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RESUMO 

Este artigo propõe a análise das formas de representação e construção de identidades 

presentes no livro-reportagem Abusado: o dono do morro Dona, de Caco Barcelos, e 

na cobertura factual realizada pela revista Veja e pelo jornal Folha de S. Paulo sobre 

alguns dos episódios centrais ocorridos entre 1996 e 2003, vividos por Juliano VP 

(codinome do traficante Márcio Amaro de Oliveira), protagonista da obra. Assim, 

será retomada a discussão sobre a narrativa e discurso jornalísticos, no que diz 

respeito às principais disputas e tensões nos processos de construção identitária e a 

influência da estética realista para oferta de certos retratos da periferia brasileira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: jornalismo; identidade; discurso; narrativa; realismo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho admite como objeto empírico o livro-reportagem Abusado: o dono do 

Morro Dona Marta (9ª Edição, Editora Record, 2004) do escritor jornalista Caco Barcellos 

e a cobertura factual promovida pela revista Veja e o jornal Folha de S. Paulo sobre os 

principais fatos narrados na obra. Buscamos, assim, problematizar a narrativa e o discurso 

jornalísticos ofertados pela obra e pelos periódicos, especialmente no que diz respeito à 

construção dos perfis humanos e sociais que desnudam certos entendimentos em torno da(s) 

identidade(s) e realidade(s) das periferias brasileiras. 

O livro foi escolhido por se tratar de uma grande reportagem investigativa sobre a 

entrada do Comando Vermelho na favela Santa Marta, no Rio de Janeiro, e a formação de 

uma geração de traficantes, além de ter sido escrito por um jornalista que ao longo da sua 

carreira tem transitado entre as funções de repórter e escritor. Constitui-se, assim, num 

objeto exemplar interessante para a compreensão em torno de um viés da prática jornalística 

que se apresenta por meio do esforço de dar voz aos grupos excluídos da esfera midiática e 

se insere numa tradição brasileira de obras engajadas com a narrativa da sociedade e o 

desnudamento das mazelas sociais do seu tempo
3
. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação Social da UFMG, integrante do Núcleo de Estudos em 

Narrativa e Experiência “Tramas Comunicacionais”, Bolsista da Capes, e-mail: nicolitassis@gmail.com. 
3 Na dissertação de mestrado defendida no PPGCOM/UFMG em 2007, tratamos a respeito da conformação de uma 

tradição brasileira de narrativas jornalístico-literárias norteada pela ideologia estética realista/naturalista, por meio da qual 
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O livro acompanha o desenvolvimento da criminalidade no Rio de Janeiro, 

revelando o código de ética e modus operandi do crime organizado por meio da história de 

Juliano VP, codinome de um famoso traficante carioca. Ao traçar a trajetória do tráfico, a 

obra se firma como a denúncia de um problema social mais amplo que assola várias cidades 

do país: a má distribuição de renda e a falta de assistência às comunidades que, sem maiores 

opções, adotariam o tráfico como uma alternativa de sobrevivência, sustento, proteção e 

status social, ao mesmo tempo em que apoiariam e legitimariam o poder dos traficantes. É 

um retorno à velha, mas tão atual questão de que, onde falta a mão do Estado, o crime 

organizado pode se tornar um governo paralelo. Percebe-se o esforço de revelar partes 

obscuras da sociedade brasileira para si mesma, por meio da denúncia de questões sociais 

que, em maior ou menor grau, atingem indistintamente a todos os cidadãos. 

A revista Veja e o jornal Folha de S. Paulo foram escolhidos com base nos critérios 

de: a) acessibilidade das reportagens, disponibilizadas publicamente em acervo digital; b) a 

importância no cenário nacional, figurando entre os principais periódicos do país; c) ampla 

cobertura factual dada aos episódios narrados no livro, promovendo assim condições de 

tecer o exercício analítico proposto. 

Buscamos mapear as principais formas de representação e construção de identidades 

que atravessam a narrativa e o discurso jornalísticos em torno da comunidade do Santa 

Marta, seu modo de vida e as diversas faces de sua complexa relação com o crime 

organizado. Para maior clareza na investigação, as narrativas jornalísticas serão trabalhadas 

a partir de dois eixos de problematização, a saber:  

1) a aproximação com o projeto estético da literatura realista/naturalista
4
 e suas 

características formais, tais como, o efeito de real, a verossimilhança, o detalhamento dos 

fatos, tempo, espaço e personagens que ofertam certas maneiras de compreender o 

cotidiano das periferias e a (des)construção de identidade(s); 

2) a proposta de desvendar os problemas nacionais e ofertar retratos da nação, um 

esforço justificado tanto pela ideologia estética realista/naturalista, quanto por um certo 

imaginário em torno de uma suposta função social do jornalismo. 

                                                                                                                                                     
os escritores jornalistas assumem, a partir do final do século XIX, o papel de narrar a sociedade, apontar os problemas e 

promover a denúncia social.  
4 Süssekind (1982) aponta para a tradição de uma estética realista/naturalista brasileira, consolidada ao longo do século 

XX, que teria como principal objetivo a construção ideológica, narrativa e discursiva de um determinado retrato de Brasil. 

De acordo com a autora, desde a consolidação da Escola Realista/Naturalista Brasileira, no final do século XIX, uma 

aliança estética-ideológica de construção da identidade nacional tem se repetido nas narrativas produzidas no país. 
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2. ABUSADO, VEJA E FOLHA DE S. PAULO: UM EXERCÍCIO DE ANÁLISE. 

Abusado foi lançado pela primeira vez em 2003, pela Editora Record e se encontra 

em sua 21ª edição. É composto por 559 páginas, 38 capítulos e posfácio, divididos em três 

partes: Tempo de Viver, Tempo de Morrer e Adeus às Armas. Constitui-se em um panorama 

das contradições vividas pelas comunidades periféricas no Brasil: a corrupção e brutalidade 

da polícia; o paternalismo do tráfico de drogas; os conflituosos laços de (in) fidelidade da 

criminalidade; o desenvolvimento da noção de cidadania em meio a condições precárias de 

sobrevivência; etc. Para escrever o livro, o jornalista se dedicou durante cinco anos à 

investigação in loco, com destaque para a trajetória do traficante Márcio Amaro de Oliveira, 

personagem construído de forma paradoxal, difícil de ser categorizado ou apreendido 

facilmente e que transita ao longo da narrativa, contraditoriamente, entre e além das noções 

tradicionais de bem e mal, conforme será discutido mais adiante.  

Na cobertura factual, em contrapartida, aqui exemplificada principalmente pelas 

reportagens publicadas pela revista Veja e pelo jornal Folha de S. Paulo, percebe-se a 

conformação de uma narrativa e um discurso que se esforçam para construir de forma 

inequívoca a imagem de um inimigo público. Assim como evidencia Foucault (2007), 

organizados pelo viés de uma “polícia discursiva”, tais relatos tendem a promover a 

circulação de formas conformadoras de sentido, que visariam coibir “interpretações 

erráticas”. Isso pode ser notado na superestimação das ações de um traficante subalterno na 

escala do Comando Vermelho e na sua recorrente citação inclusive em reportagens 

publicadas anos após a sua morte e que não tratam diretamente sobre o tráfico de drogas, 

como no trecho de abertura da matéria a seguir, que faz parte de uma série especial sobre as 

Eleições Municipais em 2008. “A penitenciária de segurança máxima de Catanduvas, no 

interior do Paraná, é endereço de alguns dos criminosos mais perigosos do Brasil. Os 

megatraficantes Marcinho VP e Fernandinho Beira-Mar já passaram temporadas ali” 

(Veja, Edição 2082, 15/10/2008, grifo nosso)
5
.  

Marcinho VP deixou o anonimato do círculo fechado do tráfico e se transformou em 

protagonista da imprensa internacional em 1996, quando apareceu nos principais veículos 

de comunicação como o traficante a quem os produtores do cineasta Spike Lee tiveram de 

pedir autorização para entrar na favela de Santa Marta. Detentor do título de “dono do 

morro” naquela época, foi divulgado pela imprensa em geral que coube ao traficante 

                                                 
5 Disponível em:  http://www.veja.com.br/acervodigital/home.aspx Acessado em: janeiro de 2012. 

http://www.veja.com.br/acervodigital/home.aspx
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permitir a entrada e a segurança dos norte americanos, que desejavam gravar algumas cenas 

para o novo clipe de Michael Jackson “They don’t care about us”.  

 

Chefe do tráfico de drogas no morro Dona Marta, Márcio Amado de Oliveira, 25, o 

Marcinho VP, disse à Folha que não recebeu dinheiro da produção do clipe de 

Michael Jackson, mas que acompanhou as gravações e foi informado sobre tudo o 

que ocorria na favela relacionado ao evento (Folha de S. Paulo, Cotidiano, 

14/02/1996)
6
. 

 

 

O livro descreve como essa questão irritou as autoridades e a polícia do Rio de 

Janeiro. Até a imprensa foi vetada pelos traficantes de acompanhar de perto as gravações do 

clipe. Com o acesso bastante restrito e vigiado, apenas três repórteres (Nelito Fernandes - O 

Globo; Marcelo Moreira - Jornal do Brasil; e Silvio Barsetti – O Dia) conseguiram burlar a 

barreira e se infiltrar entre os moradores. Contudo, logo foram descobertos e levados ao 

“dono do morro”, a quem acabaram convencendo a dar uma entrevista exclusiva aos seus 

jornais, sob a condição de que resguardariam a sua identidade. 

Os jornalistas descumpriram o trato, publicando não apenas o nome de Marcinho 

VP, como também sua foto e frases que ele alegou nunca ter dito. Segundo os registros da 

obra, a pior das declarações distorcidas teria sido a confissão de que seu único vício era 

matar: “só mato o certo”, ou ainda “só mato certo”; ao passo de que a fala correta seria: 

“Não cheiro, não bebo. Eu só fumo o mato certo” – uma alusão ao uso da maconha. 

 
O jornal O Dia transformou em título uma frase que Juliano não disse: “O 

TRÁFICO ESTÁ PRONTO PARA A GUERRA”.  

 

A manchete de O Globo foi “TRAFICANTE COMANDA A SEGURANÇA E 

DESAFIA A POLÍCIA”. Omitiu que o acordo havia sido rompido e destacou a 

ameaça de Juliano aos repórteres: “se colocarem meu nome nas reportagens compro 

o endereço de vocês e mando buscar”. 

 

O Jornal do Brasil escreveu abaixo do título “O DONO DO DONA MARTA” que o 

“líder do tráfico na favela saúda Michael Jackson, protesta contra a desigualdade 

social e revela ser um assassino frio e vaidoso”, palavras que Juliano não disse 

(BARCELLOS, 2004, p. 349). 

 

 

Conforme evidenciado no exemplo acima, tem-se nos periódicos a oferta de 

narrativas que alimentam, de forma generalizada, o imaginário social acerca do tráfico nas 

favelas. Essas “fábulas” modernas contadas e recontadas diariamente com sabor de 

                                                 
6 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/2/14/cotidiano/21.html. Acessado em: janeiro de 2012. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/2/14/cotidiano/21.html


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 5 

realidade acabam por reinteirar os mitos que povoam as narrativas culturais que integram a 

maior parte dos noticiários: “o crime não compensa, a corrupção tem de ser punida, a 

propriedade precisa ser respeitada, o trabalho enobrece, a família é um valor supremo, a 

nação é soberana, e assim por diante” (MOTTA, 2005, p. 15). 

Dessa forma, o escritor jornalista reconstrói esse e outros episódios tendo como 

ponto de partida a forma como foram percebidos pelos moradores da comunidade. Apesar 

das inúmeras passagens que demonstram sua frieza nas ações criminosas e falta de respeito 

pela sociedade, o personagem Juliano VP conquistaria a simpatia do leitor por ser retratado 

também como alguém que sonha com um mundo mais justo para todos. É amado por sua 

comunidade, desejado por mulheres de diferentes classes sociais, respeitado por artistas e 

intelectuais. Seu gosto pelas artes, o cinema, a filosofia e a literatura acabam por delegar ao 

personagem um perfil de “bom moço”, corrompido por uma sociedade injusta.  

Percebe-se, assim, que mesmo as narrativas que se pressupõem objetivas como as 

jornalísticas e, como tal, se norteiam por ordens discursivas rígidas em seu desejo de 

verdade, poder e controle (Foucault, 2007), possuem uma face inventiva que se revela no 

ato da leitura como potência. Paulatinamente, o leitor penetra em universos afetivos 

imaginários, preenchendo a partir do compartilhamento social as lacunas que, assim como o 

conteúdo, constituem a costura textual. Conforme evidencia Ricoeur (2004), a arte de narrar 

implica em criar o acontecimento, ao passo que ler ou seguir uma história pressupõe a sua 

constante atualização. Assim, torna-se possível que um mesmo texto oferte um mundo onde 

atos de crueldade sejam atravessados por momentos de religiosidade e por uma noção 

paradoxal de estar do lado certo da vida errada, abrindo novos entendimentos em torno 

da(s) realidade(s) das periferias brasileiras.  

Em Abusado, por exemplo, temos a figura de um jovem que entrou para o tráfico 

ainda na adolescência, foi responsável pela morte de centenas de pessoas e comandou bocas 

de fumo e, ao mesmo tempo, não vai para nenhum confronto sem a Bíblia e sua santinha de 

devoção, zela pela segurança da comunidade onde nasceu, tem como um de seus melhores 

amigos um missionário evangélico e é capaz de perdoar publicamente a traição de uma de 

suas mulheres com um policial, ou seja, um representante do seu pior inimigo.  

 
De frente para o espelho, Juliano agradece o sucesso da cirurgia com uma oração: - 

Obrigado meu Pai, por mais um dia nesta tua terra maravilhosa. E por nos conceder 

essa liberdade... que esta misericórdia se estenda por muitos e muitos séculos... e 

que o mal jamais vença o bem! (BARCELLOS, 2004, p. 27). 
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Esse tratamento mais complexo do perfil dos personagens pode ofertar múltiplas 

compreensões dos bastidores da criminalidade, que vai além do terror que povoa os 

noticiários e periódicos a respeito das ações do Comando Vermelho. Dessa forma, o mesmo 

leitor que torce pela prisão e/ou morte de infratores da lei que cotidianamente estampa as 

páginas dos periódicos, é passível de se comover com o sofrimento da família deles diante 

dos relatos trazidos pelo livro-reportagem. A isso equivale dizer que o significado do texto 

emana da relação com o leitor, em um processo em que não há garantias, ou seja, a 

experiência de mundo e a atribuição de sentidos, ainda que ofertadas pela narrativa em um 

dado ordenamento e vias preferenciais, é um movimento complexo, inventivo e dotado de 

múltiplas possibilidades (Iser, 1996). 

Assim podemos dizer que é na condição de produto cultural e, como tal, atravessado 

por noções socialmente compartilhadas, como os princípios éticos e morais, que o 

jornalismo tece e significa as suas narrativas na contemporaneidade. Como um relato 

fortemente arraigado no tempo presente, o texto jornalístico se constitui num mundo 

temporal, capaz de (re) significar justamente por trazer em si os traços das multifacetadas e 

por vezes contraditórias experiências que emergem do mundo do agir.  Os incidentes ou 

fatos sociais narrados se integram / interagem com a visão de mundo dos leitores que, por 

sua vez, colaboram para a produção de novos sentidos para o texto continuamente.  

É nesse contexto que os tipos os tipos marginalizados emergem como protagonistas 

nas histórias de Abusado. Personagens complexos, atravessados pelo relato de histórias 

pessoais de vida, que os tornam singulares e mais reais aos olhos do leitor. É por meio de 

perfis ricos e contraditórios que os leitores são convidados a penetrar transitoriamente em 

universos imaginários afetivos. Talvez, em outras construções narrativas, Luz – menina de 

rua, “trombadinha”, homossexual e escudeira fiel dos criminosos – seria considerada por 

tantas categorizações parte de uma doença social a ser eliminada em prol da segurança dos 

“cidadãos de bem”. Contudo, a conclamação do histórico sofrido da personagem 

proporciona ao leitor uma nova compreensão dessa figura marginalizada, passível de 

despertar compaixão e até mesmo admiração pela força diante das atrocidades da vida. 

 
Os anos de infância vividos nas calçadas de Copacabana deixaram cicatrizes no 

corpo de Luz e ferimentos na alma. As piores marcas foram causadas pelos 

agressores disfarçados de gente civilizada, que se escondiam no escuro dos 

apartamentos, de onde lançavam pela janela o balde com água fervendo sobre o seu 

corpo e os das outras crianças que dormiam no chão (BARCELLOS, 2004, p. 55). 
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Ao transgredir a tradicional representação dos valores do bem e do mal e das 

modalidades de identificação e pertencimento construídas pela esfera midiática, a obra 

permite o encontro-confronto, a aproximação e o reconhecimento do outro numa realidade 

refratada. O leitor é envolvido por um exercício de compreensão dos paradoxos, 

contradições e complexidades da vida de uma comunidade onde o crime é um estilo de vida 

respeitado. 

 

No primeiro ano longe de Santa Marta, ele e os amigos Alen, Soni, Vico, Du e 

Jocimar prestaram o serviço militar na mesma unidade, a Escola e Educação Física 

do Exército, na Urca. E nas horas de folga vendiam drogas nos pontos de Carlos da 

Praça, fora do morro ou na boca do Cantalargo, onde alguns deles continuavam 

morando (BARCELLOS, 2004, p. 143). 

 

 

A descrição da família adotiva de Juliano ressalta a inversão dos valores 

“familiares”. Para os vizinhos, Paulista – o pai – era motorista de uma empresa e por isso 

passava o dia na cidade, enquanto sua esposa, Maria Brava, cuidava da casa. Nem mesmo 

os filhos sabiam de todas as suas ações criminosas. Paulista primava pela discrição e tinha 

alguns princípios básicos para manter a família em segurança: nunca roubar perto de casa 

ou levar parceiros para conhecer a mulher e os filhos. Apesar de estar à frente da maioria 

das ondas de delinqüência do Rio de Janeiro, desde a década de 1980, cultivava em seu lar 

valores como hospitalidade, fidelidade aos amigos e gratidão. 

Quando Juliano, aos 17 anos, é expulso de Santa Marta por ter perdido a disputa 

pelo controle do morro para o grupo rival, Paulista o acolhe em sua própria casa e passa a 

tratá-lo como um dos seus filhos. O fato de Juliano ter se mantido fiel aos parceiros mesmo 

com o risco de perder a própria vida e a desenvoltura nas situações de confronto armado 

colaborou para que Paulista o considerasse um ótimo exemplo para seus dois filhos 

homens, Difé e Santo. Nota-se que para esse pai não haveria melhor amigo para os filhos do 

que um jovem com futuro promissor no mundo do crime. 

A referência materna da família adotiva de Juliano, Mãe Brava, é uma das vozes que 

reforça essa percepção durante toda a obra. Em vários momentos da trajetória de Juliano, 

ela o encoraja a ser firme em seus desmandos no morro, tratando com crueldade a todos que 

se constituíssem em um empecilho para o seu sucesso. Uma ética social invertida, própria 

do modus operandi das grandes corporações criminosas que comandam o tráfico e outras 

atividades ilegais, cultivada como valores positivos também no núcleo familiar. 
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Valores marginais e religiosos ocupam o mesmo plano, numa percepção peculiar do 

próprio cristianismo, externada por Juliano em vários momentos de salvação ante os 

perigos. “-Obrigado, meu Pai, que essa liberdade seja eterna. Vós sois o meu advogado na 

vida e na morte. Siga meus inimigos para que os olhos do mal não me vejam” 

(BARCELLOS, 2004, p. 167).  Nesse trecho, o “inimigo” ao qual o traficante se refere é a 

polícia. Nota-se que os “olhos do mal” são justamente os que investigam ações criminosas e 

levam à prisão de contraventores da lei.  

No episódio em questão, Juliano estava preso por tráfico de drogas na Bahia e 

acabara de ser liberto, após a expedição de um “alvará de soltura” obtido por meios 

duvidosos pelo seu patrão no crime, Carlos da Praça. Até o “advogado” que foi buscá-lo na 

delegacia era um parceiro da quadrilha, portando carteira profissional falsa. Assim, nada 

seria mais incoerente, numa perspectiva tradicional da fé cristã, do que associar tal 

liberdade à ação de Deus. 

Proposta que vai à contramão de reportagens como a produzida pela revista Veja 

(Edição 1647, 3/5/2000), a respeito da pesquisa feita pela Escola Nacional de Saúde da 

Fundação Oswaldo Cruz do Rio (Fiocruz) - coordenada pelo sociólogo Otávio Cruz Neto, 

com 94 adolescentes entre 14 e 18 anos, de 22 favelas do Rio de Janeiro e da periferia. 

Intitulada A vida no inferno: Pesquisa põe abaixo o mito do bom bandido encarnado por 

Marcinho VP, a matéria elege Marcinho como principal personagem para ilustrar a 

crueldade vivida pelos jovens nas favelas cariocas, traçando o perfil de um criminoso cruel, 

dissimulado e manipulador, que cerceia a comunidade dos direitos constitucionais mais 

básicos, como o de expressão e o de ir e vir.  

 

"Todos lá me conhecem, sabem da minha vontade de mudar aquilo ali, apesar de 

não ter conseguido", afirma Marcinho VP. Essa retórica de guerrilheiro social tem 

sido usada com certa freqüência por marginais mais espertos e chegou a convencer 

muitos intelectuais que moram a distância segura dos morros.
 7
  

 

Por esse prisma, percebemos que Abusado se afasta da construção ideológica e 

julgamentos que norteiam a maioria das editorias de polícia dos periódicos e telejornais. O 

leitor é convidado a ouvir a mesma história repetida diariamente nos noticiários, agora sob 

uma ótica que pouco recebe destaque na imprensa tradicional. A visão estereotipada que 

muitas vezes dita o tom das narrativas jornalísticas sobre a violência urbana dá lugar ao 

                                                 
7 Disponível em: http://veja.abril.com.br/030500/p_128.html. Acessado em: janeiro de 2012. 

http://veja.abril.com.br/030500/p_128.html
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vocabulário, à ginga e à temporalidade das comunidades de baixa-renda, por meio da 

descrição dos seus dias de festa e de luto; das expressões de indignação e rebeldia; da sua 

crítica frente às ações consideradas abusivas da polícia no combate ao crime e das notícias 

factuais que pouco refletem uma das faces da realidade das favelas.  

Em meio a uma guerra urbana em que gangues rivais se digladiam e ameaçam a 

segurança do seu entorno, esse livro-reportagem apresenta os processos de formação de 

identidade, agregação coletiva e laços de sociabilidade entre os moradores da favela. Os 

personagens da obra abrem espaço para uma compreensão de uma face pouco evidenciada 

nos noticiários, a de homens e mulheres reais, atravessados por formas de ternura e 

brutalidade; pelo belo e o horrível; o sublime e o grotesco da existência em sociedade. Por 

isso, até mesmo o mais cruel dos bandidos pode se constituir em uma voz de defesa dos 

direitos sociais no decorrer da obra. 

 
Encarava a convocação como uma grande oportunidade, a maior que já tivera na 

vida, para convencer as pessoas de que os traficantes também deveriam ser ouvidos 

no futuro debate público que buscasse soluções para os problemas sociais geradores 

da violência no Brasil (BARCELLOS, 2004, p. 533). 

 

 

Nesse trecho, temos a descrição das expectativas do protagonista diante da sua 

convocação para depor na CPI do Narcotráfico, em 2000. Esse episódio foi amplamente 

coberto pela imprensa em geral, assim como a sua prisão dias antes e vários outros 

momentos da sua trajetória no tráfico de drogas. “- Eu sou o monstro que vocês (jornalistas) 

criaram. Vocês me mitificaram, Vocês precisam disso para sobreviver” (BARCELLOS, 

2004, p. 531). Esse mesmo fato foi narrado em um enquadramento diferente pelos 

principais periódicos. Com o título “Marcinho VP depõe e é criticado”, a Folha de S. Paulo 

dá ênfase à postura evasiva que o traficante assumiu durante todo o depoimento e afirma 

que “em vez da delação, o traficante recorreu ao discurso ideológico: “Entrei no tráfico 

porque não tinha consciência do que estava fazendo. Um jovem do morro entra nisso 

porque a sociedade não lhe oferece outra oportunidade para viver”.
8
 

A figura monstruosa de Juliano (Marcinho VP) foi alimentada por diversas 

narrativas jornalísticas até o mês de julho de 2003, quando a maioria dos veículos de 

comunicação se dedicou à cobertura massiva da morte do traficante. Ele foi assassinado, 

por enforcamento, nas dependências do complexo presidiário de Bangu, em que se 

                                                 
8 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fol/geral/vp.htm Acessado em: janeiro de 2012. 

http://www1.folha.uol.com.br/fol/geral/vp.htm
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encontrava detido, após o reboliço de suas revelações em Abusado. A polícia e parte da 

imprensa associaram o assassinato a informações trazidas pela obra.  

 
O diretor de Bangu 3 havia prestado depoimento anteontem à Corregedoria do 

Desipe (Departamento do Sistema Penitenciário) sobre a morte de Marcinho VP. No 

depoimento, ele disse acreditar que o traficante foi morto por causa dos seus relatos 

sobre os bastidores do tráfico contidos no livro "Abusado", do jornalista Caco 

Barcellos. (Folha, Cotidiano, 06/08/2003).
9
 

 

 

Para além da discussão de ligação ou não entre as revelações trazidas pelo livro e o 

assassinato do traficante, a problemática compartilhada pela obra, notícias e o próprio 

diálogo social sustentado pela mídia revela uma face da esfera midiática: a criação e o 

apagamento de “estrelas”. Nesse sentido, Barcellos denuncia os limites do jornalismo 

diário, ao criticar a postura conivente da imprensa que, muitas vezes, retrata as favelas de 

forma preconceituosa, baseando-se, em geral, nas declarações oficiais, e quando tem a 

oportunidade de ouvir o outro lado não consegue estabelecer um diálogo respeitoso. 

À semelhança do romance O mulato
10

, de Aluísio Azevedo, esse livro-reportagem 

revela um Brasil extremamente preconceituoso. O capítulo 3 mostra duas faces da relação 

morro-asfalto. Por um lado, o esforço da turma de Juliano, ainda adolescente, de se integrar 

na sociedade através do uso de roupas e acessórios de marca falsificados, a convivência na 

praia de Copacabana, o clareamento dos pêlos e o envolvimento com garotas de classe 

média-alta. Por outro, o desprezo com que são tratados os moradores de rua pela população 

em geral.  

 
Diariamente, o casal permitia, em seus passeios matinais, que o cão urinasse e 

defecasse justo no espaço onde as crianças dormiam. Luz contou para Juliano e 

Romerito que quando acordava com o mau cheiro ao lado, rogava uma praga: - Um 

dia eu ainda vô assaltá a casa desses coroas só pra cagá na cama deles – dizia para si 

mesma (BARCELLOS, 2004, p. 57). 

 

A admissão do crime como passaporte para ser aceito socialmente ou, pelo menos, 

como arma para se defender das arbitrariedades de uma sociedade excludente, permeia toda 

a obra, indo na contramão do discurso assumido geralmente pelos periódicos jornalísticos. 

O protagonista Juliano VP, ainda na adolescência, optou pela vida no tráfico de drogas, 

                                                 
9 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0608200320.htm Acessado em: janeiro de 2012. 
10 É considerado o marco inicial do Naturalismo no Brasil. Essa obra conta a história de um homem mulato que, mesmo 

estando inserido na elite cultural, é vítima de preconceito ao se envolver com uma mulher branca. Outras obras 

realistas/naturalistas que também revelam o comportamento preconceituoso da sociedade brasileira são: O bom crioulo, de 

Adolfo Caminha, A carne, de Júlio Ribeiro e, sobretudo, O cortiço, também de Aluísio Azevedo. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0608200320.htm
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movido pelos atrativos de status social, poder e dinheiro. Foi o mandante e, algumas vezes, 

o executor de diversas sentenças de castigo ou morte àqueles que infringissem as suas leis.  

Mesmo assim, foi amado por grande parte da comunidade, idolatrado por toda uma geração 

de crianças marginalizadas e ouvido por intelecutais. “As saídas se tornaram freqüentes 

quando Juliano criou um ‘diálogo permanente’ entre traficantes e intelectuais. O tema 

central das conversas era a violência que atingia os moradores do morro e assustava a 

cidade” (BARCELLOS, 2004, p. 408).  

A Folha de S. Paulo, em contrapartida, critica o relacionamento entre os intelectuais 

e traficantes. Na série de reportagens especiais publicada no primeiro semestre de 2000, o 

jornal enfoca a relação entre Marcinho VP e um de seus amigos mais favorecidos, o 

documentarista João Moreira Salles. Acusado de financiar o tráfico de drogas no Rio pela 

bolsa mensal que dava ao traficante no período em que ficou fora do país, Salles se 

defendeu dizendo que se tratava de uma ajuda para que o traficante pudesse deixar a 

criminalidade e voltar a estudar. 

 A cobertura desse episódio dada pelo jornal evidencia a saga de um homem que, 

apesar de seus 37 anos na época, é apresentado como um inocente garoto rico e bem 

intencionado, que se fascinou por um bandido manipulador, respaldado por um engenhoso 

discurso social e ares de intelectual. “Em entrevista à Folha, Salles diz que mantém contato 

com Marcinho VP e que a relação entre os dois não se encerrou com a prisão do traficante, 

no final de abril. ‘Tenho algumas obrigações com ele. Educá-lo, por exemplo. Quero que 

ele se forme’, afirma” (Folha, Cotidiano, 30/06/2000).
11

 

Veja tece uma narrativa semelhante na reportagem “O Radical e o Chique”, ao 

conclamar fontes como o cientista político Wanderley Guilherme dos Santos, que 

diagnosticou a relação entre o traficante e o documentarista como “uma fraude social”, em 

que o Marcinho soube se mostrar interessado “num mundo caro a Salles – o da literatura e 

das questões sociais”. Mais uma vez a imagem de um garoto inocente e introspectivo que se 

deixou levar pela desenvoltura e os encantos de um bandido esperto emerge como fio 

condutor da história repetida massivamente por diversos meios de comunicação. 

 
"Sou traficante porque meu povo está escravizado pelo sistema", disse certa vez 

numa entrevista [...] Tudo falso. Suas práticas para a manutenção do poder seguem 

o mesmo rito de intimidação e demonstração de força comum a todos que oprimem 

pelo terror e pelo poder das armas (Veja, Edição 1639, 8/3/2000)
12

. 

                                                 
11 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u3554.shtml Acessado em: julho de 2010. 
12 Disponível em: http://veja.abril.com.br/080300/p_028.html Acessado em: julho de 2010.  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u3554.shtml
http://veja.abril.com.br/080300/p_028.html
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Abusado, ao se afastar dos julgamentos em torno da figura do traficante e seus 

colegas de geração percebido nos periódicos, como no exemplo acima, acaba por construir 

esses mesmos personagens como exemplares de um certo retrato da nação e os firma como 

uma face das identidades nacionais. Nesse ponto, percebe-se mais uma vez a aproximação 

entre o livro-reportagem e os romances realistas. Ainda que a visão de mundo que permeia 

Abusado seja completamente diferente, por exemplo, daquela evidenciada em O Cortiço
13

, 

ambas as obras se prestam a compreender uma questão central para a formação identitária 

da sociedade de seu respectivo tempo. Enquanto Aluísio de Azevedo fala da transição de 

uma economia escravagista para a capitalista, em que se importava mão-de-obra européia 

com o intuito de “branquear” a população brasileira e assim promover o avanço do país em 

todos os sentidos; Caco Barcellos narra uma guerra urbana instaurada no bojo das 

diferenças sócioeconômicas, em que as comunidades periféricas vivem à margem da 

sociedade. 

Em O Cortiço, vemos materializado o mito da união perfeita de três matrizes (o 

negro, o índio e o branco) e do surgimento de uma “nação da mestiçagem”, cuja figura do 

mestiço é a grande representação da identidade nacional. Contudo, esta é marcada pelas 

teorias que pregam a inferioridade ao branco. Também em Abusado, temos o esforço do 

morador da periferia – metaforicamente considerado aqui como o mestiço da obra 

realista/naturalista – se “branquear” e assim ser aceito por uma sociedade onde ainda 

impera o preconceito. 

 
Embora a maioria soubesse apenas deslizar sobre as ondas na beira da praia, 

brincadeira conhecida como “jacaré”, eles queriam ganhar a aparência loira dos 

jovens de classe média que praticavam surfe nas praias da zona sul. E 

principalmente conquistar alguma garota deles (BARCELLOS, 2004, p. 51). 

 

 

A identidade nacional construída por Abusado revela o retrato fragmentado de um 

país excludente, por meio da denúncia dos principais problemas sociais brasileiros. Essa 

proposta narrativa aponta para uma geração de escritores jornalistas, cujas obras expõem as 

                                                 
13 Essa obra é construída com base na idéia da raça como fator determinante na personalidade de um indivíduo, com 

alusão à superioridade da raça branca. Essa problemática é apresentada a partir de dois personagens portugueses - 

Jerônimo e João Romão – que tomam rumos diferentes no decorrer da trama. Ao apaixonar-se pela mulata Rita Baiana, 

Jerônimo abandona a família e seus valores, adquirindo as características comportamentais do meio em que Rita vive. 

Assim, deixa a sua posição de “superioridade” para se equiparar ao mulato brasileiro. Já João Romão ascende socialmente 

ao afastar-se da negra Bertoleza – sua empregada e amante – para se casar com uma moça branca como ele. A narrativa 

consiste numa metáfora da crença na inferioridade do Brasil frente à Europa. 
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fissuras da nação e constroem um retrato de Brasil bastante incoerente, quase paradoxal. 

Assim como no romance-reportagem Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (1982), o seu 

protagonista marginalizado, apesar de estar preso, parece ter a consciência crítica mais 

lúcida da obra; em Abusado, Juliano VP, mesmo na condição de um criminoso, ou seja, 

uma ameaça social, constitui-se na voz de todos aqueles que foram condenados a viver à 

margem da sociedade por uma injusta estrutura sócio-econômica. “– Meu sonho é fazê uma 

revolução dentro do Comando Vermelho, pôr em prática o lema paz, justiça e liberdade 

dentro do meu morro” (BARCELLOS, 2004, p. 408). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do breve exercício analítico tecido aqui, temos que a narrativa de Abusado 

afasta-se da evidenciada pelo jornal Folha de S. Paulo e a pela revista Veja ao abandonar a 

condenação, a priori, do universo da criminalidade, para enfocar o subúrbio e as periferias 

negras e mestiças. Em meio a condições precárias de sobrevivência, Barcellos narra o 

desenvolvimento de um forte sentido de cidadania, mobilização política e valorização da 

comunidade. A identidade nacional construída por Abusado revela o retrato fragmentado de 

um país excludente, por meio da denúncia dos principais problemas sociais brasileiros. 

Também fala do estado de ira, rebeldia e indignação, que remete à contravenção de normas, 

à insatisfação com o estilo de vida convencional e ao anseio de burlar regras socialmente 

estabelecidas, por parecerem por demais arbitrárias e desumanas.  

Dessa forma, temos um lado simpático, quase heróico, que reveste de sedução e 

carisma a figura de personagens marginalizados na cobertura factual. Ao lado da denúncia 

da violência urbana, temos uma narrativa que não se propõe a condenar, mas busca 

compreender sua trajetória de forma complexa e sensível. Existe certa cumplicidade da 

narrativa desse livro-reportagem com o protagonista delinqüente e suas gangues.  A obra é 

marcada pela proposta de assumir, paradoxalmente, a defesa daqueles que são condenados 

tanto pela justiça, quanto por um viés do jornalismo que reclama para si a função de “cão de 

guarda da sociedade”. Ou seja, a prática jornalística que baseia a sua credibilidade, de 

maneira geral, no pressuposto de ouvir todos os lados sem privilegiar nenhum, encontra em 

Abusado uma fórmula inversa para tornar o diálogo proposto possível.  

A postura branda diante da brutalidade que marca o tráfico de drogas e seus 

protagonistas oferta uma narrativa atravessada por um discurso otimista que - ainda que 

tenha como limite, em diversos momentos, um tom que pode ser considerado ingênuo ou 
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até mesmo pouco crítico - torna possível a torcida por uma transformação social, pelo 

menos no que diz respeito ao alargamento das interpretações do cotidiano, distante das 

repetições, clichês e estereótipos trabalhados, muitas vezes, pela esfera midiática. Assim, a 

imagem de um Brasil oficial, autorizado e instituído se mescla com a visão de um país 

fragmentado. Temos uma tradução das principais questões que assolam a sociedade 

contemporânea, a partir dos signos das culturas periféricas, incluindo suas sonoridades, 

visibilidades e oralidades.  

Já na revista Veja e no jornal Folha de S. Paulo, temos a construção da imagem de 

um país que se torna refém de lideranças marginais, caracterizado por comunidades 

periféricas que vivem assombradas pelo medo e que tem os seus direitos constitucionais 

mais básicos desrespeitados, enquanto as autoridades “legítimas” da nação parecem 

nulificadas. Diferente do tom conivente assumido discursivamente em Abusado, os 

periódicos criticam o tratamento benevolente que, muitas vezes, figuras como a de 

Marcinho VP recebem por parte de intelectuais e artistas (que se encontram próximos do 

discurso social assumido por muitos traficantes, mas distantes do cotidiano de violência 

sofrido, em grande medida, pelas comunidades periféricas), formadores de opinião pela sua 

visibilidade no âmbito sociocultural e midiático. Em ambos os veículos de comunicação, 

tem-se a reafirmação da necessidade de exterminar os que aderem ao tráfico, em prol 

daqueles que sofreram as mesmas privações, mas buscaram outras oportunidades. 

A cumplicidade entre líderes de gangues e integrantes de classes consideradas mais 

favorecidas se torna um incidente-chave para o desenvolvimento da forma de narrativa-

denúncia assumida pelos veículos factuais. Diante do retrato de um país altamente 

excludente e que, historicamente, tem renegado ao esquecimento (e, numa das formas de 

encarar o problema, à criminalidade) crianças que parecem já nascer fadadas a viver a 

margem da sociedade; nota-se a tendência criticada pelos periódicos de abrandar o 

julgamento em torno daqueles que assumem o crime como uma opção de (sobre)vida. 

Dessa forma, o discurso humanitário e a tolerância que reveste a figura de Marcinho VP em 

Abusado, dá lugar à denúncia de um país que sofre, silenciosamente, os (des)mandos dos 

criminosos e que, sem ter a quem recorrer (na falta do braço do Estado), se rende ao 

paternalismo do tráfico para garantir acesso, pelo menos, ao mínimo para sobrevivência. 

Com isso, temos que as divergências nas narrativas jornalísticas aqui evidenciadas 

dão pistas de que a mídia não tem a força de sincronizar por inteiro a vida social, sendo que 

a disputa pelos sentidos ocorre num jogo combinado de anacronias, em que diferentes 
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formas de vida acionam formas de significação também diversas em busca de familiaridade 

e reconhecimento, mesmo em textos regidos pela lógica do constrangimento e oferta de 

sentidos unos.  

A essas narrativas ou mitos contemporâneos – conforme evidencia Rodrigues (1988, 

p. 15) – resta, em maior ou menor grau, a difícil tarefa de organizar de forma racional a 

experiência do aleatório, integrar os fragmentos em um discurso representativo da 

realidade, oferecer um quadro explicativo do mundo e uma “imagem coerente do destino”. 

Se esta é constituída justamente por uma “ordem identitária” diversa e contraditória, parece 

emergir no jornalístico a possibilidade (nem sempre alcançada) de apontar a desintegração 

da “identidade coletiva” brasileira e propor uma forma menos totalitária de explicar as 

complexidades do Brasil. 
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