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Considerações finais 
 
 

Suzana Varjão 



Os nós dramáticos desses encontros e desencontros
parecem se erguer das páginas de cinco séculos de história,

recolocando sempre em questão o próprio delineamento
dos contornos de nós mesmos.

Milton Moura
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[é preciso] construir uma história das

mentalidades que relegue a um plano

secundário o acontecido, para penetrar e

espraiar-se na malha complexa dos discursos,

das representações e do simbólico que se

tornou autônomo.

Eneida Leal CunhaEneida Leal CunhaEneida Leal CunhaEneida Leal CunhaEneida Leal Cunha

Diante de tantos e tão contundentes rastros expostos nesta análise, fica

evidente a dificuldade de esboçar recomendações que possam servir de refe-

rência para a busca de soluções de problemáticas que gravitam em torno da

desconstrução de uma mentalidade talhada durante mais de quinhentos anos

de escravismo. Entretanto, o conjunto de questões levantado pela análise,

não obstante as dimensões macrossociológicas em que se insere, é tecido, no

dia-a-dia noticioso, num plano de microrrelações e posições, o que aponta

para a necessidade de

[...] desconstrução da memória, desvendando não só o modo como o ven-

cedor produziu a representação de sua vitória, mas sobretudo como a

própria prática dos vencidos participou dessa construção (CHAUÍ, 1984

apud Coimbra, 2001, p.51).

Trabalho de tamanha envergadura não pode, obviamente, ser circuns-

crito ao âmbito dos micropoderes, tampouco ao campo da comunicação

midiática. Contudo, pode e deve ser trançado, também, a partir deles, em

CONSIDERAÇÕES FINAIS

projeto miolo FINAL.pmd 25/8/2008, 17:05193



194 Suzana Varjão

virtude do extraordinário papel que desempenham na legitimação e, portan-

to, no prolongamento de uma ordem social injusta, degradante, perversa. E a

instituição universitária tem função de destaque no processo de

desestruturação do imaginário escravista.

Como avaliam Prado Coelho (2004) e Edward Said (2000), a Universi-

dade é um espaço de produção de conhecimento e de enunciação que garan-

te relativa — mas imprescindível — independência para o exercício da função

crítica subjacente à missão de contraposição de hegemonias. Um território

miscigenado, por onde circulam personagens de variadas esferas de poderes,

e de onde tal atividade pode ser exercida com maior eficácia do que se prati-

cada de dentro de estruturas empresariais, por exemplo.

E uma tarefa que se coloca como prioritária é a conscientização sobre a

dimensão política da prática jornalística e dos meios de comunicação de mas-

sa, “campos decisivos da luta ideológica na atualidade”, como observa John

Beverley (1997, p.11-42). O que requer uma prática acadêmica que destitua

o mito da assepsia da palavra, enfatize a performatividade das mídias e repen-

se os saberes do campo para além da caixa de ferramentas da profissão, re-

freando, como observam Armand Mattelart e Michèle Mattelart (2005, p.190),

[o] utilitarismo estimulador da pesquisa de ferramentas epistemológicas que

permitam a neutralização das tensões via soluções técnicas [...], cuja função

explícita é legitimar estratégias e modelos de organização empresariais e

institucionais.

Como evidenciado pela presente análise, por entre conhecimentos

pretensamente técnicos do campo midiático circulam ideologias. Dessacralizar

o lugar da teoria aplicada, ou da sociologia aplicada, à qual o campo da comu-

nicação está circunscrito, é procedimento recomendável, como forma de

expor, por exemplo, a supremacia de valores classistas e escravistas sobre

outros critérios de noticiabilidade, na estruturação de narrativas midiáticas.

Do mesmo modo, para além dos debates sobre modelos e técnicas de

redação de notícias, sistemas e subsistemas de comunicação e sua pretensa

objetividade e neutralidade política, é imprescindível aos pensadores
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posicionados no “entrelugar” da comunicação e da cultura perscrutar, nos

mesmos, a existência dos “dispositivos de dominação” de que fala Foucault

(2005a, p.51). Mecanismos naturalizados, automatizados e incorporados às

atividades cotidianas dos dominados — no caso aqui analisado, a esfera pri-

mária de micropoderes formada por fontes e difusores de informação sobre

violências que atingem o plano físico.

Mas, como pontua Bourdieu (2005, p.153), a interrupção do “círculo da

reprodução simbólica” exige a instauração de alianças entre os diversos ní-

veis e esferas de poderes. E isto inclui intelectuais, ativistas, pesquisadores,

empresários, enfim, posições de agentes com diferentes práticas e conheci-

mentos, capazes de rastrear, identificar e destituir representações que forta-

leçam ideologias racistas, evidenciando significados obscurecidos, como os

que viabilizam a sedimentação do nome Nina Rodrigues no instituto médico-

legal da capital mais negra do País, por exemplo.

Para que tais alianças sejam concretizáveis, é necessário compreender que

na teia de agentes, conhecimentos e práticas que constituem as relações de

poder no campo da comunicação midiática sobre violências não há anjos ou

demônios. Há engrenagens automatizadas, naturalizadas e incorporadas às roti-

nas produtivas dos jornais, que, à revelia dos que as operam, emitem discursos

estruturantes de um quadro social próximo à barbárie, pois que feito de “exe-

cuções” físicas e simbólicas contra uma determinada faixa da população.

Em outras palavras, é imprescindível perceber que categorias profissio-

nais, esferas institucionais, grupos étnico-culturais, classes sociais, enfim, não

são blocos homogêneos. Constituem, todos, campos de batalha — o que

provoca o deslocamento de sentido da guerra de uma classe contra outra ou

de um grupo étnico-cultural contra outro para um significado igualmente

binário, mas de uma luta que coloca em campos opostos aqueles que se

posicionam a favor ou contra uma única “raça”: a humana. Sem negligenciar,

é claro, os demais antagonismos.

Edward Said (2000, p.28) diz que um dos papéis daqueles que se colo-

cam na posição de intelectuais é o de “representar todas as pessoas e todos

os assuntos que são sistematicamente esquecidos ou varridos para debaixo
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do tapete”. Todavia, isso não se faz apenas de dentro da Universidade.

É preciso que existam também agentes “imersos no mundo social”, como

defende Augusto Silva (2004, p.62-63), no debate que trava sobre o papel

dos intelectuais na contemporaneidade, apoiando-se em Walter Benjamin

(1900 apud SILVA, A. S., 2004, p.63) e sua “espacialização” do sujeito “como

deambulação pelo mundo”.

Somente por meio de uma teia multidimensional de relações é possível

atingir “a profundidade da história do racismo e da discriminação” nos siste-

mas — educacionais, midiáticos, políticos — brasileiros, os quais, como sina-

liza Doudou Diène, permitiram que os descendentes dos africanos fossem

promovidos culturalmente,1 mas bloquearam sua promoção política, obscu-

recendo o fato de que “a cidadania continua interditada aos negros e mesti-

ços que constituem a majoritária população de baixa renda da cidade”

(CUNHA, 2007).

É, enfim, um trabalho não-mensurável de desconstrução do imaginário

colonial escravista. E, exatamente por este motivo, pode e deve ser realiza-

do, também, a partir de suas microfísicas manifestações — estruturas e

posições capilares, práticas ordinárias, representações aparentemente sem

significância, expondo as engrenagens ideológicas embutidas em atos buro-

cráticos, rotinas produtivas, habitus profissionais, pois que operacionalizam

sistemas de dominação.

Em nível dos macropoderes econômicos do campo, a análise dos três

jornais evidencia a necessidade de uma prática que supere a hierarquia de

investimentos identificada nas amostras de textos. Prática que confina as

editorias que produzem o noticiário sobre violências contra pessoas negras e

pobres aos mais baixos patamares da produção noticiosa, favorecendo ope-

rações propulsoras de dominação, verificadas em nível de micropoderes, como

a transcrição não assumida de boletins de ocorrência da Polícia.

A escassez de recursos humanos nas editorias especializadas em vio-

lências limita a ação dos sujeitos noticiosos, fazendo com que sucumbam ao

modo de operação impresso nas posições ocupadas por outros sujeitos que

atuaram, ou atuam, em condições análogas, no setor. Uma implicação que se

1 Culturalmente, aqui,
no sentido mais próximo
às representações
artísticas, às manifestações
de caráter religioso, à
culinária, enfim, aos usos e
costumes de modo geral.
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pode estender, por homologia, aos micropoderes representados pelos agen-

tes que operam na base das corporações policiais.

Não significa dizer que as insuficiências flagradas nas amostras pesquisadas

restrinjam o debate a questões quantitativas. Antes, constituem-se em por-

tas de entrada para uma problemática que, como também evidenciado pela

análise dos jornais, aponta para a necessidade de investimento na formação e

capacitação dos agentes próximos às redes produtoras desse tipo de notici-

ário, a partir mesmo do ferramental lingüístico.

Pertinentes ao campo da comunicação midiática, tais ações não podem

prescindir da articulação com outras esferas de caráter macro e microsso-

ciológico, sob risco de diluição de seus efeitos positivos. E, em nível microsso-

ciológico, uma das questões que se colocam como prioritárias está vinculada

ao modus operandi da produção cotidiana desse tipo de noticiário: a rede de

policiais e repórteres.

O noticiário sobre violências depende da troca entre comunicadores e

policiais — estes, com o poder sobre as informações primárias relativas aos

atentados contra a vida; aqueles, sobre a interpretação e difusão de tais infor-

mações. É uma relação, porém, que requer atenção, pelas implicações decor-

rentes, independentemente dos profissionais da hora. Implicações em

dimensões e graus diversos, sobre as quais é difícil ter controle. E na impos-

sibilidade de modelos perfeitos, puros, absolutos, um antídoto contra desvi-

os é a transparência.

Em função do mimetismo de vozes flagrado nas amostras dos jornais

aqui analisados, informações estruturadas por policiais são elevadas à condi-

ção de fatos. E fatos supostamente narrados por profissionais de diferentes

veículos de comunicação, denotando, falsamente, uma independência dos

agentes noticiosos em relação ao aparelho repressivo de Estado, e hipotecan-

do, ficticiamente, uma confiabilidade que depoimentos oriundos de diferen-

tes emissores conferem às histórias contadas.

Um simulacro de cobertura, propiciado pela transcrição invisível dos

boletins de ocorrência, que precisa ser vigiado, evidenciado e problematizado,

vez que traz implicações bem mais perversas que o encobrimento das insufi-
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ciências infra-estruturais do setor e a decorrente baixa qualidade da informa-

ção sobre as violências praticadas, principalmente, contra pessoas negras e

pobres.

Analogamente ao que ocorre entre a hierarquia social e a hierarquia

noticiosa, o modus operandi de produtores e difusores de informações sobre

violências constrói uma ponte entre ação (policial) e discurso (midiático),

esboçando uma homologia entre uma política (não-oficial, não-anunciada) de ex-

termínio de pessoas com características socioeconômicas e étnico-raciais bem

definidas e o noticiário sobre ocorrências violentas. Noticiário este que acaba

por legitimar tais políticas.

Enfim, a análise das amostras dos três jornais impressos de maior circu-

lação de Salvador evidencia reflexos performativos de uma ordem que todos

aqueles que se colocam em posição de defesa dos interesses da maioria da

população devem aspirar combater — o que inclui os intelectuais, estejam

eles dentro ou fora da Universidade; em cima de um palanque ou em um

tablado; inseridos no mercado de trabalho ou entrincheirados em organiza-

ções comunitárias.

Aos que dispõem de capital simbólico para identificar, descrever e

escancarar mecanismos de dominação são vetados tanto o conformismo cô-

modo quanto a postura dogmática. E sob qualquer indício de hierarquização

da dor, o lado escolhido deve ser o dos desafortunados, dos vencidos, dos

violentados. Ainda que tal tomada de posição os exponha a riscos, os carre-

gue para a margem, os conduza ao isolamento, os relegue ao ostracismo, os

condene à solidão.
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