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Seja pela instância do técnico, do político ou do administrativo, os aparelhos jurídicos em nossa 

sociedade forjam verdades em torno da igualdade entre os sujeitos. A partir desses diferentes 

modos de produção de sentido, o Estado se apropria de formalizações para se relacionar com 

seus cidadãos, apagando nessas produções idealizantes as dissimetrias de nossa formação socio-

histórica. O espaço da favela, em suas discrepâncias sociais e políticas, é um forte exemplo de 

como os direitos e deveres brasileiros foram construídos de modo desigual, culminando no atual 

cenário de guerra vivido nas favelas cariocas. Como forma de oferecer uma resposta à violência, 

o Governo optou em 2018 pela intervenção militar no Rio de Janeiro, ganhando assim a 

oportunidade de reestabelecer uma antiga promessa de paz para as favelas e de atualizar o seu 

repertório de inequivocidades construído por dispositivos jurídicos denominados “Regras de 

Engajamento”. Este trabalho – que dispõe como arcabouço teórico e metodológico a Análise de 

Discurso materialista desenvolvida por M. Pêcheux (1975, 1982, 1988) e os desdobramentos 

teóricos realizados no Brasil por E. Orlandi (2007, 2010) e S. Lagazzi (1988, 2013, 2015) – 

apresenta uma análise discursiva de tais regras, apontando para o modo como elas constroem 

verdades na atual operação GLO, “Garantia da Lei e da Ordem”, materializando argumentos 

legitimadores para ações letais por parte dos militares. Contradição que se estrutura na 

manutenção de desigualdades sociais como, por exemplo, no aumento de execuções sumárias e 

de letalidade de jovens negros e pobres, mesmo salvaguardados por dispositivos legais baseados 

em uma formação ideológica jurídica lastreada em responsabilizações e universalizações 

idealistas. A compreensão do funcionamento discursivo de tais regras se dá no âmbito da 

recente intervenção militar e do Projeto de Pacificação das favelas em 2010, materiais que, em 

suas regularidades, apontam para o lugar de legitimidade do Estado no uso da força e para o 

efeito de compromisso do Estado com os moradores das comunidades, naturalizando sentidos 

de uma favela carente de intervenções capazes de conferir soluções definitivas para problemas 

determinados historicamente. Como parte do meu projeto de doutorado, a referida análise 

explora o equívoco presente nas pretensões pacificadoras relacionadas ao ideal “aproximativo” 

da antiga ação de pacificação, ilustrando paradoxos que se colocam ao longo do antigo e do 

novo projeto de segurança pública. 
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