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RESUMO

Com a ocupação do Complexo do Alemão, em novembro 2010, foi criada uma Força de Pacificação, comandada pelo Exército Brasileiro. Dentro 
do efetivo empregado na operação estava a Comunicação Social do Exército, que teve a responsabilidade de prestar informações a imprensa, 
planejar e executar campanhas para conquistar e manter a confiança do cidadão local além de informar o público interno sobre a operação. O 
objetivo deste trabalho foi verificar a importância da Comunicação Social do Exército Brasileiro em uma operação de Pacificação.  Mesmo 
estando dentro da Cidade do Rio de Janeiro, a ausência da presença do Estado na comunidade seria uma questão que, somente com a conquista 
da confiança da população local seria possível, o sucesso do esforço de pacificação estaria diretamente ligado ao cidadão local. Outro objetivo foi 
verificar quais as técnicas utilizadas pela Comunicação Social do Exército Brasileiro no Complexo do Alemão, como foi feito o contato com a 
imprensa, com a população, que tipo de contato foi feito e quais as plataformas de comunicação mais utilizadas. Durante a pesquisa foi utilizada a 
metodologia documental qualitativa e, as fontes utilizadas foram jornais, revistas especializadas, manuais militares e sites de notícias relacionados 
ao período da operação, além do site do Exército Brasileiro. Verificou-se a utilização de uma comunicação de maior proximidade, mesmo com 
uma grande quantidade de plataformas de comunicação disponíveis, o Exército utilizou carros de som, cartazes, panfletos, ações cívicos-sociais 
fornecendo atendimento médico-odontológico, jurídico entre outros, como forma de comunicação e aproximação com a comunidade. Uma das 
observações foi que a Assessoria de Comunicação do Exército Brasileiro, na operação, utilizou releases através do portal do Comando Militar do 
Leste, e através de porta-voz quando em situações de maior complexidade ou quando solicitado pela imprensa. A comunicação de proximidade, 
sempre levando em conta os meios de comunicação mais utilizados pela população local e, sua característica psicológica e cultural, foi a forma 
mais eficaz de informar e influenciar o morador do Complexo do Alemão, tornando-o um aliado na conquista da pacificação.
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