precisa ser resolvido e que prende a atenção do leitor. O 

elemento estruturador pode partir dos personagens e do ambiente, podendo ser de ordem 

religiosa, econômica e psicológica. 

Partindo da identificação do conflito, pode-se determinar as partes do enredo em 

exposição, sendo a primeira delas a introdução, o começo da história, a qual contém a 

apresentação dos fatos iniciais, dos personagens, do tempo e do espaço. Nesse momento da 

narrativa, o leitor deve ser situado na história que lerá. A complicação é a parte na qual se 

desenvolve o conflito (ou os conflitos já que pode haver mais de um). Também há o clímax, 

que é o momento de maior tensão na história, o ponto máximo do conflito: é o ponto de 

referência para outras partes do enredo. Por fim, tem-se o desfecho, a conclusão da narrativa, 

a solução do conflito, que pode ser feliz ou não, havendo muitos tipos de desfecho: 

surpreendente, feliz, trágico, cômico, etc. 

 

4.1.2.2  Compreender os personagens 

 

 Personagens são seres que desempenham o enredo, que fazem a ação. São 

considerados personagens aqueles seres que produzem alguma ação, ou seja, falam e agem. 

Os personagens ser classificados de três formas diferentes: protagonista, antagonista e 

personagem secundário. 

 O protagonista é o personagem principal da história, podendo ser compreendido como 

herói ou anti-herói. O primeiro é um ser que possui características superiores às de seu grupo, 

ao passo que o segundo é alguém que está na posição de herói, mesmo sem competência para 

tal, pois tem características iguais ou inferiores às de seu grupo. Gancho (1995) afirma que 
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“na literatura brasileira são mais frequentes os anti-heróis, sempre vítimas de adversidades ou 

de seus próprios defeitos de caráter” (p. 15). 

 O antagonista é o personagem em oposição ao protagonista, seja pelas características 

opostas ou pelas ações que atrapalham. É mais conhecido como vilão da história. Os 

personagens secundários podem estar relacionados ao protagonista ou ao antagonista, sendo 

ajudantes, confidentes, figurantes, etc. São seres menos importantes na história, por terem 

participação menor ou menos frequente no enredo. 

 A autora ainda apresenta duas possibilidades de caracterização dos personagens, os 

quais podem ser redondos ou planos.  Os personagens redondos são mais complexos, isto é, 

apresentam uma multiplicidade de características, que podem ser físicas, sociais, psicológicas, 

ideológicas e morais. Já os personagens planos são aqueles que possuem um número menor 

de características. De modo geral são seres pouco complexos, dividindo-se, em geral, em 

personagem tipo e caricatura: o tipo é reconhecido por características típicas e invariáveis; já 

a caricatura é o personagem que apresenta atributos fixos e ridículos. 

 Gancho (id) destaca que os traços morais não são imediatamente identificáveis, mas 

podem ser percebidos pelo modo como o narrador julga. Porém, nada impede que o leitor 

julgue o personagem a partir de outro ponto de vista. A autora ainda concluir que, ao analisar 

um personagem redondo, deve-se considerar que ele muda durante a história, razão pela qual 

a simples adjetivação, às vezes, não dá conta de caracterizá-lo. 

 

4.1.2.3  O contexto: tempo, espaço e ambiente 

 

 Os estudos referentes ao tempo da narrativa realizados por Gancho (1995) dizem 

respeito à perspectiva fictícia; entretanto, suas considerações dão conta dos fins propostos 

para este trabalho. Segundo a autora, os fatos do enredo estão ligados ao tempo em diferentes 

graus. A época em que se passa a história não é necessariamente a mesma da publicação do 

texto. A duração da narrativa também é variável, podendo se passar em um curto período de 

tempo ou se estender por muitos anos. Para identificar a duração e o tempo-época, é 

necessário fazer um levantamento de índices temporais, ou seja, localizar passagens do texto 

que remetem a uma época. 

 A passagem do tempo pode ocorrer de duas maneiras na narrativa (id, p. 21): o tempo 

pode ser cronológico ou psicológico. O tempo cronológico é aquele que descreve os fatos na 
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ordem dos acontecimentos. Já o tempo psicológico narra os acontecimentos conforme a 

vontade dos personagens ou do narrador, alterando a ordem natural dos fatos.  

 É denominado de espaço da narrativa o lugar onde se passa a ação, os acontecimentos. 

Segundo Gancho (1995), a fluência de espaços é proporcional ao número de peripécias, tendo 

um espaço “como funções principais situar as ações dos personagens e estabelecer com eles 

uma interação, quer influenciando suas atitudes, pensamentos ou emoções, quer sofrendo 

eventuais transformações provocadas pelos personagens” (id, p. 23). 

O espaço pode ser identificado na narrativa por suas características, da mesma forma 

que os personagens, podendo ser, por exemplo, um local aberto ou fechado, urbano ou rural. 

Já o ambiente “é o espaço carregado de características socioeconômicas, morais, psicológicas, 

em que vivem os personagens” (p. 24). A autora acrescenta que é um conceito que aproxima 

tempo e espaço, pois é o resultado da união de ambos acrescidos de um clima. Para Gancho 

(id), clima é uma soma de características que cercam os personagens e podem ser de ordem 

socioeconômica, moral, religiosa e/ou psicológicas.  

O ambiente tem as funções de “situar os personagens no tempo, no espaço, no grupo 

social, enfim nas condições em que vivem [...], ser a projeção dos conflitos vividos [...] [e] 

estar em conflito com os personagens” (id). Os aspectos levados em consideração para a 

caracterização do ambiente são: época, características físicas, aspectos socioeconômicos, 

psicológicos, morais e religiosos. 

 

4.2 DO OBJETO – ABUSADO 

 

 Caco Barcellos nasceu em Porto Alegre em 1950, formado em Jornalismo pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Foi taxista antes de se 

tornar repórter, tendo seu primeiro emprego como tal no jornal Folha da Manhã. Em mais de 

trinta anos de profissão, passou por veículos como Veja, IstoÉ e atuou como repórter do 

Fantástico, do Jornal Nacional e do Globo Repórter. Desde 2008, comanda o programa 

Profissão Repórter, transmitido semanalmente pela Rede Globo. 

 O jornalista é contemplado com dois prêmios Jabuti ao longo da carreira. O primeiro 

foi pelo livro Rota 66 - A história da polícia que mata, publicado em 1992, no qual Barcellos 

denuncia a Polícia Militar de São Paulo por manter um “esquadrão da morte”. O segundo 

Prêmio Jabuti que recebeu foi pelo livro Abusado - O dono do Morro Dona Marta, publicado 

em 2003, após anos de apuração. Por meio da vida do traficante Juliano VP, o livro-
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reportagem escancara a realidade vivida pelos moradores da favela no Rio de Janeiro. A 

narrativa inicia com a povoação do Morro Dona Marta pelos imigrantes nordestinos que, 

devido à extrema pobreza, construíram suas moradias no local, anos antes do nascimento do 

futuro chefe do tráfico. Paralelo e intrínseco ao crescimento e ao desenvolvimento do 

personagem principal, está a vida em comunidade, a construção da cidadania dos moradores 

da favela. Tal cidadania se constitui apesar das péssimas condições de higiene, segurança e a 

precária infraestrutura. 

 No decorrer do texto, é possível observar que o autor faz uso de linguagens que fogem 

do padrão utilizado no jornalismo. Há passagens com o emprego das gírias e das marcas de 

linguagem oral praticada pelos moradores do Morro. 

 

4.2.1 Juliano VP: o bandido poeta de uma consequência social 

 

 Juliano VP é um pseudônimo criado por Caco Barcellos para contar a história de 

Márcio Amaro de Oliveira, o Marcinho VP. Filho de Betinha, auxiliar de enfermagem, e de 

Romeu, nordestino dono de uma birosca. Quando criança e adolescente, Juliano tinha um 

corpo magro de aparência frágil, cabelos encaracolados, pele morena, olhos puxados, nariz e 

lábios grossos. Características que são lembradas no livro pela personagem Madá, uma das 

moradoras da favela. A antiga fisionomia retorna à memória dela enquanto observava o 

mesmo Juliano aos 29 anos, usando cavanhaque e costeleta, sangrando e desesperado com a 

ideia de morrer logo após ser atingido por um tiro na cabeça.  

 O Juliano de quase 30 anos, sangrando pelo ferimento na cabeça, rodeado por amigos 

e companheiros de quadrilha, era o atual dono do morro Dona Marta, localizado no bairro 

Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Esse episódio foi ponto de partida para o início da 

narrativa de Abusado, que conta a trajetória do traficante famoso pela personalidade 

divergente daquela estigmatizada de um bandido.  

 O VP do nome é uma herança da infância, que acompanhou o personagem até o fim.  

A sigla, que significa “viado puto”, começou a seguir o nome de Juliano de tanto que ele 

repetia os palavrões para os amigos na época de descoberta da sexualidade. A infância e a 

adolescência do grupo, chamado “Turma da Xuxa”, são contadas no capítulo de mesmo 

nome, analisado no presente trabalho.  

 A juventude de Juliano também foi marcada pelos primeiros contatos com arte e 

literatura, além da descoberta das diferenças sociais. Nos anos 80, a “Turma da Xuxa” gostava 
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de frequentar a praia de Copacabana, considerada um espaço democrático da cidade. Com 

algumas diferenças na aparência, como utilizar versões falsificadas das roupas da moda e 

descolorir os cabelos, os jovens da Santa Marta tentavam uma aproximação com os jovens de 

classe média. Esse foi um momento de descoberta do abismo social que separava – e ainda 

separa – as pessoas, apesar da curta distância do morro até o “asfalto”, como os moradores da 

favela chamam a parte rica da cidade, que, para eles, tornou-se sinônimo de injustiça e 

discriminação. 

Dos 15 aos 16 anos, Juliano fez um curso de desenho. O talento e o aprendizado foram 

mostrados em um concurso promovido pelo grupo cultural ECO. O desenho vencedor, um 

retrato da família Smurf, foi reproduzido nas camisetas da entidade ligada à Associação de 

Moradores, o ECO (BARCELLOS, 2014, p. 50). Esse foi o início da sua relação com arte, 

que se seguiu pela vida toda. Certa vez, após ler uma obra de Che Guevara, resolveu aplicar 

algumas táticas em sua quadrilha durante um combate. O protagonista de Abusado também 

era próximo do músico Marcelo Yuka, ex-baterista da banda O Rappa. Um caso polêmico 

envolvendo uma figura artística foi a “mesada” paga pelo cineasta João Moreira Salles: a 

condição do pagamento era que Juliano se afastasse do tráfico para escrever uma biografia. 

 O episódio que fez Juliano ser descoberto pela mídia e o tornou famoso começou com 

a gravação do clipe “They Don’t Care About Us”, de Michael Jackson, na favela Santa Marta. 

Na mesma ocasião, o dono do morro deu uma entrevista para três jornalistas de diferentes 

veículos, com o acordo de não ter a sua identidade pessoal e da favela reveladas. Combinado 

que não foi cumprido, além de ter ocorrido a reprodução errônea de frases do entrevistado, o 

que resultou no início da decadência de Juliano. Logo após, seguiu-se o período de dois anos 

e meio que esteve foragido da polícia. Viajou pela América Latina absorvendo a cultura, a 

política e a literatura. Foi o mesmo período em que recebeu a mesada de Moreira Salles e 

entregou os relatos para Caco Barcellos, possibilitando a produção do livro Abusado.  

 Após a primeira publicação do livro, em 29 de julho de 2003, Márcio Amaro de 

Oliveira foi encontrado morto em uma lata de lixo no presídio Bangu 3. A repercussão da 

obra, com a revelação de detalhes referentes ao funcionamento do tráfico e dos crimes 

cometidos (por traficantes e pela polícia do Rio de Janeiro), não agradou os envolvidos no 

sistema, o que levou ao assassinato de Marcinho. O livro também contém as cartas enviadas 

por Juliano aos dirigentes do Comando Vermelho, nas quais ele expressa o descontentamento 

com aqueles que demonstram não se importar com a comunidade, somente com dinheiro,  e 

faz um desabafo sobre as inimizades dentro do CV. Em uma das cartas, Juliano revela que 
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dentro do CV haviam dito que ele “estava muito poeta”. Uma crítica ao comportamento e ao 

discurso do traficante que se posicionou em defesa da comunidade, dos moradores e que 

falava de política. 

Juliano VP pode ser compreendido como um anti-herói romantizado (com 

características iguais a de seu grupo), mas que está em uma posição de herói. Ele é um anti-

herói que é consequência de uma sociedade que ignora a vida de pessoas pobres e faveladas. 

É a prolongação do descaso e dos problemas sociais que existiam antes mesmo da construção 

dos primeiros barracos da Santa Marta.  

A construção do personagem Juliano desafia os estereótipos socialmente atribuídos ao 

que é ser bandido. Ele possui aspectos sociais e psicológicos que aprofundam sua existência. 

Para além do bom e do mau, VP é um ser humano que, desde antes de nascer, estava fadado a 

uma realidade inerente aos moradores de favelas brasileiras nas últimas décadas do século XX 

e primeiros anos do século XXI.  

Juliano é um homem que chefia o tráfico, mata, anda armado e não hesita em atirar, ao 

mesmo tempo em que mantém uma constante preocupação com a comunidade, com as 

atividades culturais oferecidas, com os bailes, com a educação dos jovens, com a pensão para 

as famílias dos presos. Por isso, para fins deste trabalho, VP é considerado como um 

personagem redondo.  

 

4.2.2 Bonde abusado: personagens, personagens e mais personagens 

 

É incontável o número de personagens presentes na narrativa, por isso seria 

impossível, neste momento, conduzir uma análise particular de cada um. Porém, é perceptível 

que eles são construídos de diferentes formas, sem regras específicas quanto ao 

aprofundamento em cada um. Há personagens secundários que podem ser caracterizados 

como redondos pela profusão com que são abordadas suas histórias e características no 

decorrer da narrativa. Um exemplo é a personagem Luz. Outros personagens são pouco 

detalhados e apresentam características que são suficientes apenas para dar conta de alguma 

situação do enredo, sendo, portanto, personagens planos. Um exemplo é o Chico Boca Mole.   

Careca, amigo de Juliano, é um dos jovens que trabalha para ajudar a família. Por 

causa de uma infecção mal curada, é chamado de Abscesso, uma referência às cicatrizes na 

face. É um jovem extrovertido e bem-humorado que usa bigode fino, tem a pele coberta de 

espinhas e baixa estatura. Alen é filho de birosqueiro, como Juliano, líder da maior gangue de 
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adolescentes da favela, tem acesso a atividades esportivas e usa produtos falsificados, 

achando, por isso, que é de classe média. Flavinho é irmão de Alen, o que significa que ambos 

possuem os mesmos privilégios. Os jovens Galego, Chiquinho e Germano não são aceitos na 

Turma da Xuxa por causa da aparência descuidada. Vico, Careca, Jocimar, Mendonça e Paulo 

Roberto usam o salário para aumentar a renda familiar.  

Claudinho era o amigo que disputava as namoradas com Juliano, e ambos também 

vivem em meio à violência doméstica. Junto deles, os jovens Mentiroso e Du são estudantes 

de Ensino Médio e fazem cursos profissionalizantes. Du é um moreno-loiro que acompanha 

Juliano nas aulas de um projeto de arte e nas paqueras com meninas do Leme e de 

Copacabana.  Vico não é um jovem bem-humorado: gago, alto, tímido e sério, é considerado  

mais bonito que Du e Juliano VP. Porém, o fato de ser gago o deixa intimidado. Luz é uma 

jovem que viveu parte da infância e da adolescência nas ruas do bairro Copacabana. A 

caracterização da personagem é composta por momentos de dor, sofrimento e dificuldade.  

Haruno é uma personagem que vive uma realidade diferente dos jovens da Santa 

Marta. Filha de japoneses, classe média e com características sociais que ficam subentendidas, 

como o acesso à educação de qualidade e o preconceito com a favela. É a primeira namorada 

de Juliano que aparece na narrativa.  

Juliano é um jovem morador da favela Santa Marta, gosta de paquerar as meninas 

durante as tardes na praia e tem as iniciais VP acompanhando o nome. Estudante de Ensino 

Médio, também fez parte de um projeto de arte. Durante um dos passeios na praia, conheceu 

Haruno e fez papel de herói, pois salvou a irmã dela de um afogamento, ato que chamou 

atenção da jovem. Começa, então, a descoberta do preconceito e do abismo social que divide 

a realidade dos dois. 

 

4.3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.3.1 Leitura preliminar 

 

O tema da presente pesquisa surgiu de uma leitura que a pesquisadora fez da obra  

anos antes do desenvolvimento do projeto da pesquisa pretendida para o trabalho final de 

graduação. A partir da percepção da linguagem incomum em relação ao que era conhecido até 

aquele momento, surgiu a intenção de compreender o papel daquela forma de contar os fatos. 
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Portanto, no momento em que a pesquisa iniciou, foi realizada uma nova leitura, com 

a intenção de retomar a construção da narrativa e das histórias contadas e identificar um modo 

de analisar a obra. Foi necessário, desde o princípio, abrir mão de estudar o texto completo. 

No decorrer do trabalho, fica claro que tal decisão não causa prejuízo ao resultado, visto que a 

linguagem pode ser observada e compreendida sem depender da integridade do objeto. 

 

4.3.2 Escolha dos capítulos 

 

Devido ao extenso número de páginas e ao curto tempo disponível para a realização 

deste trabalho, foi necessário selecionar alguns capítulos para serem analisados. O livro 

Abusado se divide em três partes: “Tempo de viver”, “Tempo de morrer” e “Adeus às armas”. 

No início da elaboração do projeto de pesquisa, foi questionada a possibilidade de analisar 

uma parte completa do livro, mas a ideia foi logo descartada. As partes isoladas 

comprometem o entendimento e a compreensão da obra; pois, com a escolha de qualquer uma 

das partes de forma isolada, algo seria perdido em termos de contexto, narração e 

consequências da história. Portanto, foram escolhidos seis capítulos, dois de cada parte do 

livro, a fim de não perder conteúdos importantes para a construção da história. 

A primeira parte do livro-reportagem, “Tempo de viver”, aborda desde o “nascimento” 

da favela Santa Marta, a infância de Juliano VP e o início de seu envolvimento com o tráfico, 

a guerra que chamou atenção do Brasil e do mundo, até o momento em que o personagem se 

torna o dono do Morro Dona Marta. Com 20 capítulos, em 298 páginas, “Tempo de Viver” 

representa mais da metade da obra e é a base não só para a compreensão do desenrolar da 

história e dos personagens, como também da realidade enfrentada há décadas por milhares de 

pessoas nas favelas brasileiras. Diante das dificuldades econômicas, do descaso da sociedade 

e dos governantes, a história da favela começa e firma sua existência na luta pela 

sobrevivência e com tentativas de alcançar uma vida melhor. Para muitos, a vida no crime 

tornou-se a melhor opção diante da falta de empregos que pagassem as contas. 

 

4.3.2.1  Turma da Xuxa (p. 47) 

 

O primeiro capítulo escolhido para análise aborda a infância e a adolescência de 

Juliano VP e dos seus amigos que juntos eram conhecidos como “Turma da Xuxa”. Durante 

as 11 páginas que formam o capítulo, é contado como surgiu o apelido VP, a relação dos 
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amigos, o início do contato de Juliano com arte e cultura, além dos passeios da Turma até as 

praias de Copacabana. Nesse período, Juliano descobre as diferenças de classe e compreende 

que, apesar da curta distância geográfica, havia um abismo social que separava a favela do 

“asfalto”. 

 

4.3.2.2  A guerra (p. 115) 

 

No fim dos anos 80, a guerra entre Zaca e Cabeludo pelo controle do Morro foi 

destaque na imprensa nacional e internacional, como diz no livro. O capítulo trata das 

desavenças, combates e personagens que chamaram atenção na época, como Carlinha do 

Rodo, de 14 anos, fotografada portando uma pistola automática. A quantidade de diálogos, o 

uso de gírias e a dificuldade dos repórteres em compreender Chico Boca Mole, traficante 

entrevistado, tornam “A guerra” importante para o estudo desenvolvido. 

A segunda parte do livro-reportagem, intitulada “Tempo de morrer”, é composta por 

dez capítulos que contam o período de Juliano VP como dono do morro. O clímax da 

trajetória do traficante e da divisão do livro estão na gravação do clipe “They don’t care about 

us”, de Michael Jackson, realizado na favela Santa Marta em 1996. No mesmo período, 

começa a decadência do traficante, a partir de uma frase incompreendida que acabou nas 

páginas de jornais, até ele ser tornar foragido da polícia.  

 

4.3.2.3  Eu fumo o mato certo (p. 349) 

  

O capítulo marca o desenrolar de situações narradas nos dois capítulos anteriores, que 

tratavam da gravação do clipe de Michael Jackson e da “entrevista coletiva” concedida por 

Juliano VP a três repórteres de diferentes jornais. “Eu fumo o mato certo” representa o início 

da decadência do chefe do morro frente aos moradores da favela e aos integrantes do 

Comando Vermelho (CV). A frase que dá nome ao capítulo foi dita por Juliano como uma 

referência ao uso de maconha, mas foi incompreendida pelos repórteres e publicada de 

diferentes formas em dois jornais diferentes (dos três que publicaram a entrevista), dando a 

entender que o entrevistado é um assassino frio, que não hesita em matar. Além da trazer a 

repercussão desse acontecimento na favela, o capítulo traz a tentativa de compreender, anos 

depois, o que poderia ter causado o desentendimento e os erros na publicação da entrevista. A 
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escolha do capítulo é justificada pelos diálogos apresentados e pelo conflito gerado pelas 

diferenças de linguagem entre os personagens da narrativa.  

 

4.3.2.4  Adeus às armas (p. 432) 

 

 De um lado, está a pressão da família e dos companheiros para se manter como chefe 

da Santa Marta. Do outro, o apoio do cineasta João Moreira Salles, que prometeu a Juliano 

uma mesada em troca do afastamento do tráfico e a produção de um livro. Com combates tão 

intensos quanto a guerra de 1987, o trecho narra a primeira tentativa de golpe ao comando do 

traficante abusado. A profusão de diálogos justifica a escolha e a importância que o capítulo 

tem para o presente estudo.  

 A última parte do livro, “Adeus às armas”, retrata o começo do fim da vida de Juliano 

VP, seu afastamento do “cargo” de dono do morro e prisão, até chegar à sua morte, 

apresentada no posfácio. Um dos motivos para o assassinato seria o descontentamento dos 

integrantes do Comando Vermelho com as informações e as histórias divulgadas no livro 

Abusado.  

 

4.3.2.5  Viciado em feijão (p. 468) 

 

 O jornalista Caco Barcellos vai até Buenos Aires para encontrar Juliano VP, que está 

foragido da justiça, para registrar os relatos que dão origem ao livro. O capítulo narra as 

voltas pela cidade argentina em busca de feijão, as ligações para o Brasil, o assalto e a 

agressão sofridos por Caco Barcellos enquanto assistia a um jogo de futebol, além dos 

diálogos em espanhol e uma notável mudança no vocabulário do personagem principal.  

 

4.3.2.6 Período matutino náutico (p. 507) 

 

 O último capítulo escolhido para análise marca o fim do período de Juliano VP como 

dono do morro, derrocada que começou logo após a gravação do clipe de Michael Jackson. A 

imagem do chefe já estava prejudicada dentro do Comando Vermelho desde a publicação da 

entrevista que o tornou famoso. O status de “desaparecido”, enquanto estava escondido na 

Argentina e não mantinha contato frequente, piorou a situação de Juliano e do funcionamento 
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do tráfico na Santa Marta. Os mais jovens dentro da boca iniciaram a preparação para evitar 

uma possível invasão do morro pelo Terceiro Comando, facção rival ao CV. 

 Apesar das tentativas de manter Juliano VP no comando da Santa Marta, a favela foi 

invadida por Zaca, membro do Terceiro Comando e ex-CV. Após 13 anos da guerra que havia 

marcado a história do morro, o ex-soldado da PM reivindicou o comando do morro. Com isso, 

amigos e apoiadores de Juliano foram expulsos do morro, ação que marcou a volta do 

foragido para o Rio de Janeiro.  

 A escolha do capítulo se deve à multiplicidade de diálogos entre os moradores do 

morro, mas principalmente à carta redigida por Juliano e endereçada aos dirigentes do 

Comando Vermelho. A complexidade da linguagem, que torna difícil compreender e 

acompanhar o raciocínio do remetente, representa um trecho importante para o estudo 

proposto.   

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

 Para analisar os capítulos escolhidos, foram desenvolvidas duas tabelas. A primeira foi 

feita para identificar aspectos de construção da narrativa, que são: exposição, complicação, 

desfecho, personagem, ambiente, espaço, tempo e narrador. Na segunda tabela, foram levados 

em consideração os elementos encontrados em cada capítulo referentes à primeira tabela, a 

fim de compreender as seguintes questões: Há diferenças de linguagem nos capítulos? A 

linguagem implica algo à narrativa? Ademais, foi criada uma lista das gírias e “palavrões” 

citados no texto selecionado, além de um espaço em aberto para possíveis pontos de análise 

que não foram pré-determinados.  

  



38 

 

5 ANÁLISES 

 

5.1 TURMA DA XUXA – CAPÍTULO 3 

 

O capítulo em questão é um dos primeiros do livro. Nele, o narrador volta ao Rio de 

Janeiro da década de 80, período em que os principais personagens da narrativa são crianças 

ou adolescentes (não é especificada a idade de cada um em relação aos anos) e iniciam as 

primeiras descobertas, relacionadas desde a sexualidade até o preconceito e as diferenças 

sociais. O capítulo se passa nas ruas estreitas do Morro Dona Marta e nas areias das praias do 

Leme e de Copacabana, descrito pelo narrador como “um raro espaço democrático da cidade” 

(p. 51). O espaço é aberto e urbano.  

“Turma da Xuxa” tem como principal função apresentar ao leitor quem são os 

personagens, quais são suas histórias e o contexto em que vivem. Estão presentes na 

construção da narrativa o uso dos “detalhes simbólicos”, descritos por Wolfe (2005) como 

indicativos do “status de vida” dos personagens, que possibilitam o sentimento de empatia.  

 

5.1.1 A favela e o asfalto: um abismo que não escapa à linguagem 

 

Os jovens que tinham acesso a salário podiam utilizar parte do dinheiro para comprar 

produtos falsificados de marcas famosas. O narrador traz essa prática como algo frequente 

que fazia com que eles se sentissem mais próximos da classe média – ou integrantes dela. 

Para ficar mais parecidos com os jovens frequentadores das praias do Rio de Janeiro, os 

adolescentes da “Turma da Xuxa” passavam uma mistura química de água oxigenada e 

descolorante nas pernas e braços. Mais um truque para alcançar a aparência loira que 

predominava na extensão da areia. As praias, apesar de consideradas democráticas, 

representam o ambiente em conflito com os personagens moradores da favela. 

A diferença estava, além da aparência física, no comportamento e nas brincadeiras, 

que também eram limitadas pelo que era aceito para se aproximar dos outros jovens. O 

narrador expõe que os modos extravagantes deviam ser reprimidos: “gargalhadas, 

brincadeiras de luta, futebol, frescobol, ginástica, guerra de areia ou de água eram 

consideradas atitudes excludentes, coisas de favelado” (BARCELLOS, 2014, p. 52). 

Porém, mesmo com cuidados minuciosos com a aparência e com o comportamento, os 

jovens não sabiam que algo não poderia ser disfarçado. As diferentes formas de expressão 
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linguística ainda não eram conhecidas por eles, que, desde crianças, foram acostumados com 

as gírias e os palavrões usados na favela. A linguagem não pode ser camuflada. 

 

5.2.2 A Grã-fina e o Trombadinha 

 

A relação entre Juliano e Haruno pode ter começado bem, resultado do ato heroico do 

jovem. Porém, a relação não durou mais do que um mês. O relacionamento foi condenado 

pelos amigos da jovem logo que souberam onde morava o namorado. O preconceito com 

moradores da favela fica escancarado para Juliano. 

Os diálogos entre o casal são repletos de gírias usadas por Juliano. Bolado, gamado 

caô e os erros de pronúncia, como “atrântica” e “craro” demonstram a diferença de linguagem 

entre os personagens, o que aponta para a diferença socioeconômica, como podemos ver no 

excerto abaixo: 

 

- Você disse que está bolado comigo. Bolado? O que significa?  

- Adivinha! 

- Gamado, apaixonado… 

- Craro que não, Haruno. É bravo, incomodado.  

- Não é craro. É claro, certo, Juriano? 

- Sem caô. 

- Caô? 

- Sabe o que é caô não, aí. Já é demais. Tu nunca entrô numa favela na sua 

vida, não? 

- Eu, não. Dizem que só tem bandido lá em cima… 

- Apelá não vale! (BARCELLOS, 2014, p. 53, grifo nosso). 

 

 A narrativa carrega um significado de que não seria possível a relação entre eles se a 

linguagem utilizada fosse outra. Fica a cargo do leitor compreender e interpretar o papel das 

gírias utilizadas por Juliano. O fim do relacionamento, que acontece através de uma carta 

escrita por Haruno logo após esse diálogo, é a primeira vez que Juliano tem sua vida 

diretamente prejudicada pela diferença de classes.  

 Ao analisar os trechos que tratam da infância e da sigla VP, fica clara a necessidade de 

utilizar tal linguagem. Ela representa uma caracterização importante dos personagens, os 

quais, mesmo antes do envolvimento com o tráfico, já faziam uso das gírias, o que comprova 

que elas sempre estiveram presentes e não têm ligação direta com o envolvimento criminoso. 

Tal uso também e justificado pelo fato de as gírias serem parte dos detalhes simbólicos que 

constituem a existência desses personagens.  
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 Portanto, no capítulo “Turma da Xuxa”, a linguagem é importante para a construção 

da narrativa e da realidade, pois implica em algo à história . Ela é mostrada como um fator de 

distanciamento entre Haruno e Juliano. A escolha das palavras faz diferença no contexto e no 

relato, visto que não teria como suprimir a origem da sigla VP e explicar seu significado sem 

o uso de gírias e palavrões.  

 Tanto Juliano quando Haruno têm dificuldades em compreender a forma de falar do 

outro. Ela entende como errada a forma como Juliano fala, e ele, por sua vez, não entende 

como ela não conhece as gírias usadas por eles e seus amigos. É a linguagem que, por 

essência traduz as vivências, os espaços frequentados, a convivência limitada às pessoas que 

ocupam os mesmos locais na sociedade.    

 

5.2 A GUERRA – CAPÍTULO 8 

 

 No capítulo “A guerra”, o narrador conta os eventos da guerra que chamou atenção do 

país e o mundo. O ano é 1987. O ambiente é a favela Santa Marta, localizada no morro Dona 

Marta. O espaço é aberto e urbano, e o narrador é em terceira pessoa – não participa da ação. 

 Tendo como conflito principal a guerra entre Zaca e Cabeludo, o narrador parte dos 

acontecimentos ligados ao combate para expor casos de invisibilização da população 

periférica, como a corrupção policial, casos de estupros de mulheres, a difícil relação dos 

traficantes com a imprensa e a dificuldade dos repórteres em compreender e adaptar o texto à 

linguagem utilizada pelos locais. Aqui, o texto mantém o padrão do capítulo anterior em 

mostrar os “detalhes simbólicos” (WOLFE, 2005), como no trecho em que Ivo Leite, 

radialista, conhece o “Quartel General” do grupo de Cabeludo. 

 Em “A guerra”, os personagens são diversificados. Há os traficantes, os policiais e os 

jornalistas, sendo possível encontrar peculiaridades em todos no que diz respeito à linguagem.  

 

5.2.1 Canhão  

 

Ao lado da favela Santa Marta, está localizado o Palácio da Cidade, local de trabalho 

do prefeito do Rio de Janeiro. Mesmo com apenas um muro entre a administração do 

município e a miséria da favela, 

 

...os moradores da Santa Marta viviam há 53 anos sem uma única escola ou hospital 

e sem ter nenhum dos 84 becos pavimentados pela Prefeitura. Toda cobertura de 
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concreto dos becos era obra de mutirões. Desde 1935, início da ocupação, o esgoto 

corria em grandes valas a céu aberto e não havia coleta de lixo eficaz. [...] A 

mortalidade infantil era duas vezes maior que a média nacional. Morte de bebês 

subnutridos parecia não preocupar quem não morava no morro (BARCELLOS, 

2014, p. 115). 

  

Em meio à guerra de 1987, a fotografia de uma criança portando uma pistola 

automática chamou atenção da imprensa e “causou espanto no país” (p. 116). Carlinha do 

Rodo, ou Karla Rose Milor Satyro, de 14 anos, ficou conhecida após a fotografia estampar a 

primeira página de um jornal. A repercussão deixou Cabeludo furioso, pois para ele a única 

maneira daquela imagem existir seria se um jornalista tivesse subido até o morro. O que não 

aconteceu.  

 

- Quero sabê quem deixô fotografá a Carlinha aqui? 

-  Ninguém, deixô, Cabeludo. Nenhum repórter chegou aqui perto - respondeu 

Juliano, que continuava de plantão no Bar do Guerreiro. 

- Como não? E esta foto aqui, pistola e o caralho?! 

- Os viados tão usando umas lentes enormes. É um canhão. Parece um 

binóculo aquela porra. 

- Ah, é? Então vou mostrá pra esses putos que canhão é o caralho! Manda lá, 

Paulista (BARCELLOS, 2014, p. 116, grifo nosso). 

 

 O diálogo expõe a naturalidade da conversa praticada pelos moradores da favela e 

membros do tráfico. Entre eles, não há desentendimentos causados pelo distanciamento da 

linguagem (uma vez que tal desentendimento não existe). O trecho também demonstra a 

facilidade em compreender o que o outro diz. O exemplo é o uso da palavra “canhão”, 

adaptada para designar a lente da câmera utilizada pelos fotógrafos.  

 

5.2.2 “A barra tá pesada”  

 

A primeira semana de guerra foi mais difícil para o exército de Cabelo, do qual 

Juliano fez parte. Júlio, Paulo Henrique e Ronaldo Maldição foram os mortos dos primeiros 

sete dias de confronto. Os jornalistas correspondentes da guerra mostravam a violência cruel, 

sem esclarecer de qual lado eram os mortos e qual lado estava em vantagem.  

 

Para os moradores do morro, sobretudo os envolvidos com o tráfico, a impressão era 

a de que os jornalistas simpatizavam com Zaca. Raramente os seus homens eram 

filmados ou criticados por usar armas de grande porte. Na verdade, os repórteres 

registravam a ação de quem estava mais próximo deles. Salvo exceções, eles 

conseguiam chegar no máximo até o final do pavimento das duas ruas de Botafogo 

que levam à favela (BARCELLOS, 2014, p. 118). 
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 Numa tentativa de melhorar a imagem do grupo, Cabeludo elegeu Chico Boca Mole 

como assessor de imprensa. Francisco de Paula Moura não era “cria da favela”, mas adotou o 

local para viver e fazia parte do grupo de confiança de Cabeludo. A aparência dele incomodou 

os repórteres que reclamavam do visual. Com apenas dois dentes na arcada superior e um 

chapéu branco de escola de samba, a voz não era potente o suficiente para chamar atenção, 

mas ele compensava com um assovio. 

 

Chico Boca Mole gesticulava muito. Rangia os dentes o tempo todo. Na hora das 

gravações, como nunca largava a pistola das mãos, os cinegrafistas precisavam 

recuar a câmera para que ele não batesse com a arma na lente. O mais difícil era 

ouvir uma frase de Chico Boca Mole sem palavrão. 

- Mandai aí na manchete: Zaca é um chifrudo arrombado! 

Os repórteres tinham que implorar para que ele gravasse pelo menos algumas 

palavras do linguajar comum. 

- Tá bem, nova manchete: retira o chifrudo arrombado. Coloca aí: Zaca, tu vai 

morrê, mané! 

Dum! Dum! Dum!... Dum! Dum!... Dum! (BARCELLOS, 2014, p. 118). 

  

Novamente, a linguagem entra na narrativa como um fator de distanciamento, desta 

vez entre Chico Boca Mole e os repórteres. O diálogo comprova que há diferenças de 

linguagem e que ela implica algo à história.  

Em um dia particularmente tenso na guerra, reflexo da ocupação de alguns pontos do 

morro pela Polícia Militar e após uma confusão seguida de tiros, os gestos de Chico Boca 

Mole chamam atenção dos repórteres. O radialista Ivo Leite saiu de perto do grupo de colegas 

para descobrir o que o assessor de Cabeludo queria. 

 

A experiência em coberturas de violência ajudou Ivo a conquistar a confiança de 

Cabeludo, embora ele declarasse antipatia pela imprensa. Convidado a conhecer o 

QG, Ivo ficou impressionado com a precariedade. No botequim de um único 

cômodo havia um balcão refrigerador, uma pequena mesa de bilhar e três prateleiras 

com algumas latas de atum em conserva, uns dez pacotes de biscoito, uma panela 

com restos de macarrão, alguns sacolés de cocaína e cartuchos dos projéteis de 

guerra. Na parede sem pintura, a frase: “O lado certo da vida errada” (Ibidem, p. 

119). 

 

A atitude de Ivo Leite chamou atenção de Cabeludo. O radialista chama atenção dos 

homens que apontaram armas para eles.  

 

- Gostei de ver, Cabeça Branca. Tu é fera! Tu podia levá bala da polícia, cara. 

Olha só lá embaixo. Tá infestado de mané! E os teus colegas? - perguntou Cabeludo 
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- Ficaram lá, a barra está pesada - respondeu Ivo Leite (Ibidem, p. 119, grifo 

nosso). 

  

A entrada de Ivo Leite no QG serve para mostrar ao leitor o local frequentado pelos 

traficantes, a partir da perspectiva de uma pessoa que estava de fora do contexto. 

 

5.2.3 O lado certo da vida errada 

 

Começou a entrevista em que Cabeludo explica seu lado da história. O traficante 

justifica que a guerra começou pela ganância do rival, que “qué o morro inteiro pra ele” – o 

que diverge da razão dada anteriormente por Zaca. O rival disse que a guerra começou porque 

a sobrinha havia sido estuprada por Cabeludo. Quando Leite pergunta sobre o fim da guerra, o 

entrevistado diz que acaba quando um dos líderes for assassinado. 

Por conta da entrevista dada por Cabeludo, Zaca se viu obrigado a eleger um porta-voz 

como o rival. O escolhido foi Caga Sangue, um jovem magro que quase morreu de 

desnutrição na infância, sendo o que mais desejava vingança dentre os companheiros, pois era 

namorado da sobrinha do líder que supostamente havia sido estuprada por Cabeludo. 

Barcellos (2014, p. 120) relata que “da doença de criança, que provocava sangramento pelo 

ânus, ficou o apelido, Caga Sangue. Para evitar o palavrão, a maioria da imprensa não citava o 

nome do porta-voz de Zaca. Alguns repórteres inventaram um outro apelido para ele, Cospe 

Sangue”. 

A escolha editorial de não publicar o verdadeiro apelido do porta-voz se opõe ao que é                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

feito no livro, que demonstra uma postura consciente da escolha das palavras, rompendo com 

o tradicional. Apesar de parecer sem importância a troca do nome, ela é vital para a 

construção dessa realidade. Negar o apelido é negar o motivo de seu surgimento. Ao deixar de 

publicar “Caga Sangue”, automaticamente, o histórico da doença infantil (que é em parte uma 

consequência do descaso com a periferia) é apagado da mídia.  

 

5.2.3 Isso é gíria de bandido 

 

O cerco estava se fechando para o lado de Cabeludo, que era atacado de todos os 

lados. De cima, chegavam os tiros dos traficantes inimigos. De baixo, os tiros vinham da 

polícia. Mas os integrantes do grupo de Cabeludo  se organizaram de forma rigorosa para não 

perder mais membros. Uma das táticas adotadas para identificação de quem se aproximava na 
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escuridão resultou na morte de Porquinho, irmão de Caga Sangue, que não tinha como 

conhecer a comunicação do inimigo e foi identificado. Na narrativa, o caso revela um 

contexto de corrupção policial.  

 

Como ninguém se arriscava a sair às ruas durante os combates, poucos ficaram 

sabendo das derrotas de Zaca. Para esconder o fracasso, pagou uma propina extra 

aos policiais para que eles dessem um sumiço nos corpos dos dois mortos de seu 

bando. Os cadáveres foram levados ensacados morro abaixo e depois deixados 

dentro do porta-malas de um carro abandonado numa rua de Botafogo 

(BARCELLOS, 2014, p. 122).  

 

As denúncias de corrupção aparecem em diversos momentos da construção da 

narrativa, sendo importante para o leitor compreender o contexto da guerra para além do 

combate entre os traficantes. Uma delas é o envolvimento de policiais nas operações na favela 

para apreender armas de guerra, “cotadas a peso de ouro no mercado negro” (BARCELLOS, 

2014, p. 123). O personagem Hélio Vígio, delegado, era famoso entre os criminosos mais 

experientes e conhecido como “puxa-saco de rico” (BARCELLOS, 2014, p. 124).  

 

No morro, os assaltantes mais experientes, como Cabeludo, diziam que Hélio Vígio 

era violento com os malandros e criminoso de baixa renda, mas generoso com os 

corruptos e grandes contraventores. Na época fora acusado de liderar um grupo de 

policiais que dava pouca importância às ações de segurança de interesse coletivo 

para privilegiar ações repressivas encomendadas pelos ricos vítimas de assaltantes e 

ladrões. [...] Mas a maior motivação de Vígio para se empenhar nessa operação era a 

possibilidade de ganhar prestígio com a possível prisão de Cabeludo. [...] Outro fator 

era a chance de conquistar para a política o então cobiçado fuzil AR-15 usado pelos 

traficantes (BARCELLOS, 2014, p. 124). 

 

 A fim de encontrar o valioso AR-15, os policiais guiados por Vígio buscavam por 

Paulista, o portador da arma que nessas alturas já estava enterrada nos fundos de uma capela 

junto com outras armas e o estoque de cocaína. Para não ser identificado, Paulista passou a ser 

chamado de Índio, mas a farsa foi descoberta. 

 

- Vamo entregá o AR-15 e livrá nossa cara - sugeriu Juliano a Paulista 

quando viu o grupo do temido Hélio Vígio se aproximando do barraco do pedreiro 

Zé do Bem, onde os dois estavam escondidos. 

- Eu virei Índio, lembra? Segura aí - cochichou Paulista instantes antes de 

estar sob a mira da arma de Vígio, que quebrou a porta da cozinha com um pontapé.  

- 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, tá indo pro quartel. E o Índio… 

- Índio? Índio sarará? Cabelo ruim! - gritou Vígio, já puxando Paulista pelos 

cabelos para derrubá-lo no chão.  
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Caído de costas, com o pé do delegado o pressionando contra o chão, Paulista 

manteve-se calado, enquanto os outros policiais ameaçavam e exigiam que ele 

falasse onde escondera AR-15. 

- 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, 2014, p. 125, grifo nosso). 

 

 A linguagem procede de novo como uma representante daquela realidade. O trecho 

expõe o preconceito e o estigma ligados ao modo de falar. O personagem policial não 

considera a linguagem como uma forma de expressão recorrente no local, mas como um 

classificador daquele que é bandido. Uma visão que se prova incoerente, visto que, na mesma 

frase, o delegado utiliza as gírias “mané” e “rapá”, não se considerando um bandido.  

 Partindo do que Vígio acredita como classificador das pessoas como bandidas ou não, 

uma leitura simplista poderia guiar o leitor para o mesmo entendimento. Mas é necessário 

levar em consideração que, no decorrer da narrativa, as gírias e os palavrões são usados por 

personagens de diferentes meios, como os próprios policiais e jornalistas. 

 Durante a prisão de Paulista e Juliano, uma confusão entre repórteres acontecia no pé 

do morro. Uma discussão entre colegas de profissão resultou em um deles ferido, o que 

confundiu os policiais que tentavam entender o que havia acontecido. O motivo foi que o 

repórter teria interferido em uma cena que um fotógrafo, de outro jornal, tentava captar.  

 

- Você estragou. Era a foto! Se cuida, seja profissional, porra! 

- Quer me ensinar a trabalhar? Vá se fuder. Cuide da sua, que eu cuido da minha. 

(BARCELLOS, 2014, p. 126) 

 

 O diálogo demonstra que os xingamentos e a linguagem agressiva também estão 

presentes nas falas dos personagens de fora da favela. 

 

5.2.5 What means? 

 

 A guerra, que impressionava pela ação e pelo armamento dos traficantes, chamou 

atenção não só da mídia nacional, como também dos veículos de imprensa internacional. A 

europeia Reuters enviou um repórter especial ao Rio de Janeiro, o inglês Stephen Power, que 

ganhou o apelido de Maifrendi – uma leitura fonética de my friend, que significa “meu 

amigo” em inglês. Apesar da experiência de cobertura em guerras, ele nunca havia estado em 

um conflito entre moradores da mesma comunidade. Procurou ouvir os dois lados, na 



46 

 

tentativa de compreender a causa do conflito, mas Zaca não quis conversa. Ao contrário do 

rival, Cabeludo ofereceu, através de Chico Boca Mole, uma entrevista exclusiva. O encontro 

rendeu um dos diálogos mais importantes para o presente estudo.  

 
- Aí, Maifrendi, o chefe quer mandá uma sinistra para os gringos - disse 

Chico Boca Mole ao repórter inglês. 

Cabeludo afastou-se meia hora da guerra para dar entrevista. E o repórter, que falava 

apenas algumas palavras em português, perdeu horas tentando traduzir as gírias e 

palavrões, com a ajuda do “assessor” Chico Boca Mole. Eram muitas as dúvidas em 

cada frase: 

- Caga Sangue é Vacilão? What means? Que significa? - perguntou o 

repórter. 

- Vacilão ou bundão, ou mané, ou otário, o que tem que morrê! - respondeu 

Chico Boca Mole. 

- Oh yes. The one who must die. Tem que morrer! And Caga? And Sangue? 

- É o nome do cara, Maifrendi. 

- Oh yes, the guy. 

- Isso aí, viado, cuzão. 

- E o que significa o Paulista deu uns tecos? 

- Aí tu já está querendo demais. Vai estudar, Maifrendi. (BARCELLOS, 2014, 

p. 122, grifo nosso). 

 

 Novamente a linguagem é um fator de distanciamento entre os traficantes e o repórter. 

Nesse caso, há outros fatores que aumentam a distância, como a língua, a diferença 

geográfica, que fez com que Stephen Power não esteja familiarizado com a cultura, havendo, 

portanto, o afastamento cultural. A forma como é construído o diálogo gera a ideia de que é 

mais difícil para o repórter compreender as gírias e os palavrões dos entrevistados do que o 

contrário, com relação à língua. Chico Boca Mole não parece ter dificuldade em acompanhar 

a conversa nos momentos em que o repórter, supostamente, fala inglês. 

 O capítulo encerra com a fuga de Cabeludo do morro, a prisão de Chico Boca Mole e 

a liberdade de Juliano, apesar de ter sido detido pela polícia no mesmo cerco que descobriu 

Paulista. Por fim, a análise do capítulo demonstra que há diferenças de linguagem presentes 

na narrativa e que ela é relevante, implica algo à construção da história que o narrador deseja 

passar para o leitor.  

 

5.3 EU FUMO O MATO CERTO – CAPÍTULO 23 

 

 Em 1996, o cantor americano Michael Jackson fez uma passagem pelo Brasil, na qual 

gravou o clipe da música “They don’t care about us”. Uma das locações escolhidas foi a 

favela Santa Marta. O evento era importante para a comunidade, já que a música, cujo nome 

em português significa “Eles não se importam com a gente”, representa as circunstâncias 
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vividas pelos moradores das periferias brasileiras. Juliano compreendia tal importância e, 

“empolgado, convenceu seus homens de que o clipe era importante porque mostrava para o 

mundo as condições miseráveis da vida de suas famílias” (BARCELLOS, 2014, p. 327). 

 A narrativa do capítulo se passa nas vielas da Santa Marta e, em alguns momentos, no 

tribunal onde Juliano é julgado por declarações que fazem parte da complicação do capítulo. 

O espaço é aberto e urbano. São apresentados novos personagens que surgem conforme a 

necessidade do que é contado, mas parte deles foram apresentados em capítulos anteriores. 

Aparecem personagens importantes para o desenrolar da história que, por serem de fora da 

favela, desconhecem as gírias utilizadas no local, resultando em uma diminuição destas 

manifestações no capítulo.  

 A escolha da Santa Marta para a gravação do clipe foi influenciada pela relação de 

Juliano com Jorge Ben, produtor da empresa encarregada de produzir as gravações do clipe:  

“Juliano o conhecia dos tempos em que Jorge era adolescente infrator e morava na favela do 

Jacarezinho” (BARCELLOS, 2014, p.328). O dono do morro garantiu a segurança no local, o 

que acabou gerando uma denúncia na imprensa, pois “os principais jornais do Rio afirmavam 

que a segurança para as gravações de Jackson tinha sido negociada com os traficantes e que o 

diretor do clipe, o cineasta americano, Spike Lee, teria sido obrigado a pagar uma quantia não 

revelada” (BARCELLOS, 2014, p. 335) 

 Juliano proibiu a entrada de jornalistas no morro. Mas o plano de segurança do 

traficante era frágil e, mesmo com a PM atuando na identificação das pessoas que subiam o 

morro, dois jornalistas conseguiram se infiltrar no local. Com um pagamento de 200 dólares, a 

dupla Nelito Fernandes e Silvio Barsetti conseguiu passar o fim de semana em um barraco 

alugado. Marcelo Moreira foi o terceiro a furar a segurança e, em troca de 150 dólares, foi 

escondido por dona Noêmia, sogra de um dos companheiros de Juliano. 

Em algum momento daquele final de semana, os invasores são descobertos e Juliano 

concorda em conceder uma entrevista coletiva ao trio. As consequências dessa escolha são 

contadas no capítulo “Eu fumo o mato certo”, analisado no presente trabalho. O capítulo 

começa com Juliano tomando conhecimento da publicação da entrevista concedida aos três 

repórteres que haviam se infiltrado no morro durante a gravação. No momento da entrevista, 

foi acordado que o nome de Juliano não seria divulgado, mas o acordo não foi cumprido e o 

traficante teve uma fotografia publicada. Porém, o fato mais grave para Juliano foi a 

veiculação de frases não ditas por ele. A narrativa faz parte do período clímax da atuação de 
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VP como dono do morro. Entretanto, a partir das entrevistas aqui analisadas, começa a 

decadência do chefe que adquiriu fama com a gravação e com as entrevistas.  

 

5.3.1 Extra! Extra! 

 

 Apesar de os repórteres terem conversado, ao fim da entrevista, para que não fossem 

publicados conteúdos diferentes em cada jornal, o depoimento mais delicado foi reproduzido 

conforme o entendimento de cada um, pois não conseguiram entrar em um acordo. 

Quando questionado sobre a existência de algum vício, Juliano teria respondido: 

“Nunca fiz isso. Eu não cheiro, não fumo, não bebo, só fumo o mato certo”. Mato é uma 

referência à maconha e no decorrer da narrativa são utilizados outros nomes referentes a ela.  

Na dúvida do que Juliano havia respondido, Nelito Fernandes optou por não publicar a 

frase e foi cobrado na redação por isso. Silvio Barsetti, do jornal O Dia, publicou a frase com 

um final diferente, o que muda o sentido do que foi dito: “Nunca fiz isso. Eu não cheiro, não 

fumo, não bebo. Só mato certo”, publicou o jornal.  

 

Ele disse que também teve dúvidas e acha que Juliano pode ter dito uma das três 

seguintes frases: “Eu queimo o mato certo”. “Eu queimo e mato certo” e “Eu mato 

certo”. Optou pela última alegando que era coerente com a ameaça feita por Juliano 

depois do fim da entrevista (BARCELLOS, 2014, p. 351). 

  

A publicação mais modificada foi feita pelo repórter Marcelo Moreira, do Jornal do 

Brasil, que escreveu: “Eu não bebo, não fumo e não cheiro. Meu único vício é matar, mas só 

mato quem merece morrer” (BARCELLOS, 2014, p. 351).  

 Mais uma vez, o distanciamento da linguagem e das realidades conduz à complicação 

da narrativa. Um ruído de comunicação causado pela tensão do momento e pelo 

desconhecimento dos repórteres sobre o significado de “mato” e a inexperiência de Juliano 

com entrevistas, acostumado aos termos usados na favela sem perceber que poderia causar um 

desentendimento. As publicações deram ao dono do morro a fama de assassino e tiveram 

consequências, o que permite questionar se o desenrolar teria sido diferente caso a linguagem 

usada por Juliano fosse outra ou compreendida pelos jornalistas. Anos após a publicação, os 

repórteres tinham mudado de opinião sobre Juliano e questionaram a decisão de publicar o 

nome do traficante que até aquele momento era desconhecido.  
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- Me arrependo de duas coisas. Da frase mato certo e de ter dado o nome dele. 

Ter deixado essa decisão a cargo do editor. Mas eu acho que sem dar o nome do 

traficante não ia sair matéria. E naquela hora eu fiquei entre não publicar nada e ter 

uma boa matéria quebrando o acordo. E hoje acho que o certo seria não ter 

acontecido. Ele não seria o Juliano VP, ele teria passado em branco - foram as 

palavras de Marcelo Moreira. 

- Vendo com mais tranquilidade, na verdade Juliano não era esse bicho-papão. 

É um traficante diferente dos outros. Acho que a preocupação social dele é 

verdadeira. Eu acho que se ele conseguisse trabalhar melhor a relação dele com a 

sociedade, poderia representar um elo entre o mundo do dinheiro e o submundo, - 

entendendo aqui o mundo das pessoas pobres. Juntar o asfalto ao morro, não sei de 

que forma - disse Silvio Barsetti. 

- Não publicar o nome seria uma atitude louvável? Sim, mas eu preciso 

trabalhar. Eu não posso traficar, armar uma boca de fumo. Então, se eu fizesse isso, 

talvez não conseguisse mais emprego em lugar nenhum. Aí eu ia fazer o quê? Entrar 

para o bando do VP? - finalizou Nelito Fernandes (BARCELLOS, 2014, p. 360). 

 

 No capítulo anterior, “Palavra de honra”, o narrador conta os momentos da entrevista e 

faz uma observação: “as respostas passaram por edição que modificaram bastante o jeito dele 

falar. Foram publicadas nos três jornais sem gírias e erros de português” (BARCELLOS, 

2014, p. 343). Uma análise possibilita compreender que a linguagem é considerada importante 

para o narrador. Também é uma informação importante, pois significa que o entrevistado foi 

afastado da sua forma de expressão no texto da entrevista: uma fala limpa, sem erros, um 

padrão simples de ser entendido – como deve ser feito no jornalismo, mas que não deixa 

brechas para refletir sobre uma possível interpretação errada dos repórteres. A linguagem 

“correta” afasta o leitor e o entrevistado de parte da realidade ligada à entrevista.   

 

5.4 ADEUS ÀS ARMAS – CAPÍTULO 30 

 

Momento difícil para Juliano, dono do morro, que está dividido entre continuar na 

Santa Marta, correndo risco de ser preso – já que o cerco da polícia está apertando –, ou fugir 

para o México, alternativa apoiada por Luana e João Salles. Luana é namorada de Juliano, que 

vive fora da favela, e João Moreira Salles, que é um cineasta conhecido e considerado amigo 

por VP, prometeu o pagamento de uma mesada de 1.000 dólares para o traficante se afastar 

dos negócios. 

Do outro lado, a família, os amigos e os apoiadores de Juliano não concordam com a 

ideia de deixar o morro. Eles se preocupam com as dificuldades financeiras da boca de fumo, 

além de uma possível invasão para reivindicar o controle do local. O receio estava correto, e a 

complicação do capítulo acontece com a traição e a expulsão do grupo de Juliano do morro. 

Com isso, eles são obrigados a buscar abrigo no Chapéu Mangueira. Enquanto isso, Juliano 



50 

 

VP segue com o plano de fuga pela América Latina, acarretando mudanças de ambiente que 

convergem para o que Gancho (1995) destaca sobre o número de ambientes ser proporcional 

ao número de peripécias vividas pelos personagens.  

A narrativa do capítulo se passa nos últimos anos da década de 90 em dois ambientes:  

no Rio de Janeiro, para os amigos e familiares do traficante; e fora do Brasil, para Juliano, que 

está foragido. O narrador segue no mesmo formato dos capítulos anteriores. Apresenta-se na 

terceira pessoa, sem participar da narrativa. 

 

5.4.1 Vamo arrebentá! 

 

 A complicação da narrativa acontece quando Juliano, que já está fora do Brasil, é 

traído por Paulo Roberto, homem que era considerado de confiança pela família. O golpe 

pegou de surpresa os homens que continuaram fiéis ao verdadeiro chefe. A ação do traidor 

teve caráter violento e expulsou os apoiadores de Juliano do morro, que então se reuniram no 

Chapéu Mangueira.  

 Mãe Brava, uma das pessoas que era contra o afastamento de Juliano, resolveu agir e 

buscar contato com outros parceiros de crime. Descobriu que Paulo Roberto estava agindo 

sozinho, sem respaldo do Comando Vermelho. Com isso, conseguiu reforços ao lado de 

Patrick do Vidigal, um dos narcotraficantes mais temidos da cidade.  

 

- Essa é uma grande notícia, Kevin. Eu sempre quis o Patrick como aliado, 

cara. Eu já troquei muito tiro para defendê aquele morro, chegou a hora dele 

devolvê a ajuda que eu dei. 

- Mas não é bem por aí, Juliano. Eles estão oferecendo a ajuda em 

consideração a Mãe Brava. Sacumé, viúva de um grande bandido, o Paulista, é uma 

rainha pra eles… Já o teu conceito com eles, não sei não. 

- Dona Brava é a minha segunda mãe. Paulista era meu segundo pai, isso tem 

tudo a vê comigo, Kevin. E o Patrick tem essa fama toda, mas eu tenho mais 

experiência de guerra do que ele… 

- Não sei qual foi o acerto. E depois que retomarem o morro, como é que fica? 

A boca será tua ou dele, do Patrick? Ou será de alguém que o Comando Vermelho 

indicar? 

- Tem essa, não, Kevin. Com o Patrick eu me entendo, o cara é foda! O 

Vidigal e a Santa Marta têm tudo a vê. São dois quilombos, são os morros mais 

bonitos do Rio. Nós vamo formá juntos, vamo arrebentá! (BARCELLOS, 2014, p. 

443, grifo nosso). 

 

Kevin, o missionário, apesar de não estar diretamente envolvido com o tráfico, é 

frequentador dos mesmos espaços que Juliano e está acostumado com as expressões 

utilizadas. É um personagem que circula entre pessoas de fora e de dentro da favela, por isso 
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apresenta uma linguagem mesclada. No diálogo anterior, é possível observar que a fala dele é 

mais calma que a de Juliano e a linguagem se aproxima pelo uso do termo “sacumé”.  

Em outro momento, enquanto acompanha Juliano na fuga, Kevin necessita fazer uma 

troca de moedas para seguir o plano de viagem. No diálogo a seguir, o personagem não faz 

uso de gírias ou termos que distanciam sua fala da realidade do outro personagem com o qual 

ele conversa.  

 
Depois do almoço improvisado, Kevin descobriu na lista telefônica da cidade o 

endereço do consulado argentino para tentar trocar o dinheiro brasileiro. Foi a pé até 

lá, onde a recepcionista o fez esperar durante duas horas pelo chefe do gabinete do 

cônsul, um jovem gentil e desconfiado.  

- Qual é a sua nacionalidade? - perguntou o argentino. 

- Sou brasileiro, sociólogo. Estou viajando com um colega fotógrafo - 

respondeu Kevin. 

- Qual o motivo da viagem? 

- Vamos fazer um livro e o roteiro de filme sobre a viagem de um traficante 

brasileiro que quer virar um zapatista no México. 

- Quem está produzindo? 

- A produção é de um grande banco do Brasil. Temos dinheiro. Só precisamos 

trocar um pouco do nosso dinheiro brasileiro… Por isso o procurei aqui… 

(BARCELLOS, 2014, p. 438). 

 

Com isso, “Adeus às armas” apresenta diferenças de linguagem que aparecem em 

diálogos envolvendo pessoas de fora da favela. Em comparação aos outros capítulos, em que 

a linguagem era influente na causa de conflitos, neste não há desentendimentos causados por 

ela. Pode-se levar em consideração que se trata de um capítulo com pouca interação entre 

personagens de locais diferentes, e a maior parte dos diálogos acontece entre pessoas que 

vivem no mesmo contexto.  

 

5.5 VICIADO EM FEIJÃO – CAPÍTULO 32  

 

 Buenos Aires, Argentina. O anti-herói da Santa Marta segue foragido, mas encontra 

dificuldades em se afastar da vida na favela. O ano é 1999. Logo na primeira linha do texto, 

há um indicativo de mudança na narrativa em comparação aos capítulos anteriores: “O 

endereço chegou a minha casa por fax, lacônico: ‘Del Mayo, 1111’” (BARCELLOS, 2014, p. 

468). A narrativa em primeira pessoa indica que o narrador está presente no contexto e 

participa da ação.  

 O enredo do capítulo mostra que Caco Barcellos se desloca até Buenos Aires para 

encontrar com Juliano VP. O encontro é para gravar os depoimentos que dão origem ao livro 

Abusado: “era nosso quarto encontro, dessa vez para a gravação dos primeiros depoimentos 
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sobre a trajetória que o levou ao comando do tráfico e sobre sua tentativa de dar adeus às 

armas” (BARCELLOS, 2014, p. 469).  

 Neste capítulo, o leitor tem a oportunidade de conhecer um pouco do processo de 

apuração. 

 

Não fiz muitas perguntas sobre quem o ajudara a conseguir um passaporte por mil e 

quinhentos dólares e a dar cobertura na rota de fuga do Brasil. Já o conhecia o 

suficiente para saber que jamais revelaria os segredos dos amigos. 

Durante nossos encontros, embora estivesse visivelmente apaixonado, ele jamais me 

falou, por exemplo, do romance com Luana, em respeito ao pedido dela. Minhas 

descobertas vieram do relato dos moradores do morro, que sempre sabiam tudo de 

todos. Foram eles que me contaram detalhes da tórrida paixão e de seu fim, que 

estava acontecendo naqueles dias (BARCELLOS, 2014, p. 469). 

  

 A gravação dos depoimentos era constantemente interrompida por Juliano, que não 

conseguia se concentrar. 

 

Tínhamos pressa em iniciar o trabalho. Combinamos gravar sempre dentro do 

quarto, evitando ao máximo sair do hotel para não correr risco de alguém o 

identificar nas ruas de Buenos Aires. [...] Gravamos o primeiro depoimento durante 

umas dez horas, com intervalos para Juliano descansar assistindo à televisão. 

Paramos à noite. Ele sugeriu que fôssemos andar pelas ruas à procura de 

maconheiros. Pela janela do quarto observamos a movimentação na avenida e 

aproveitamos um momento em que não havia ninguém no quarteirão do Ritz para 

sairmos do hotel (BARCELLOS, 2014, p. 470). 

 

5.5.1 Yerba buena 

 

 A pesquisa de Juliano, que atrapalha a gravação dos depoimentos, possibilita observar 

a linguagem utilizada fora do morro, com o agravante de ser em outro país, com pessoas que 

falam outra língua. Questionado pelo jornalista sobre como iria abordar os jovens e se havia 

aprendido algo de espanhol, Juliano respondeu: “Marijuana! Yerba buena! Cigarrillo 

maldito!” (BARCELLOS, 2014, p. 470). A narrativa apresenta três novas formas de se 

remeter à maconha, o que faz lembrar do episódio em que VP não é compreendido ao dizer 

que “fuma o mato certo”.  

  

- Qué pasa? Por que usted es contra el cigarrillo, asi. No és dañoso de essa 

forma, hermano! - disse a moça argentina. 

- Depende do tipo de cigarrillo. 

- Tu fumas marijuana, por exemplo? - perguntou Juliano.  

- Marijuana? Si! No, no. Às veces! - respondeu nervosamente a moça, 

surpreendida pela pergunta (BARCELLOS, 2014, p.471, grifo nosso). 
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 A língua, com base no que é mostrado no texto, não parece um fator que distancia o 

traficante das pessoas em Buenos Aires. Porém, há importância na reprodução do diálogo em 

espanhol. A conversa mostra que Juliano está em um meio – considerando o ambiente e o 

convívio com pessoas – que não é comum a ele, mas mesmo assim há tentativa de 

aproximação. Aqui a linguagem tem a função de caracterizar e aprofundar a nova realidade do 

personagem. 

  

5.5.2 Dependência exagerada 

 

 Se a língua não parecia um problema para a adaptação de Juliano, a alimentação na 

capital argentina deixou o foragido desestabilizado. Acostumado a comer feijão todos os dias 

durante os trintas anos de vida, a falta do alimento nos quarenta dias desde que estava na 

Argentina o deixou mal humorado.  

 

Juliano estava irredutível. Não gravaria depoimento nenhum sem antes comer feijão-

preto, arroz, farofa e bife com ovo, seu prato de todos os dias no Brasil. Depois de 

muita insistência, ele concordou em reduzir a sua exigência ao feijão.  

- Trinta anos comendo feijão todo dia cara, todo dia! Sem esse bagulho não 

dá, não consigo pensá, me concentrá, não consigo nem dormi direito… 

(BARCELLOS, 2014, p.472). 

 

 A irritação de Juliano foi aumentando, podendo ser percebida na fala pelo uso mais 

frequente de xingamentos e palavrões. É possível notar que nos diálogos da noite anterior, e 

nos momentos seguintes, o discurso do personagem é ameno e melhor articulado. A irritação 

é apresentada na narrativa pela busca desesperada por feijão, ameaçando o projeto de 

abandonar o tráfico, dar “adeus às armas”. Mas também está na entonação dada à fala no 

discurso direto: “ - Não aguento mais! Tô há quarenta dias nesse país sem comê feijão… Aqui 

é a capital, caralho. Hoje tenho que achá feijão nessa porra de cidade!” (Ibidem, grifo 

nosso). 

 Juliano só ficou mais calmo após encontrar um restaurante que estava servindo arroz. 

Após o demorado almoço, sugeriu ao jornalista que fossem caminhar pela área central de 

Buenos Aires e que o depoimento fosse gravado no caminho. O narrador conta que “nos 

primeiros minutos de caminhada, falou de sua infância e dos motivos que o levaram a entrar 

para o tráfico, mas não foi muito longe em seu relato. As atrações do caminho o deixaram 

extremamente dispersivo” (Ibidem, p. 472). 
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 O ambiente de Buenos Aires também afetou Juliano, que viveu trinta anos entre as 

ruas e vielas estreitas da Santa Marta.  

 

Juliano estava tendo dificuldades em viver numa grande cidade depois de ter ficado 

trinta anos praticamente confinado em morros. Vivia assustado com a falta dos 

limites no horizonte, incomodavam-no os espaços amplos e planos em todas as 

direções de Buenos Aires. Habituara-se a morar num lugar íngreme, a passar o dia 

andando sempre a pé pelos becos estreitos e tortuosos da Santa Marta, tendo que 

subir e descer escadas, pular barrancos, saltar de uma laje para outra. [...] Sem o 

amontoado de alvenaria da favela a sua volta, que o protegia contra os inimigos que 

vinham de fora, sentia-se exposto, vulnerável, correndo perigo iminente 

(BARCELLOS, 2014, p. 473). 

 

 O país novo, a língua espanhola, a culinária, a distância da Santa Marta, a resistência 

dos argentinos a se relacionarem com brasileiros, aliados à necessidade de se afastar do tráfico 

– uma prática que na vida do personagem há mais de décadas, causou em Juliano dificuldades 

de adaptação. Mas através da linguagem, é possível observar uma tentativa de reverter o 

quadro.  

 Um exemplo é quando a dupla decide assistir a um jogo clássico de futebol, 

Independiente e Boca Juniors, que acontecia no La Bombonera. No episódio, Juliano tenta 

reproduzir os hinos da torcida, como conta o narrador: “dali dava para ouvir os gritos de 

Juliano, que tentativa (sic) repetir os hinos e os jargões da fanática torcida do Boca. – 

Temblor del rei! Em La Bombonera ya ven!” (BARCELLOS, 2014, p. 477).  

 A mudança de linguagem observada neste capítulo, diferente dos anteriores, acontece 

nas falas do próprio Juliano, como já foi mostrado em diálogos anteriores. O uso de gírias e 

xingamentos é intensificado conforme o humor do foragido. Após conseguir fazer uma 

alimentação mais próxima da que era acostumado no Brasil, Juliano parece mais disposto a 

conversar e dar depoimentos.  

Uma nova reviravolta na linguagem de Juliano é percebida quando, durante o jogo de 

futebol, o jornalista é assaltado e agredido por um grupo de jovens. VP estava afastado e não 

percebeu a ação dos assaltantes logo de início, mas foi defender Barcellos quando percebeu o 

que acontecia. A situação causou revolta no traficante, que voltou a se expressar como antes. 

 

- É revoltante, revoltante! - disse Juliano. 

- Se você não aparece, eu estava ferrado - disse 

- Dá pra tolerá, não. A gente tem que se vingá desses cara. Seguinte: tu vai dá 

uma porrada no nariz de um argentino, qualquer um, o primeiro que cruzá aí na 

calçada. Tem que dá o troco, já! 

- Está louco. Deixa pra lá - disse 

- Mas isso me desmoraliza, cara. Pensa! Isso me desmoraliza.  
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- Como assim? 

- A malandragem. Que vão dizê de mim? Você tava lá com o Juliano e foi 

assaltado! Que chefão é esse? Como vô explicá isso pros amigo da bandidagem? 

- Problema, hein! 

- Desmoraliza. Desmoraliza! Você fala isso pra ninguém, não, cara! 

- Normal, é que você acostumou com o outro lado.  

- É foda! Eu nunca tinha visto isso do lado de vocês. É foda sê otário. É foda. 

É. Foda! (BARCELLOS, 2014, p. 479, grifo nosso). 

 

 Portanto, é perceptível que a linguagem atua como um meio de o leitor compreender e 

perceber as emoções vividas pelo personagem. As mudanças de humor, percebidas por meio 

do discurso dos diálogos, são reflexo das dificuldades enfrentadas por ele com a mudança de 

ambiente.  

 

5.6 PERÍODO MATUTINO NÁUTICO – CAPÍTULO 36 

 

No início do novo milênio, o comando de Juliano, ainda foragido, começa a sofrer 

duras críticas do Comando Vermelho e dos moradores da favela. Apesar do traficante estar de 

volta ao Brasil e a caminho da Santa Marta, é tarde para agir. Um velho inimigo se prepara 

para atacar o morro. 

 O capítulo começa com a narração da rotina que estava sendo vivida por dois jovens 

da nova geração envolvida no tráfico. Dois adolescentes de 14 anos portando armamento que 

nem mesmo podia ser usado. A tática de proteção deles era chamar atenção da polícia para 

evitar a ação inimiga que poderia tentar tomar o comando da Santa Marta.  

 

Todos os dias, por volta de duas horas da madrugada, ele acendia o pavio dos fogos 

para produzir explosões semelhantes às de um tiroteio e assim provocar uma invasão 

da polícia ao morro.  

- Melhor a polícia do que os alemão - disse Jackson às suas irmãs, que o 

visitaram uma hora antes de a favela ser invadida (BARCELLOS, 2014, p. 507). 

 

 É através dos detalhes simbólicos da vida dos jovens é o narrador dá ao enredo a 

dimensão das dificuldades enfrentadas pelo comando e das condições precárias em que 

estavam.  

 

Era a primeira semana de Jackson na função de sentinela, oportunidade que espera 

desde os 12 anos. Pouco antes de ser fuzilado, deixou com orgulho nas mãos das 

irmãs o pagamento integral da semana, equivalente a 100 dólares, que recebera da 

boca para garantir a segurança do lado oeste do morro. 

Os invasores chegaram quinze minutos depois da mudança de plantão da boca. 

Jackson já havia tomado um banho na praça das Lavadeira e se preparava para 

dormir no seu pequeno quarto, de meio metro quadrado, que ficava no lado externo 
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do barraco da família. Logo depois dos primeiros tiros, ouviu os gritos dos amigos 

que passavam pelo beco onde morava (BARCELLOS, 2014, p. 507). 

 

Como na totalidade da obra, é intensa a quantia de personagens citados no capítulo. Nesse 

caso, o número expressivo de personagens se justifica pela chegada de novos jovens à 

quadrilha de Juliano, além de haver a volta de figuras conhecidas. Zaca lidera a frente de 

invasão ao morro 13 anos após a guerra que marcou a história da favela, como sinaliza o 

narrador: “Zacarias Gonçalves da Rosa, o Zaca estava de volta para cumprir a promessa feita 

havia 13 anos. E trazia com ele uma novidade. Não era mais um bandido independente, havia 

se rendido às regras do crime organizado, se envolvendo com o Terceiro Comando” 

(BARCELLOS, 2014, p. 508). 

O enredo do capítulo mostra a violência dos invasores, que, em conjunto com outros 

capítulos da obra, traça um paralelo com a violência vivida na Santa Marta e em outros locais 

do Rio de Janeiro. Também revela algumas das maneiras que os moradores têm de buscar 

alguma segurança, como a ação dos adolescentes ao acender fogos para chamar atenção da 

polícia. O missionário Kevin, procurado pela turma de Zaca, entrou em contato com pessoas 

da cidade, sendo que “as primeiras ligações foram para os repórteres das editorias de assuntos 

policiais dos jornais, de revistas e de tevês. O missionário queria que a movimentação da 

imprensa levasse alguma segurança para o morro e criasse condições para poder escapar do 

cerco (BARCELLOS, 2014, p. 510). 

 

Mas o maior impacto do golpe de Zaca veio de sua nova postura diante das mulheres 

e dos parentes dos homens de Juliano. Durante dois dias, eles vasculharam barraco 

por barraco para acabar com os principais vínculos de Juliano a favela. Além de ser 

surrada em público, a irmã de criação Diva teve a sua casa invadida e saqueada pelo 

pessoal do Zaca. Roubaram o berço da filha. Levaram até os móveis mais pesados, 

difíceis de carregar pelas escadarias. Móveis e eletrodomésticos novos, comprados 

por Diva no crediário dois meses antes, encheram um caminhão, que fez oito 

viagens levando coisas confiscadas da Santa Marta para os morros inimigos. Mas a 

atitude mais ousada foi a invasão à birosca da Mãe Braba, um símbolo do poder de 

Juliano. O barraco era um caixote de alvenaria de menos de três metro quadrados, 

com uma porta nos fundos e uma janela de frente para o Cantão, por onde eram 

servidas bebidas, salgadinhos, doces, balas e biscoitos. Saquearam todo o pequeno 

estoque de mercadorias, assim como o freezer antigo, a televisão portátil e um 

radiogravador. O prejuízo não passou de 500 dólares, mas o dano moral, pelo menos 

para a dona da birosca foi gigantesco (BARCELLOS, 2014, p. 512). 

 

 O diálogo entre Kevin e dona Betinha sugere o clima tenso que seguia no morro. As 

falas cochichadas, como revela o narrador, em meio à tentativa de esclarecer o que estava 

acontecendo e o que sabiam até o momento.  
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- Alô, é o Kevin. O morro acaba de ser invadido. Houve tiros lá em cima. 

Mataram um na mina. Se o rapaz ligar para senhora, explique o que está 

acontecendo, ele tem que ser avisado. 

- Você viu alguma coisa?... Arrastando um rapaz que sangrava muito? Te 

disseram o quê? Terceiro Comando… é, tão falando isso? Tu viu o Zaca? - 

perguntou Betinha. 

- Estão esculachando os moradores - disse Kevin depois de avisar que o 

morro tinha sido invadido havia 15 minutos.  

- E o Juliano, já tá sabendo que perdeu o morro? 

- Desde aquele cerco policial lá na Argentina, Juliano nunca mais fez contato. 

Saiu do ar. Deve estar preparando alguma coisa. 

- Você viu alguma coisa? 

- Eram só cinco homens na contenção, com aquelas armas velhas. As bombas 

estavam segurando a barra, mas aí… 

- Que bombas? 

- Logo depois da meia-noite o pessoal explodia fogos para simular tiroteio, 

atrair a polícia pro morro. 

- Tá confirmado que é o Zaca? 

- Estou ligando pra todo mundo e o pessoal está dizendo que é o Zaca, mas 

parece que o Carlos da Praça estaria junto, vamos ver mais tarde (BARCELLOS, 

2014, p. 510). 

 

 A invasão ao morro obriga os moradores, apoiadores de Juliano, a buscarem abrigo em 

outros locais da cidade, ocasionando mudança em parte do ambiente da narrativa. Mais uma 

vez, fica demonstrando o que Gancho (1995) diz sobre a mudança de local estar ligada às 

peripécias dos personagens.  

 

Ao amanhecer, a praça Corumbá já estava tomada por uma pequena multidão 

formada por sessenta famílias ligadas aos homens de Juliano e por outras tantas que 

se sentiam ameaçadas pelo novo comando. Homens e mulheres não paravam de 

chegar, trazendo tudo que fora possível ou permitido tirar dos barracos 

(BARCELLOS, 2014, p. 511). 

 

 Para personagens que estavam mais afastados da ação na Santa Marta, os diálogos 

demonstram indignação e menos tensão. A fala é cheia de gírias e palavrões que também 

estão presentes em outros momentos carregados de preocupação.  

 

- Ele teria que passá por cima do meu cadáver se eu tivesse lá - disse Mãe 

Brava quando soube da invasão. 

- Sorte sua tê mudado antes de lá, mãe. O bicho ia pegá… nós escapamos por 

pouco - disse Difé, que na hora do ataque estava na portaria da escola de samba com 

o irmão Santo.  

- Sorte do Zaca, rapá. Pra mim ele não passa de uma mosca sem asa atolada 

na bosta do cavalo do bandido! - retrucou Brava. 

- Ele tá sozinho dessa vez, não! Tão falando em Terceiro Comando - disse 

Difé. 

- Essa parada não é a dele. Manjo, o figura é de somá, não é de dividi. Tava 

mole, mole… Precisava do Terceiro? 

- O mundo mudou, mãe. A bandidagem também. Ninguém mais pode 

controlar um morro sozinho… Essa parada de herói já é, já foi. Tá com o Terceiro 
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ou com os amigos dos amigos. - insistiu Difé, fazendo referência à ADA, a 

organização Amigos.  

- Que se foda… Amigos dos Amigos até pode ser. Bando de polícia 

arregado. Pode ser: Zaca ex-PM combina com essa gentalha - concordou Mãe 

Brava. 

- Resta saber qual vai ser a reação do Juliano. Eu acho que ele não pode sabê 

que as mulheres foram atacadas, senão vai querer voltá pra se vingá e aí começa 

tudo de novo. 

- Tem que sabê sim, cacete. Isso é o fim do mundo. Onde tá a moral de 

bandido? 

- É o crime! 

- Que crime, caralho! Um puto desse nem merece ser chamado de bandido. 

Isso me ofende. Tem que dá um troco pra arrebentá, destruir essa raça. E se vira 

moda essa porra? (BARCELLOS, 2014, p. 513, grifo nosso). 

 

 A volta de Juliano era a esperança de Mãe Brava. O desaparecido, pois não dava 

notícias aos parceiros desde o cerco policial em Buenos Aires, chegou ao Rio de Janeiro e 

ficou escondido no morro do Fogueteiro, sendo “o esconderijo, gentileza do dono do morro, 

My Thor [...], um barraco seguro, habitado por uma família desvinculada do tráfico” 

(BARCELLOS, 2014, p. 514). Apesar de My Thor ter exigido que o recém-chegado fosse 

discreto, Juliano só cumpriu a condição durante 48 horas. Uma mensagem foi enviada em 

forma de um código. Algo impossível de ser compreendido por quem está fora do meio e que 

aparece em outros momentos da narrativa.  

 

A notícia do golpe de Zaca na Santa Marta o fez esquecer o trato. Imediatamente 

mandou um avião em código ao Cantagalo: ‘VIVA R.L.O.J.P.J.L PARADA 

C.V.S.T.M.’ (Viva Rogério Lengruber, Orlando Jogador, Paz Justiça e Liberdade. 

Parada Comando Vermelho Santa Marta) (BARCELLOS, 2014, p. 514). 

 

 Após se encontrar com as irmãs Zuleika e Diva e os irmãos Santo e Difé, Juliano 

escreveu uma carta aos dirigentes do CV: “a carta, lida em primeira mão pela família, era 

também um desabafo de quem nunca fora bem aceito na organização” (BARCELLOS, 2014, 

p. 515). No texto, o traficante conta própria história de atuação na Santa Marta, fazendo 

conexão com os acontecimentos ao longo dos anos, mas sem citar datas específicas.  

 

Fui vigia com os vigias desses morros para quando ele fosse dormi eu podê dormi 

com ele. Dormi no mato, nas lajes, em barrado de embalação. Fui vapor, avião, 

prantão, chefe de prantão. Gerente. E seria sempre se o Carlos da Praça o quizece, 

mas ele queria um robô e quando ele viu que para isso eu não servia, tramô com 

Claudinho (BARCELLOS, 2014, p. 515, grifo nosso). 

 

 Juliano também reclama da traição daqueles que, para ele, só se importam com 

dinheiro: “Para mim é muito triste tudo isso. Sabê que na verdade era o dinheiro a parte mais 
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importante para eles, não a comunidade, a irmandade! Enquanto a gente sofria, éramos 

irmãos, quando o dinheiro aparece somos amigos!???” (BARCELLOS, 2014, p. 516). Pede 

compreensão aos dirigentes do Comando e, apesar dos erros de português, é uma carta 

extremamente formal, em comparação às outras formas que os traficantes se comunicam. 

 

Irmãos, tô pronto a morrê também. Pois dedico corpo mente alma a eles meus 

irmãos que mesmo diante da tortura e da morte não revelaram nem o nome nem as 

intenções de seus irmãos, os quais não morrerão por dinheiro o poder morrerão pela 

Paz que não nos deichamo tê. Morreram pela Justiça que só serve contra nós o povo. 

E morreram pela Liberdade de nossos pequeninos países estranjeiros nessa 

sociedade racista. Me honrra sê do Comando Vermelho irmãos! Tem uma diferença 

realmente com migo, não tô nisso por dinheiro o poder! A boca para mim não é mais 

importante que o morador, e a irmandade (BARCELLOS, 2014, p. 519). 

 

 Durante toda a extensão da carta, Juliano mostra preocupação com as pessoas que 

vivem na Santa Marta. Também relembra uma crítica feita a ele em outra carta que aparece 

como uma característica da personalidade do traficante em outros momentos da narrativa.  

 

Estou errado me diga??? Meu Presidente!!! 

Tenho muita dor no coração. A última vêz que eu mandei uma carte me diceram que 

eu estava muito poeta. Porque falei que a família tava ficando velha, tinha passado 

dos 20 anos e teríamos que ter propostas para o futuro!! (BARCELLOS, 2014, p. 

520). 

 

 O capítulo e a carta encerram com o mesmo código enviado por Juliano quando 

chegou ao Rio de Janeiro. “Período matutino náutico” é o único trecho analisado que não 

apresenta diferenças de linguagem ou implicações da mesma na narrativa. Tal constatação se 

justifica porque não há participação de personagens que sejam de fora da favela, como foi 

observado em capítulos anteriores. Apesar disso, a linguagem segue sendo importante para a 

construção da história, visto que é a expressão de um grupo e de um local.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Contar histórias. Não poderia contar nos dedos quantas vezes ouvi ou disse tal frase 

quando surgiu o questionamento sobre a escolha do Jornalismo como formação. Uma 

pergunta frequente em quatro anos do percurso inicial dessa trajetória. No meu caso, maior 

que a vontade de contar histórias era o desejo de descobrir qual a melhor maneira de contá-

las.  

 Neste trabalho, investigamos a importância da linguagem para a construção da 

realidade no jornalismo literário, tendo adotado o como objeto de estudo o livro-reportagem 

Abusado, de Caco Barcellos. Abusado, um dos modos utilizados para se referir ao traficante 

Juliano VP e que estampa a capa da obra. Abusado, adjetivo e substantivo masculino, que 

pode ser substituído por “atrevido”. Nas primeiras aulas do curso de Jornalismo, aprendemos 

a não utilizar (ou ao menos evitar) adjetivos no texto, não fazer juízo de valor. A escolha de 

colocar “Abusado” na capa de um livro-reportagem, gênero jornalístico, é mais do que um 

título, um apelido ou um adjetivo. Abusado é metalinguagem, a obra falando dela própria.  

As escolhas de palavras, gírias e palavrões não acontecem em vão, ou pelo menos não 

participam da construção da narrativa somente como recurso estético. Partindo de preceitos 

que regem a prática do jornalismo – imparcialidade, objetividade e concisão –, Abusado é um 

ato de resistência. Desafia as normas, como prega o jornalismo literário caracterizado por 

Wolfe (2005) e Pena (2011).  

Com objetivo de analisar a importância da linguagem na construção da realidade, o 

presente trabalho conclui que sim, a reprodução de termos, gírias, expressões e xingamentos 

naturais da oralidade dos moradores da favela são importantes para a construção da narrativa, 

como bem da realidade retratada na obra.  

Explorar a linguagem da favela, com todos os palavrões e obscenidades que à primeira 

vista causam estranhamento, é uma forma de transportar o leitor para o convívio daquela 

população. É ecoar as falas e os pensamentos de uma sociedade invisibilizada e marginalizada 

– antes mesmo de ser de fato – dentro da mente de pessoas que participam da camada social 

que se faz de cega perante as desigualdades sociais.  

E, apesar do que diz o personagem Hélio Vígio, não há gíria de bandido. Não há como 

fazer juízo de valor de uma pessoa pela forma como ela se expressa. O uso de gírias e a forma 

de falar, são uma extensão das vivências e uma parte da cultura. Quem em um momento da 

vida não ficou gamado, bolado ou doidão. É foda, alguém disse. 
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Reconhecer que a linguagem é comum também a pessoas que vivem um cotidiano 

completamente afastado dos personagens da Santa Marta gera um elemento de identificação. 

Perceber marcas da oralidade no outro, socialmente distante, faz com que essa linguagem 

produza empatia, pois quem lê reconhece parte de si naquela fala.  

Independente das expressões que são comuns em outros locais da sociedade, ela 

também aparece na narrativa como um fator de distanciamento entre personagens. A falta de 

compreensão por parte de alguns sujeitos tem efeitos na narrativa. 

A linguagem atua como uma representante do local, das vivências, da personalidade e 

dos sentimentos dos sujeitos, podendo ser um fator de aproximação ou distanciamento entre 

personagens. Para Juliano e Haruno, a linguagem e as dificuldades de compreensão 

representaram a oposição de suas realidades. Esse aspecto pode ser observado também na 

relação entre o “assessor” Chico Boca Mole e os repórteres que faziam a cobertura da guerra 

da Santa Marta. Assim como o episódio da entrevista de Juliano que, por causa ambiguidade 

da gíria “mato”, levou o traficante às capas de jornais e acabou sendo conhecido como um 

assassino, quando na verdade a declaração significava que ele era usuário de maconha. Em 

diálogos entre pessoas que convivem no mesmo meio – seja na Santa Marta, em outras 

favelas ou mesmo fora delas – não há divergências de linguagem, e ela não implica algo à 

narrativa.  

Ignorar essa forma de comunicação tão presente e naturalizada no ambiente retratado, 

seria negar parte da cultura, da personalidade e dos acontecimentos que cercam a trajetória 

dos personagens, como o anti-herói Juliano VP, visto que, se palavras como viado e puto 

fossem censuradas na narrativa, parte daquilo que caracteriza o personagem se perderia. 

Portanto, a forma de contar uma história, a escolha de palavras, determina também o sentido 

que está sendo produzido.  
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ANEXO A – TABELAS 

 
 Exposição Complicação Desfecho Personagens Ambiente Espaço Tempo  Narrador 

Turma da Xuxa Apresentação 

dos personagens 

A descoberta 

das diferenças 

sociais 

Aberto Juliano, Careca, 

Alen, Flavinho, 

Galego, Chiquinho, 

Germano, Vico, 

Jocimar, Mendonça, 

Paulo Roberto, 

Mentiroso, Du, 

Claudinho, Haruno, 

Luz, Doente Baubau, 

Romerito e Baubau. 

Favela 

Morro 

Praia de Copacabana 

Aberto e 

urbano 

A passagem de 

tempo é 

cronológica, mas 

trata do passado 

dos personagens. 

 

Anos 80 

Terceira pessoa 

 

Não participa da 

narrativa 

A guerra A guerra da 

Santa Marta 

começa a 

chamar atenção 

da mídia 

Guerra entre 

Zaca e 

Cabeludo 

Aliados de 

Cabeludo fogem 

do morro 

Carlinha do Rodo, 

Cabeludo, Ronaldo 

Maldição, Juliano, 

Paulista, Zuleika, 

Paulo Henrique,  

Zaca, Luz, Júlio, 

Chico Boca Mole, 

Pedro Ribeiro, 

Paulista, Ivo Leite, 

Zulá, Porquinho, 

Maifrendi, Hélio 

Vígio, Zé do Bem, 

Mentiroso, Marlene. 

Favela  

Morro 

Aberto e 

urbano 

1987 – Passado 

 

 

Terceira pessoa 

 

Não participa da 

narrativa 
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 Exposição Complicação Desfecho Personagens Ambiente Espaço Tempo  Narrador 

Eu fumo o mato 

certo 

Publicação da 

entrevista de 

Juliano em três 

jornais 

Repórteres 

rompem o 

acordo feito 

com Juliano 

 

Publicação de 

frases que não 

foram ditas 

 

Problemas de 

compreensão da 

linguagem 

Condenação de 

Juliano 

 

Arrependimento 

dos repórteres 

anos após as 

publicações 

Juliano, Mendonça, 

Careca, Alen, Paulo 

Roberto, Luz, Nelito 

Fernandes, Silvio 

Barsetti, Marcelo 

Moreira, Tim Maia, 

Michael Jackson, 

Henrique, Santo, 

Difé, Paranóia, Mãe 

Brava, Maria Inês, 

Marcello Alencar, 

Hélio Luz, Veridiana, 

Funda, Virgínia, 

Getúlio Soares 

Favela 

Morro 

 

Passa por diversas 

casas  

 

Tribunal 

Aberto e 

urbano 

 

 

1996  

 

Não é cronológico 

 

Contexto de 

gravação do clipe 

de Michael 

Jackson 

Terceira pessoa 

 

Não participa da 

narrativa 

Adeus às armas Indecisão de 

Juliano sobre 

fugir para o 

México.  

 

Opiniões 

divergentes 

dentro e fora da 

boca 

Juliano foge 

rumo ao México 

e é traído por 

Paulo Roberto 

Aliança com o 

comando de 

outro morro 

 

Fuga dos 

traidores  

Luana, João Salles, 

Juliano, Betinha, Mãe 

Brava, Kevin, Paulo 

Roberto, Germano, 

Galego, Tênis, Tatau, 

Katinha, Luz, Zuleika 

Favela  

Morro 

 

América Latina – 

durante a fuga de 

Juliano 

Chapéu Mangueira – 

quando os aliados de 

Juliano precisaram 

fugir dos traidores  

Aberto e 

urbano 

Últimos anos da 

década de 90 

 

 

Terceira pessoa 

 

Não participa da 

narrativa 
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Viciado em 

feijão 

Jornalista 

encontra com 

Juliano que está 

foragido na 

Argentina 

Dificuldade de 

concentração de 

Juliano 

 

Traficante não 

consegue se 

afastar da vida 

na favela 

Aberto Os diálogos são 

somente entre Juliano 

e Caco Barcellos. 

 

Exceção: argentinos 

que não são 

caracterizados 

Buenos Aires/ 

Argentina 

Aberto e 

urbano 

 

Adaptação 

difícil para 

Juliano 

A data não é 

especificada, mas 

pelo capítulo 

anterior é possível 

que seja 1999 ou 

2000 

Narrador participa 

da ação.  

Exposição Complicação Desfecho Personagens Ambiente Espaço Tempo  Narrador Exposição 

Período 

matutino náutico 

Morro sendo 

invadido por 

Zaca que está 

ligado ao 

Terceiro 

Comando 

A quadrilha de 

Juliano e os 

moradores que 

apoiavam ele 

são expulsos da 

Santa Marta 

Juliano escreve 

uma carta 

cobrando uma 

ação do 

Comando 

Vermelho 

Muitos personagens 

são citados. 

Morro 

Favela  

 

 

Aberto e 

urbano 

Nenhuma 

referência direta 

ao ano.  

Informações do 

posfácio dão 

conta de que seria 

2000 

Terceira pessoa 

 

Não participa da 

narrativa 
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 Diferenças de linguagem A linguagem implica algo a 

narrativa?  

Gírias e palavrões Extras 

Turma da Xuxa Há diferenças de linguagem. 

A diferença é mostrada na relação 

entre Juliano e Haruno. 

Sim 

A linguagem é mostrada como um 

fator de distanciamento entre Haruno¹ 

e Juliano.  

 

¹ Representa as classes econômicas 

mais altas 

Viado, Puto, Mermão, Doidão, 

Loucão, Boys, Bolado, Gamado, Caô, 

Apelá, Cafajestada, Trombadinha, 

Muquirana, Vagabundo, Grã-fina, 

Cumpadi, Cagá 

 

A guerra Há diferenças de linguagem. 

Chico Boca Mole¹ X Repórteres² 

 

¹ Porta-voz/“assessor” de Cabeludo. 

² Dificuldade de compreender a fala do 

assessor. Muitos palavrões.  

 

A linguagem é mostrada como um 

fator de distanciamento entre Chico 

Boca Mole e os repórteres. Há esforço 

para compreender.  

 

Classificação de personagem como 

“bandido” pela gíria utilizada.  

 

A linguagem implica na prisão do 

Paulista que foi identificado pela “gíria 

de bandido” 

Caralho, Viado, Canhão, Putos, 

Doidão de pó, Porra, Chinfra, Manera, 

Chifrudo, Arrombado, Maluco, Mané, 

Dum! Dum! (onomatopeias), Fera, 

Barra Pesada, Carniceiro, Cara, 

Sinistra, Gringos, Porra, Puxa-saco, 

Ferrado, Homi, Pinote, Cana dura  

Período marcante para a ideia que se 

tinha da violência no Rio. A imprensa 

ficou perturbada com o armamento 

utilizado em uma comunidade tão 

pobre.  

 

Há falas sem o uso de palavrões ou 

gírias, mas que mantém um tom 

próprio. 

 

Eu fumo o mato 

certo 

Há diferença de linguagem entre os 

personagens. 

 

Juliano X Repórteres 

  

A linguagem dos personagens de fora 

da favela também é diferente. 

Sim 

 

A maior implicação foi a falta de 

compreensão da linguagem utilizada 

por Juliano, que acabou resultando nas 

publicações que o tornaram famoso e 

reconhecido como um assassino frio e 

calculista.  

Porra, Caralho, Viados, Vacilô, Putos, 

Fudido, Foda, Traíras, Engula, Camelô 

do pó, Sacanagem, Fumá, Doidão, 

Carniceiros, Porrada.  

Se a linguagem utilizada por Juliano 

fosse compreendida, talvez a narrativa 

tivesse outro fim.  
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Adeus às armas Há diferença de linguagem. 

 

Presente nos diálogos com moradores 

de fora da favela. 

 

Não 

 

Diferente dos capítulos anteriores, não 

há problemas causados pela 

linguagem. Porém, neste capítulo não 

há troca entre pessoas que estão 

alheias ao contexto do tráfico.  

Rapaziada, Rapá, Panhá, Fortalecê, 

Caralho, Ferrado, Merreca, Manera, 

Moleque, Caguetar, Dar mole, Sujeira, 

Muambeiros, alemão, Quebrá, 

Máquina, Entocado, Cria, Perdido, 

Pico, Barraco, Puta, Folgada, Filho da 

Puta, Trama, Canalha, Sacumé, Foda, 

Arrebentá, Tá na área, Puta que pariu. 

Há falas sem uso de gírias, mas sempre 

marcadas pela entonação de cada 

personagem 

 Diferenças de linguagem A linguagem implica algo a 

narrativa?  

Gírias e palavrões Extras 

Viciado em feijão Há diferença de linguagem, mas a 

distância parece menor. Juliano está 

usando menos gírias e palavrões. 

Também está fora de seu ambiente 

natural. 

Não 

 

A única distância é a causada pela 

língua. Mas neste capítulo Juliano está 

diferente e tentando se afastar do 

tráfico. Também há menos diálogos 

com personagens de fora do contexto.  

Baseado, Esticá, Doidão, Caralho, 

Porra, Bagulho, Fudeu, Foda, Filho da 

puta, Ferrado, Porrada, Malandragem, 

Chefão, Otário. 

A linguagem muda conforme o 

ambiente. 

 

Juliano tenta se ambientar falando e 

exclamando gírias de torcida como os 

moradores locais. 

Período matutino 

náutico 

Não há diferenças de linguagem.  

 

Alguns falam menos gírias e palavrões 

do que outros, mas não há maiores 

diferenças já que os diálogos são entre 

moradores do morro. 

Não Vazá, Alemão, Pico, “Já é”, Fecha, 

Esculachando, Caralho, “Preto” 

(maconha), “Branco” (cocaína), 

Parada, Manjo, Tava mole, Foda, 

Gentalha, Arregada, Cacete, 

Arrebentá. 

Tom sério e tenso. 

Estratégias de guerra. 

 

Carta do Juliano.  

 

 


