
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
VARJÃO, S. Micropoderes, macroviolências [online]. Salvador: EDUFBA, 2008. 214 p. ISBN 
978-85-232-0491-4. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Apresentação 
 
 

Tânia Cordeiro 



Há um consenso sobre a relevância da comunicação de massa para a

sociedade contemporânea. Esta concordância, entretanto, não tem sido acom-

panhada de atitudes e comportamentos relacionados com o fazer da comuni-

cação, de um modo geral. Nos produtos comunicacionais, é possível observar

marcas de distinção as quais, por sua vez, sugerem que a mídia tende a se

pautar por esquemas de classificação previamente estabelecidos na socieda-

de. Desse modo, há assuntos que são abordados, sistematicamente, como

relevantes, ao passo que outros ocupam o lugar oposto, correspondendo a

uma diminuta importância.

A hierarquia dos assuntos na mídia não seria motivo de grande preocu-

pação, caso não houvesse uma dupla circunstância: o lugar privilegiado ocu-

pado pela mídia na hierarquia da sociedade e a natureza do papel

desempenhado pelos meios de comunicação na atualidade. A apreciação po-

sitiva que se tem em relação à mídia em comparação com as instituições que

compõem o Estado, especialmente no contexto da sociedade brasileira atual,

torna mais adequada a necessidade de zelo e responsabilidade quando da

confecção de todos os produtos midiáticos, com especial atenção para os

materiais jornalísticos. E isto se deve ao crédito de que gozam os meios de

comunicação em nosso tecido social. Acresce-se a isto o aspecto de que a

comunicação de massa e o jornalismo em particular, pela sua própria nature-

za, ocupam lugar especial na construção de sentido da realidade. Trata-se de

uma esfera capaz de acusar a existência de algo a um número incontável de

indivíduos que, de outro modo, não teriam acesso àquela informação.

É possível observar que, na produção jornalística, é habitual que deter-

minados eventos sejam mais ricamente apresentados em contraposição

a outros para os quais são destinados procedimentos sumários. Com esta
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prática, independentemente de vontade objetiva, a mídia sugere uma apreci-

ação dos fatos a partir de uma classificação dos mesmos, classificação esta

que é resultado do tratamento desigual por ela dispensado. Na distribuição

dos eventos a serem noticiados, as ocorrências relacionadas com a violência

tendem, sistematicamente, a ocupar os espaços menos “nobres” dos jornais,

podendo-se gerar daí alguns sentidos preocupantes, entre os quais destaca-

se: o problema da violência não é importante ou tem importância mínima

diante dos outros.

A mesma mídia que tende a dar importância menor à violência, sem

maiores contradições inclui, constantemente, em sua agenda, o registro de

fatos relativos a vários tipos de manifestações violentas, oferecendo um re-

pertório variado. O público tem, portanto, um acesso contínuo a um deter-

minado padrão sumário de representação desses eventos. E este caráter

contínuo e padronizado repercute sobre o modo através do qual o público

aprecia a própria problemática da violência. Questões como a projeção de

um caráter individual a explicar os atos violentos, a identificação de tipos

sociais como autores e vítimas naturais, a caracterização de certos espaços

como tipicamente violentos, a configuração ou alimentação de valores morais

e éticos tais como as posições favoráveis às “limpezas étnicas” ou ao “fazer

justiça com as próprias mãos” são modelos realimentados, em grande parte,

através das ofertas midiáticas constantes.

Considerando-se a magnitude do problema da violência em nossos dias,

aliado ao papel desempenhado pela mídia, as questões anteriormente assina-

ladas devem ser objeto de atenção da pesquisa acadêmica, de maneira

ininterrupta. Entretanto, a relação entre o campo da Comunicação Social e o

fenômeno da Violência não consiste em objeto prioritário dentro do univer-

so acadêmico. Também neste espaço o tema não goza de exuberante prestí-

gio, podendo-se dizer que, na hierarquia dos objetos de estudo, o assunto

não ocupa posição relevante no âmbito acadêmico. Assim, a realização desta

pesquisa foge aos padrões mais confortáveis de legitimidade, e isto já dá ao

trabalho de Suzana Varjão uma certa peculiaridade, devido ao seu caráter

relativamente desafiador.
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O estudo compara o tratamento dispensado pelos jornais A Tarde, Correio

da Bahia e Tribuna da Bahia no que se refere ao conteúdo relacionado com os

fatos violentos. Trata-se de uma análise que se constrói sobre um farto material

empírico e objetiva a compreensão de procedimentos que constituem o habitus

jornalístico relativamente à construção midiática do acontecimento violento.

Os resultados confirmam a suspeita de que às vítimas pobres são

dedicadas atenções mínimas, ao passo que aos indivíduos melhor situados

social e economicamente é ampliada a cura jornalística, conferindo-se um

esforço desproporcional na representação de eventos que retratam uma

mesma e grave questão social. A aplicação dessa espécie de regra implícita nas

rotinas de produção da notícia deve ser debitada à forma com que se dá a

banalização da violência em sua dimensão ideológica. É banal, natural, espera-

da quando praticada por indivíduos considerados pela ordem estabelecida

como supérfluos e quando os mesmos vitimam outros sujeitos igualmente

desnecessários à referida ordem. Convém recordar que a violência que mata

em nossa sociedade tem, prioritariamente, como autor e vítima indivíduos

que têm o perfil anteriormente indicado.

Ao oferecer evidências de que os meios estudados espelham, em gran-

de escala, a perspectiva ideológica anteriormente assinalada, a autora cobra,

indiretamente, um papel da empresa jornalística e do profissional de jornalis-

mo. Desse modo, retira seu trabalho do terreno da constatação para inseri-lo

no das provas de que é necessária uma atuação midiática responsável e con-

dizente com o papel desempenhado pelo campo da comunicação na atualida-

de. Neste sentido, pode-se conferir à pesquisa um cunho político, na condição

de que a mesma venha a funcionar como pré-texto para o debate e a reflexão

sobre as práticas empresariais e profissionais na área da comunicação de massa,

especialmente aqueles setores que especulam sobre as ocorrências violentas

no mercado midiático, ao lado dos profissionais encarregados da produção

dos artefatos comunicacionais no interior desse domínio.
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