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Introdução 
 
 

Suzana Varjão 



O que há de mais terrível
na comunicação é o inconsciente

da comunicação.

Pierre Bourdieu
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Evidências, problemas, desafios

Este trabalho de pesquisa surgiu de uma vivência. Durante as investiga-

ções que culminaram com a identificação e a prisão do principal acusado do

assassinato de Maristela Bouzas, pude observar o modo como o noticiário sobre

o crime era construído, no dia-a-dia, a partir das operações policiais e da relação

entre os agentes de segurança e os repórteres encarregados de cobrir o caso.

No decorrer desse processo, que encetou a criação do Movimento Es-

tado de Paz, dois problemas tornaram-se evidentes no noticiário especializa-

do em violências. Um, relacionado com as fontes1 de informação dos repórteres

— policiais, em sua maioria; outro, vinculado aos textos — muitas vezes com

abordagens destoantes das construídas por organizações, especialistas e mili-

tantes que gravitavam em torno da causa da não-violência no Brasil.

INTRODUÇÃO

Onde reina a barbárie, de nada vão

adiantar novas leis que não se cumprem;

novas punições que servirão, tão somente,

para alimentar a impunidade. Há que se

ressuscitar as letras mortas. E isso se faz,

somente, com o grito estridente das ruas.

Pedro SimonPedro SimonPedro SimonPedro SimonPedro Simon

1 Sempre que o termo
fonte for usado neste
trabalho, estará
associado a fonte
de informação de
jornalistas.
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26 Suzana Varjão

Tais preocupações mantiveram-se durante as idas e vindas do processo

de estruturação do trabalho de pesquisa, até serem finalmente resumidas em

duas questões básicas: O que nos diz o noticiário sobre violências dos três diários

impressos de maior circulação de Salvador e Quem diz o que o noticiário registra.2

A primeira é desenvolvida no capítulo “Jornalismo máximo versus jornalismo

mínimo”; a segunda, em “Vozes ocultas”.

Na busca de respostas para estas questões, foram surgindo outras, que

tentei não ignorar, não só por estarem relacionadas com a problemática deli-

mitada, mas pela compreensão de que, realçando-as, estaria esboçando uma

possibilidade de retomada em estudos posteriores. Assim, dois dos desafios

surgidos na apresentação de resultados foram o de registrar os problemas

que se impuseram durante a reflexão, sem perder o foco da pesquisa; e equi-

librar a exposição de dados empíricos com as — necessárias — digressões e

análises teóricas.

Foram desafios, aliás, que se delinearam a partir da base epistemológica

do programa ao qual a pesquisa está vinculada, e que pressupõe o trânsito

por diferentes campos disciplinares e teórico-metodológicos. Para enfrentá-

los, procurei, em todas as instâncias do trabalho, circular por conceitos, teo-

rias e métodos complementares sem perder de vista os nucleares. E dentro

desta macroestrutura, promovi um jogo de aproximações e afastamentos em

relação aos mesmos conceitos, teorias e métodos.

Com tal procedimento, busquei flexibilizar o processo de investigação,

absorvendo aqueles que se mostraram úteis à compreensão das questões le-

vantadas durante a análise e evitando o emaranhamento em seus extremos.

O procedimento é recomendado por estudiosos como Pierre Bourdieu (1996b)

e Stuart Hall (2000a, 2003b), empenhados em construir caminhos de ação em

meio aos determinismos teórico-metodológicos paralisantes.

Devo dizer que a dificuldade inicial em relação à estratégia de análise

propiciou a estruturação de um modelo operacional favorável à pro-

blematização das questões, tanto as nucleares quanto as delas derivadas. En-

tre estas últimas, por exemplo, estão os vestígios, flagrados nos textos dos

jornais, que apontam para as insuficiências dos modelos (sistemas, técnicas,

2 É preciso esclarecer,
de antemão, que o
quem da segunda
questão não se refere
a pessoas, mas a
posições de pessoas,
o que será
esclarecido no
decorrer da análise.
De modo análogo,
o que da primeira
pergunta não se
restringe à
reprodução do
conteúdo dos textos.
A partir do que é
dito — ou do que
não é dito —,
busca-se evidenciar
as mensagens
construídas e
emitidas, ainda que
de modo não
deliberado.

projeto miolo FINAL.pmd 25/8/2008, 17:0526



Micropoderes, macroviolências 27

teorias) de comunicação como táticas garantidoras de qualidade e credibilidade

de informação sobre violências, que hoje preocupam pesquisadores e mili-

tantes da área dos direitos humanos.

Quadro de análise

O quadro de análise deste trabalho é composto por edições especializadas

em noticiar violências dos três diários impressos de maior circulação da capi-

tal do estado da Bahia, ou seja, as páginas de “Polícia” dos jornais A Tarde e

Tribuna da Bahia, e as de “Segurança” do Correio da Bahia do segundo semes-

tre de 2005. Foram usadas três amostras de textos, correspondentes, res-

pectivamente, a três níveis de análise: amostra primária, composta por 78

edições; intermediária, 44; e final, 24 edições.3

Estratégias e ferramentas

De modo geral, procurei compreender e esboçar os significados do no-

ticiário sobre violências a partir da leitura minuciosa e sistemática das amos-

tras selecionadas. Isso porque a articulação entre os quadros de análise e de

referência apontou para a viabilidade de identificação, a partir dos textos dos

jornais, de elementos constitutivos das teias invisíveis que cercam a redação

desse tipo de narrativa, e que abarcam desde estruturas formais da comuni-

cação impressa até as rotinas produtivas4 do campo jornalístico.

Optei, por esse motivo, pela análise de conteúdo clássica5 como ferra-

menta nuclear de investigação. Entretanto, alinhada ao princípio do pluralismo

teórico-metodológico, lancei mão de diferentes estratégias e ferramentas, tran-

sitando entre as tradições qualitativa e quantitativa e por procedimentos com-

parativos, identificados na exposição de resultados.

Quadro de referência

Este trabalho situa-se no “entrelugar” da filosofia, da sociologia, da litera-

tura comparada e da comunicação, campos disciplinares dos quais tomei em-

prestados, sem a pretensão de discuti-los, ou de testar seus limites,6 conceitos,

3 As citadas edições
correspondem,
respectivamente,
a 80, 45 e 25
páginas, como se
verá no primeiro
capítulo, que registra
o processo de
redução das
amostras, com os
correspondentes
níveis de análise.

4 Rotina produtiva deve
ser compreendida,
de modo resumido,
como o processo de
produção de
notícias, desde a
coleta de dados até
a redação e edição
de textos.

5 A análise de
conteúdo clássica é
uma das
metodologias
recomendadas para
pesquisas em jornais
(BAUER, 2004,
p.190-195).

6 É importante
reforçar, aqui, a idéia
de que o diálogo
estabelecido entre
autores é feito mais
de aproximações
entre eles do que de
clivagens, com vistas
a melhor articular
seus saberes com as
perspectivas do
objeto de pesquisa,
e que os conceitos,
noções e estratégias
nucleares foram
aplicados ao estudo
de modo mais
operacional que
discursivo.
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28 Suzana Varjão

noções e estratégias analíticas que me auxiliaram a construir o estudo. O

paradigma, portanto, é o da multidisciplinaridade. O quadro teórico nuclear,

composto por Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Clóvis de Barros Filho e Luís

Mauro Sá Martino, com perspectivas complementares de Nelson Traquina e

Stuart Hall.

Apropriei-me, principalmente, dos conceitos de poder de Foucault

(2005b) e de campo, habitus e homologia de Bourdieu (1996b, 2001, 2003,

2005), promovendo um diálogo entre a “microfísica do poder” do filósofo e

a “microfísica do cotidiano” do sociólogo, à luz da “teoria da ação” deste e sob

mediação da “sociologia da ação comunicativa”, proposta por Barros Filho e

Sá Martino (2003). A partir da articulação entre este quadro teórico e o

quadro de análise, busquei compreender aspectos do noticiário sobre vio-

lências em Salvador.

A “sociologia da ação comunicativa” é um alinhamento da “teoria da ação”

— ou “sociologia da ação” — de Bourdieu (1996b, 2003, 2005) à área da

comunicação, devendo ser considerada como uma atualização da “teoria da

ação comunicativa” de Jürgen Habermas, herdeiro da escola de Frankfurt e

pioneiro na estruturação de uma teoria social a partir de uma teoria da comu-

nicação. E pode ser compreendida como a construção de caminhos entre

extremos teóricos, na busca de “convergências ao estudo das relações entre

meio de comunicação e cotidiano”, nas palavras de Barros Filho e Sá Martino

(2003, p.213).

Assim, esta reflexão deve ser avaliada sob a perspectiva contemporânea

dos Estudos Culturais, que buscam superar barreiras entre dimensões, esfe-

ras, planos e campos vários da vida social, para traçar caminhos que viabilizem

a leitura e a compreensão de fenômenos socioculturais na pós-modernidade,

visando à ação. Apesar das apropriações, por diversos campos de conheci-

mento, os Estudos Culturais não se prestam a clausuras, podendo ser com-

preendidos como a expressão de alianças entre grupos sociais, como observa

Fredric Jameson (1994).

Extrapolam, pois, interesses acadêmicos, constituindo-se em projeto

político-científico que procura desengavetar o pensamento, as instituições, as
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relações sociais, na acepção de Hall (2003a), um de seus mais consistentes

artífices. Devem, portanto, ser encarados como uma estratégia que possibili-

ta “invasões” de fronteiras entre, por exemplo, historiadores, sociólogos e

antropólogos, demonstrando, dentre outras, a viabilidade de integração entre

disciplinas e métodos de investigação.

A sistematização das teorias do jornalismo, promovida por Nelson

Traquina (2001, 2005a, 2005b), possibilitou a compreensão (e, portanto, ex-

plicação) de aspectos relevantes do noticiário, bem como dos caminhos teó-

rico-metodológicos do estudo. Devo esclarecer, portanto, que, sob o prisma

de tais teorias, o paradigma da pesquisa é o da produção social das notícias, o

que significa dizer que está alinhada com as teorias construcionistas micro e

macrossociológicas. Sem adesão aos seus extremos, porém.

Partilha da perspectiva estruturalista, porque situa o noticiário como

resultante de processos complexos de interação social entre agentes; incor-

pora o ponto de vista microssociológico das teorias organizacionais, que cre-

ditam a face das notícias a aspectos organizativos do trabalho e a saberes do

campo; e, por fim, reconhece que tais narrativas (re)produzem ideologias

dominantes, mas sem negligenciar a margem de autonomia dos jornalistas em

relação aos macrocontroles diretos (HALL et al., 1993, p.231).

A partir deste ponto, o estudo afasta-se da teoria estruturalista e alinha-

se à interacionista, porque, como esta última, reconhece o papel nuclear das

fontes de informação na construção das notícias — mas sem determinismos

paralisantes. Em outros termos, reconhece que o campo do jogo midiático

pende para os dominantes, mas valoriza os espaços de luta dos dominados, e,

neste caso específico, o potencial de ação de fontes de informação e de jorna-

listas. Exatamente o espaço de manobra que aqui interessa.

Ainda em termos teórico-metodológicos, acompanho Foucault (2005b,

p.182-187), que recomenda não analisar as formas de poder em seu centro,

e sim em suas extremidades; não analisar poderes no plano da intenção mas

da realização; não tomar poderes como fenômenos de dominação maciços

e homogêneos de indivíduos sobre os outros; e captar os aparelhos de saber

que não são construções ideológicas discursivas. É, portanto, uma análise

projeto miolo FINAL.pmd 25/8/2008, 17:0529



30 Suzana Varjão

ascendente, que parte do micro para o macro; do capilar para o nuclear;

da descrição para a explicação.

A pertinência dos procedimentos configurou-se desde a escolha do

objeto-sujeito de análise, uma vez que não ignoro a força dos poderes centra-

lizados, localizados, institucionalizados, personalizados, codificados,

verticalizados, cristalizados — estejam eles fora ou dentro dos aparelhos de

Estado. Todavia, como em Foucault (2005b, 2005c), o interesse maior é es-

quadrinhar a teia de poderes sem endereço fixo, território delimitado, voz

determinada, face definida ou identidade declarada que permeia, envolve,

constitui, caracteriza as relações sociais.

Foi uma escolha que partiu de uma vivência, mas que se firmou pela

convicção de que poder não se exerce somente por meio de enunciados

linearmente emitidos. Tampouco se reduz a ligações passivas entre (poucos)

emissores e (muitos) receptores. Forma, antes, uma rede multidimensional,

multiforme e pluridirecional de relações. Uma malha tão dinâmica, que não

permite a configuração de poder enquanto domínio. Em outras palavras,

o que efetivamente existe são relações de poder. Ou exercício de poderes.

E isso se dá em níveis macro, médio e micro — este último, objeto principal

da presente reflexão.

De um modo ou de outro, todo indivíduo encontra-se em posição de

exercer e suportar poderes sobre/de outros. Mas poder não tem dono. Nem

lugar. Ganha-se e perde-se. Aparece e desaparece. E sua excessiva associação

com a negatividade denota uma noção pobre sobre sua prática. O exercício

eficaz de poder(es), como pontua Foucault (2005c, p.24-25), não se restrin-

ge a atos de exclusão, repressão, censura, recalcamento, impedimentos vári-

os, enfim, vez que lhe é indispensável a produção de efeitos positivos em

níveis diversos, que incluem o do saber.

Com esta pequena digressão, desejo ressaltar que, dentre as apropria-

ções teóricas que permitiram a realização deste trabalho, está a idéia de que

poder e saber estão intrínseca e inexoravelmente relacionados. Um produz o

outro: “[...] não há relação de poder sem a constituição correlata de um cam-

po de conhecimento, nem qualquer conhecimento que não pressuponha e
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constitua, ao mesmo tempo, relações de poder”, diz Foucault (2005c, p.27).

Ambos produzem e são produzidos por realidades, “rituais de verdade”,

discursos, como reflete o filósofo (2005b, p.179).

Esta análise foi desenvolvida, portanto, sob a convicção de que conhe-

cer os mecanismos de poder que circulam nas malhas finas do tecido social é

base para uma transformação cultural — o que inclui as relações midiáticas.

E de que, para tanto, é preciso identificar os inúmeros pequenos focos de

poder, ou micropoder, que, para Foucault (2005b, p.75-76), “podem ser um

pequeno chefe, um guarda de H. L. M., um diretor de prisão, um juiz, um

responsável sindical, um redator-chefe de um jornal”. É o que se faz aqui.

Sem lhes dar nomes, porém.

Optei por não citar os autores das reportagens sobre as quais a análise

incide. Não por razões corporativas, mas por método, porque os problemas

rastreados na amostra pesquisada dizem respeito menos a agentes e mais a

posições de agentes; menos a indivíduos e mais a relações de produção; me-

nos a sujeitos e mais a mecanismos; menos a intenções e mais a operações

rotinizadas que geram sistemas automatizados de estruturação de notícias.

Problemas dos quais, aliás, não me eximo, como integrante da rede de

agentes localizada na base das rotinas produtivas das redações dos jornais.

O que quero dizer é que não ignoro a participação dos sujeitos-agentes nas

relações de poder. O que ocorre é que tais relações têm grau de autonomia

relevante com referência a esse ou àquele agente, que muda de face, de voz,

de identidade, enfim, mas deixa marcada a sua posição nas teias de poderes.

É importante ressaltar que o que pretendo com a análise é menos a

vigilância e mais a compreensão de um fenômeno; menos apontar problemas

e mais identificar as engrenagens que os produzem; menos delatar o que está

sendo dito “aqui e agora” e mais perscrutar os duradouros mecanismos que

estruturam os discursos midiáticos. Assim, é possível que essa ou aquela

distorção noticiosa evidenciada pela análise tenha desaparecido desse ou da-

quele veículo. A maioria de seus mecanismos produtores, certamente, não.

Entre as engrenagens de saberes-poderes identificadas na amostra estão

certos hábitos da comunicação midiática no setor, como o uso automatizado,
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acrítico, não-transparente dos boletins de ocorrência das corporações poli-

ciais. Contudo, não tenciono, aqui, adiantar os resultados da pesquisa, mais

densamente registrados no terceiro capítulo, mas que, seguindo o movimen-

to em espiral da narrativa, estarão sendo esboçados ao longo dos dois primei-

ros capítulos.

Em termos ferramentais, cito, entre os autores nucleares, Martin Bauer

e George Gaskell, que promovem uma reflexão sobre métodos e técnicas de

pesquisa dentro da tradição qualitativa, na qual se insere a maioria dos traba-

lhos de investigação em Ciências Sociais. Principalmente a partir deste

referencial, foi definido o universo empírico, construídos os corpora

teóricos e empíricos e delineados os processos de coleta, sistematização e

análise de dados da pesquisa.

É, enfim, um quadro teórico-metodológico que reflete a necessidade de

se pensarem os “lugares difíceis” de que fala Pierre Bourdieu (2003, p.11) de

modo multidisciplinar, interinstitucional, intersetorial, multiaxífero,

multiangular, pluridimensional, enfim. E desviar o debate sobre representa-

ções que devem, necessariamente, ser “múltiplas e complexas” do raciocínio

unidimensional, feito de imagens “simplistas e unilaterais” que “a imprensa

sobretudo veicula”, como propõe o sociólogo francês (2003, p.11-12).

Noções, conceitos, formulações

Violência física - O conceito aqui empregado é o formulado pela Organi-

zação Mundial da Saúde (2002, p.5), referido, de modo genérico, como “vio-

lência”. Violência física deve, portanto, ser compreendida, aqui, como a

decorrente do “uso da força física, ou do poder real ou em ameaça, contra si

próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que

resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano

psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação”.

Dentro desta definição, também de acordo com a Organização Mundial

da Saúde (1985, 1996), inserem-se as “mortes por causas externas”, ou seja,

por homicídios, decorrentes ou não de latrocínios; suicídios e acidentes de
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trânsito (estes, com ou sem mortes); e violências sexuais em geral, que inclu-

em exploração, abuso, sevícias, estupro e pedofilia. Entretanto, o que aqui

chamo violência física tem, inevitavelmente, componentes simbólicos, como

será explicitado.

Violência simbólica - A noção usada na pesquisa foi desenvolvida a partir

da perspectiva de Pierre Bourdieu (2005, p.11). De modo resumido, o soci-

ólogo compreende violência simbólica como todo e qualquer instrumento

— estruturado e estruturante — de comunicação e de conhecimento que

contribua para operacionalizar ou legitimar a dominação de uma classe sobre

outra, o que significa, por extensão, de grupos ou indivíduos sobre outros.

Uma das estratégias teórico-analíticas que servem de referencial para a

compreensão da dimensão simbólica da problemática estudada nesta pesqui-

sa é a homologia que Bourdieu (2005) traça entre o campo de produção

simbólica (território das narrativas, das estampas, das representações, das

sanções, das normas, das leis...) e o campo da luta de classes (espaço do

enfrentamento político-ideológico, da segregação e dos extermínios sociais,

econômicos, étnico-culturais).

A violência simbólica pode ser exercida, portanto, por meio de constru-

ções narrativo-discursivas (produzidas a partir de relações de poder e saber

e expressas por meio de sistemas lingüísticos ou representações gráficas)

que imponham univocidades ou universalidades; obscureçam a diversidade

dos pontos de vista; e/ou induzam grupos ou indivíduos a avaliarem e/ou

viverem em espaços socioeconômicos e culturais segundo um sistema de

valores materiais e imateriais nos quais eles não se reconhecem, ou aos quais

eles não têm, de fato, acesso.

A partir, ainda, do conceito do sociólogo francês, foi possível estender

as manifestações de violência simbólica à usurpação, supressão ou não reco-

nhecimento dos direitos individuais e sociais básicos de determinados seg-

mentos da população, sejam estes grupamentos caracterizados por condições

socioeconômicas (representadas, por exemplo, pelas classes sociais); estados

sociobiológicos (simbolizados pela idade ou pelo gênero); ou socioculturais

(assinaladas por posições étnicas ou sexuais).
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Violências - Buscando acentuar a coexistência das duas dimensões das

agressões contra a pessoa no noticiário das páginas de “Polícia” e “Segurança”

dos três jornais pesquisados, denominei tais tipos de ocorrências como “vio-

lências”. Porém, no decorrer da apresentação dos resultados da análise, os

planos físico e simbólico serão dissociados, como estratégia para evidenciar

sua inter-relação e problematizar o enquadramento7 do noticiário especi-

alizado em relação a um e a outro plano.

Racismo - Entrelaçadas com o problema das violências e suas narrativas

instituintes, estão as questões étnico-culturais, aqui abordadas,

deliberadamente, como questões “raciais”. Isso porque, seguindo Stuart Hall

(2000a, 2003b, 2003c), acredito que tanto quanto o conceito de identidade,

a palavra “raça” e seus subsistemas lingüísticos e socioeconômicos acumula-

ram, ao longo da história, uma carga de problemas que poderia ser negligenci-

ada, caso a narrativa ficasse circunscrita ao conceito de etnia.

O que quero dizer é que tenho consciência de que “raça” não existe,

em termos biológicos. É uma construção político-social — ou cultural.

E, exatamente por este motivo, o termo remete diretamente a questões

sobre as quais desejo refletir, ao tangenciar a problemática relacionada

com as questões étnicas. É o que Hall (2003c, p.60) chama de usar um

conceito “sob rasura”, diante de uma necessidade, como a deste trabalho,

de se pensar “no intervalo entre a inversão do conceito e a emergência da

ação”.

Do quadro de referência que auxiliou a análise, a compreensão e a des-

crição da conjuntura sociocultural de Salvador a partir da perspectiva racial

constam, dentre outros, o sociólogo Gey Espinheira (2004) e o antropólogo

Jeferson Bacelar (2001). Espinheira, com uma reflexão sobre violências e

criminalidades no cotidiano dos espaços “periféricos” da capital baiana nos

dias atuais. Bacelar, com uma análise sobre as posições do negro na sociedade

local desde o período pós-abolição até a contemporaneidade.

É importante, ainda, explicitar os critérios terminológicos empregados

na identificação do perfil étnico-cultural das vítimas das violências, em virtu-

de da complexidade deste prisma, que faz com que, no Brasil, as pessoas

7 Nesta perspectiva,
enquadramento deve ser
compreendido como o
modo de relatar e tratar
editorialmente as
ocorrências violentas,
incluindo a forma de
dispor as reportagens
sobre o assunto em
questão nas páginas dos
jornais.

projeto miolo FINAL.pmd 25/8/2008, 17:0534



Micropoderes, macroviolências 35

autodeclarem a etnia. Por isso, utilizei diferentes nomenclaturas, dando prio-

ridade às denominações de maior inserção no imaginário social, mas empre-

gando, quando conveniente, termos associados a outras categorias cultural

ou politicamente instituídas ou institucionalmente normatizadas.

Assim, para operacionalizar o levantamento quantitativo, foram usadas

as classificações “afro-descendentes” e “outras etnias”. A primeira, pela con-

vergência de três perspectivas: por remeter à dimensão étnico-cultural, sem

perder a racial; por inserir-se no conceito de “ancestralidade geográfica”,8

que se vem firmando, nos debates da atualidade, como alternativa às atuais

categorias institucionalmente normatizadas; e, finalmente, por já ter sido so-

cialmente apropriada, a partir de estratégias de auto-identificação.

Desse modo, a rubrica “afro-descendentes” dos quadros numéricos da

pesquisa registra as características das vítimas cujos traços físicos, como cor

da pele ou textura do cabelo, apontam para a ancestralidade africana, sendo

identificadas, nas amostras, principalmente, por meio de fotografias. São, por-

tanto, as pessoas ora classificadas como negras e mestiças, ora como negras e

mulatas ou ainda pretas e pardas, denominações empregadas de modo mais

ou menos arbitrário na exposição dos resultados da análise.

A rubrica “outras etnias” pretendeu abrigar, para efeito quantitativo,

as características físicas das vítimas de violências consideradas brancas

e amarelas, ou, na perspectiva da “ancestralidade geográfica”, as euro-descen-

dentes, asiático-descendentes e nativo-descendentes (índios). Todavia, além

das violências contra afro-descendentes, só foram registradas, nas amostras

pesquisadas, ocorrências contra pessoas com traços indicativos de per-

tencimento à primeira categoria étnico-cultural, ou seja, a branca.

Discurso - A noção de discurso aqui empregada é foucaultiana (2005b,

1980), estando, portanto, associada a sistemas lingüísticos ou imagéticos tran-

çados com práticas, conhecimentos e poderes que se constituem mutua-

mente, sem relação de causa e efeito unidimensional. Significa dizer que a

produção e a organização de significados dão-se a partir de estruturas e pro-

cessos sociais, mas que estes processos e estruturas são, também, construídos

a partir de tais significados.

8 Em “Os múltiplos
significados da palavra
raça”, Sérgio Danilo Pena
(2002) promove uma
reflexão esclarecedora
sobre este e outros
conceitos associados
à questão racial.

projeto miolo FINAL.pmd 25/8/2008, 17:0535



36 Suzana Varjão

Pode-se dizer, em resumo, que os discursos configuram-se a partir de

sistemas de poder-saber operados a partir de variadas posições de agente ou

sujeito, e podem ser expressos por meio de normas técnicas, enunciados

científicos, notícias, romances, filmes, obras pictóricas, gráficos, fotografias,

leis, enfim, narrativas várias, ficcionais ou não, de modo lingüístico ou não.

Delineiam, portanto, práticas sociais e são por elas delineados.

Ou melhor, são, eles próprios, práticas sociais.

Ideologia - A noção aqui empregada aproxima-se das considerações oriun-

das da revisão de Carlos Gouveia Flul (2007, p.5), situando-se entre a pers-

pectiva “descritiva” e a dimensão crítica. Deve ser associada, portanto,

a sistemas de pensamento, valores e crenças que denotam determinados

pontos de vista sobre o mundo. Sistemas emaranhados com relações

assimétricas de poder, no sentido foucaultiano — apesar de o filósofo rejeitar

a desgastada terminologia da palavra, por ele referida como “formação

discursiva”.

São assimetrias, contudo, distanciadas da idéia de “falsa consciência”

e das linearidades e verticalidades que o postulado marxista delineia. Como

instrumento de ação social, construído e construtor, o conceito de ideologia

aqui considerado está trançado com processos, estruturas e posições de

dominação, mas de contestação de dominação também, como pontua Gouveia

Flul. E isso de modo multidimensional, operacionalizado, dentre outros me-

canismos, por meio da linguagem, das narrativas, das representações, dos

discursos, enfim.

Objetivos e resultados esperados e alcançados

De modo resumido, busquei alcançar dois objetivos básicos, vinculados

às evidências que geraram os problemas de pesquisa: em primeiro lugar, iden-

tificar e realçar os tipos de discursos emitidos pela mídia impressa local em

relação às violências em Salvador e sua Região Metropolitana; em segundo,

mapear e colocar em relevo os tipos de fontes de informação que estruturam

o noticiário sobre tais eventos.
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Entretanto, durante o processo de alinhamento do quadro de referên-

cia (teorias, noções, conceitos) ao quadro de análise (textos de jornais), per-

cebi que, à revelia das pretensões empíricas primárias, estavam sendo

alinhavadas possibilidades teórico-metodológicas. Um primeiro efeito não-

calculado, gerado pela associação entre a “microfísica do poder” de Michel

Foucault e a “teoria da ação” de Pierre Bourdieu, foi o esboço de um caminho

de validação da “sociologia da ação comunicativa” proposta por Barros Filho e

Sá Martino.

Um segundo possível ganho, resultante da revisão aplicada desta última

doutrina, ou seja, da articulação entre seus pressupostos e os dados extraí-

dos dos jornais, foi o delineamento de uma ferramenta teórico-metodológica

replicável. Assim, sem que houvesse pretensão, foi alinhavado um indicador,

com potencial para monitorar o noticiário sobre violências dos meios im-

pressos de comunicação em relação aos aspectos estudados e outros, aqui

tangenciados ou não.

Em relação aos objetivos traçados, creio terem sido alcançados.

A partir da identificação e do realce dos tipos de discursos e fontes, foi possí-

vel avançar em direção às questões principais, que foram sendo configuradas

à medida que a articulação entre o quadro de referência e o quadro de análise

prosseguia: identificar a natureza dos discursos midiáticos em relação às

violências e evidenciar alguns mecanismos de estruturação dos mesmos —

entre eles, o modus operandi entre fontes e difusores deste tipo de

informação.
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