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Prefácio 
 
 

Suzana Varjão 



Quero, em primeiro lugar, advertir que este não é um enunciado acadê-

mico puro. Ele está contaminado pelos lugares simbólicos que ocupei, de

modo consciente ou não, ao longo de minha vida. Lugares aos quais nem

sempre achei que pertencesse. Em criança, por exemplo, quando brigava

com alguns de meus amigos e eles queriam me insultar, diziam que eu era

negra. E eu me sentia insultada. Não me considerava negra. Não queria ser

negra. Porque — hoje reflito — não desejava para mim os atributos negativos

associados aos negros.

Era, pois, alguém que não sabia qual era o seu lugar. E talvez por isso

tenha passado boa parte de minha vida sem perceber que pertenço a um

mundo hierarquizado, em que as chances de sobrevivência aumentam, ou

diminuem, de acordo com o gênero, a cor da pele, a posição socioeconômica,

a idade, a orientação sexual. A partir do assassinato de Maristela Bouzas,1

colunista de teatro do “Caderno 2” do jornal A Tarde,2 que eu então editava,

passei a observar os ditos “lugares difíceis”3 e a me dar conta de que fazia

parte de vários deles.

Quando Maristela foi morta, minha perspectiva era a de um mundo

com oportunidades e senso de justiça relativamente independentes de posi-

ções socioeconômicas e culturais.4 Compreendia as manifestações de violên-

cia, em sua dimensão física, como fatos isolados, mais próximos do psíquico

que do socioeconômico e cultural. E, deste prisma, não enxergava as caracte-

rísticas da “guerra das raças”5 que mata, principalmente, negros pobres nas

cidades brasileiras.

Quis, então, como forma de clamar justiça por Maristela Bouzas, abrir o

debate sobre pena de morte na mídia local. Depositava no endurecimento

das leis a capacidade de barrar tendências violentas, ignorando o fato de que

PREFÁCIO

1 Maristela Bouzas foi
seqüestrada no centro da
cidade do Salvador,
violentada sexualmente e
assassinada em novembro
do ano 2000.

2 O jornal A Tarde é o
diário impresso de maior
circulação de Salvador,
capital do estado da
Bahia, seguido pelo Correio
da Bahia e pela Tribuna da
Bahia (ALAP, 2007).

3 Os “lugares difíceis”
(BOURDIEU, 2003, p.11)
designam os espaços
sociais e territoriais dos
menos favorecidos em
termos materiais e
simbólicos.

4 O sentido de cultura aqui
empregado é o
sociológico, designando “o
conjunto de valores,
estilos, técnicas e hábitos
de uma sociedade e não
apenas os elementos da
ciência, arte e literatura”,
como descreve Elide Rugai
Bastos (2004, p.371).

5 Expressão cunhada por
Michel Foucault (2005a,
p.285-315), na reflexão
que promove sobre
racismo — temática que
será abordada adiante,
por estar relacionada com
a problemática da
pesquisa.
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as “execuções”6 já aconteciam nas periferias das grandes capitais. Mas eram

mortes que, por atingirem os moradores das “cidades invisíveis”,7 não des-

pertavam a pena e os protestos dos habitantes da sociedade visível — aquela

que come regularmente, estuda, tem oportunidades de emprego e renda,

expectativa de promoção socioeconômica e cultural.

Começo, assim, por indicar, entre os vários segmentos sociais

estruturantes desta pesquisa, o Fórum Comunitário de Combate à Violên-

cia,8 por meio de cujo trabalho compreendi que Maristela Bouzas era uma

vítima ocasional de um fenômeno que matava, em média, quatro pessoas

por dia em Salvador. E que as vítimas preferenciais desse tipo de violência

eram pessoas jovens, do sexo masculino, subempregadas, negras, morado-

ras de bairros periféricos, solteiras e com baixa escolaridade (FCCV, 2002a,

p.8-80).

A partir de tal tomada de consciência, passei a me interessar por com-

preender de que lugar e para que lugar minha fala de jornalista se dirigia.

A minha e a de meus companheiros de profissão — ou campo de ação. Radi-

alistas, jornalistas, colunistas, publicitários, fotógrafos, estudantes, professo-

res, pesquisadores e empresários de comunicação que mergulharam comigo

numa proposta de automonitoramento que culminou no Movimento Estado

de Paz (MEP),9 no Observatório da Mídia e, posteriormente, neste trabalho.

Falo, portanto, também, a partir do lugar que vasculho, em busca de

pistas capazes de me conduzirem aos fios que tecem as violências físicas e

simbólicas que nos prendem a tão baixos referenciais da condição humana.

Fios invisíveis que só fui capaz de perceber a partir do trabalho sistematizado,

minucioso, rigoroso da academia — de onde e para onde, também, me dirijo,

com respaldo de meus mestres, que me forneceram as ferramentas para

saltar da condição de militante para a de pesquisadora.

Um salto que, partido das ruas, a elas deve retornar, num movimento

menos circular e mais em espiral. Movimento, aliás, que perpassará, estrutu-

ralmente, toda a narrativa deste trabalho, feita de ciclos descritivos e

interpretativos que se renovam, se complementam, se superam e se

retroalimentam. Uma estrutura dinâmica, que busca evidenciar os discursos

6 O termo está entre aspas
em virtude dos achados
da pesquisa, descritos nos
dois primeiros capítulos
do livro.

7 Expressão de Italo
Calvino (2006), tomada
de empréstimo para
designar, aqui, os
aglomerados de pessoas
menos favorecidas em
termos socioeconômicos e
culturais.

8 Criado em 1996,
o Fórum Comunitário de
Combate à Violência tem
entre seus compromissos
o automonitoramento
da rede produtora de
informação sobre
violências físicas,
por meio do
Observatório da
Violência. Endereço
eletrônico:
www.fccv.ufba.br.

9 Criado em 13 e 14
de março de 2001,
o Movimento Estado
de Paz tem entre
seus compromissos
o automonitoramento
da rede difusora de
informação sobre
violências, por meio do
Observatório da Mídia.
Endereço eletrônico:
www.estadodepaz.com.br.
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da análise, porque, como o filósofo francês Michel Foucault (2005b, p.179),

não creio em ciência social neutra.

Este estudo foi construído, portanto, a partir de uma análise de conteú-

do, mas, como qualquer enunciado, é carregado de ideologias — ou discur-

sos —, ora menos, ora mais evidenciados, como o destas palavras introdutórias.

Mais que discursos de classe, são discursos entreclasses. Posicionados, po-

rém, porque buscam, dentre outros objetivos “mundanos”,10 contribuir para

descondicionar o olhar sobre as violências perpetradas contra os menos

favorecidos, que a todos, em maior ou menor escala, atingem.

É uma perspectiva que talvez não conseguisse vislumbrar, se não carre-

gasse comigo as marcas do sujeito que sou e do lugar a que ainda pertenço,

apesar de transitar (ou ter, até então, transitado) relativamente incólume por

um mundo hegemonicamente masculino, branco, “bem-nascido”, jovem

e homofóbico: o lugar dos oprimidos. Lugar de mulher, de negro, de pobre,

de velho, de homossexual. Lugares de representações estigmatizadas

e estigmatizantes. Alguns de meus vários lugares.

Afianço, de modo complementar, que não há, aqui, intenção de purificar

ou degradar essa ou aquela instituição, esse ou aquele campo profissional.

Não creio que se possa avançar no debate sobre os direitos — de todos os

— humanos (re)produzindo, de modo acrítico, o comportamento de uma

sociedade de gavetas, com fronteiras disciplinares, institucionais, corporativas,

profissionais, organizacionais, ocupacionais, socioeconômicas e culturais rígi-

das que se autoprotegem e atiram, a esmo, pedras.

É importante enfatizar, ainda, que o olhar apurado sobre a produção noti-

ciosa relativa a violências levou, inevitavelmente, à rede de micropoderes re-

presentada por repórteres e policiais que, como se verá, constroem o noticiário

cotidiano sobre o tema. Entretanto, a análise de conteúdo dos jornais não abar-

ca estruturas e mecanismos operacionais desta última categoria profissional,

limitando-se a observações decorrentes da intersecção entre os dois campos.

Tenho, por força do interesse no binômio comunicação-violências,

perscrutado o funcionamento e os problemas do aparelho repressivo de

Estado. E penso que é um campo de ação que requer reflexões, especifica-

10 Expressão cunhada por
Stuart Hall (2003a,
p.212), para designar,
como aqui, o interesse
acadêmico por temáticas
sociais.
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mente, sob a perspectiva da produção midiática, pela importância do papel

que desempenha no processo de estruturação de dados sobre violências.

Contudo, não é o propósito da análise contida nesta narrativa, cuja aprecia-

ção mais densa pende para o campo jornalístico, sob o prisma da construção

social das notícias.

No mergulho que aqui promovo em minhas próprias práticas profissio-

nais, há o desejo sincero de descobrir caminhos que possam contribuir para

o desenvolvimento de uma sociedade sem senso hierarquizado de justiça.

E o delineamento de tais horizontes passa, necessariamente, pelo estabeleci-

mento de alianças, em níveis e entre setores e atores sociais diversos, que

incluem as corporações policiais. Em patamares, porém, diferentes do evi-

denciado pela análise das amostras de textos dos jornais A Tarde, Correio da

Bahia e Tribuna da Bahia.

Existe um discurso político específico escorrendo do noticiário majori-

tariamente factual e informativo das publicações analisadas. E ele é gerado a

partir dessas microrrelações. De modo estrutural, automatizado, mas que

(re)produz as violências simbólicas de uma classe (mais favorecida) contra

outra (menos favorecida); violências que talham estampas no imaginário soci-

al (CUNHA, 2006), retroalimentando os atentados contra a vida dos (mes-

mos) menos favorecidos, mas que, ocasionalmente, atingem Maristelas e Joãos

Hélios.11

Há diferentes níveis, patamares e dimensões de violências, de enfren-

tamento de violências e de debate público sobre violências e formas de

enfrentamento de violências. Enquanto construtores públicos de discursos,

temos, pelo menos, duas escolhas a fazer: discutir maneiras mais cruéis de

fazer frente aos atos cruéis ou formas mais humanas de preservar a vida;

estabelecer parâmetros simbólicos instituidores de realidades mais próximos

da barbárie ou da humanidade. É neste último patamar que se situa este tra-

balho — e o debate que me interessa.

Por tais motivos, creio que toda manifestação de agressão contra a pes-

soa deva ser problematizada. Tanto a praticada pelos que violentam em nome

da própria miserável condição humana, quanto a perpetrada pelos que vio-

11 O garoto João
Hélio Fernandes, de
6 anos, morreu em
fevereiro de 2007,
no Rio de Janeiro,
em conseqüência de
uma ação violenta.
Ao tentar sair do
carro de sua mãe,
tomado de assalto,
ficou dependurado
no veículo, preso
pelo cinto de
segurança, sendo
arrastado por sete
quilômetros pelas
ruas da cidade.
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lentam os que violentam, em nome de todos nós. Para além das vidas que se

destroem, se as primeiras causam comoções, as últimas envenenam a socie-

dade, gerando tolerância aos atentados contra a pessoa — além de irradiarem

os ruídos imobilizantes das catarses. Ruídos extraordinariamente amplifica-

dos pelas vozes tomadas emprestadas aos repórteres, como será evidencia-

do no segundo capítulo deste livro.

Essas não são, portanto, construções românticas.12 São argumentos téc-

nicos, que visam, especialmente, a um tipo específico de vítima: a silenciada

— ou assassinada — e criminalizada. E a vigília sobre essa modalidade de vio-

lência, de dimensões física e simbólica evidentes, passa pelo estabelecimento

de uma narrativa midiática que não naturalize as “execuções”; e cobre do

Estado um sistema de segurança que, mesmo em seu papel repressivo, atue

como interruptor, não como promotor de violências. Que use, sim, a força.

Mas a força — que não deixa de ser uma violência13 — da lei.

Necessito ainda admitir que falo também de um lugar mais favorecido,

que hoje ocupo: o da classe média brasileira, situada entre os 10% mais ricos

da população, que concentram os 45,8% da renda nacional, e os 10% mais

pobres, que detêm apenas 0,8% desta renda (PNUD, 2006). Falo, portanto,

de um ponto intermediário entre a extrema miséria e a extrema riqueza, que

não sofre, como será visto, “execuções”, mas que tampouco está fora do

alcance das violências físicas e simbólicas.

Este enunciado parte, também, da posição de uma jornalista que passou

mais de uma década editando o “Caderno 2” do jornal A Tarde, que trata dos

assuntos da cultura baiana mais próximos à esfera artística. Posição da qual

pude observar, de modo privilegiado, as representações sobre os negros nos

chamados espaços culturais, bem diferentes daquelas estruturadas nos espa-

ços reservados aos assuntos chamados policiais — que este trabalho descre-

ve em detalhes e analisa.

Concluindo este discurso preliminar, quero dizer que ele reflete os

ensinamentos de uma linha de pesquisa que pressupõe o rompimento de

barreiras disciplinares e teórico-metodológicas para a compreensão de fenô-

menos socioculturais. Desse modo, produz um esforço de demonstração da

12 Romântico, aqui, na
acepção popular da
palavra,
relacionando-se com
sonho, fantasia,
devaneio.

13 Para Freud (1968,
p.82-97), a lei é uma
violência comunitária,
em contraponto à
violência do
indivíduo, enquanto
para Foucault, é,
assim como a
política,
a continuação da
guerra, por outros
meios (2005a, p.59).
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viabilidade de uma proposta político-científica alinhada com práticas sociais

diluentes de fronteiras institucionais e setoriais, sejam elas acadêmicas ou

profissionais.

Por tais razões, a narrativa trafega, de modo deliberadamente transpa-

rente,14 entre o dado e o protesto; o argumento e o fato; a descrição e a

explicação; o discurso e a análise; o objetivo e o subjetivo; o sujeito e o obje-

to;15 os traços da academia e os rastros das ruas. Subproduto de uma arena

de luta contra os extremos da produção disciplinar, deriva do esforço de

filiação a uma insurreição acadêmica que visa a preservar a soberania dos

objetos de pesquisa frente aos limites teórico-metodológicos.

É fruto de uma aliança efetiva entre ativistas e acadêmicos. Mais especi-

ficamente, de uma aliança política que requer a contaminação entre estas

duas instâncias de intervenção na realidade social, para articular ação e co-

nhecimento. Por isso agrega também as perspectivas e demandas de militan-

tes de organizações como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef),

a Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI), o Fórum Comunitário

de Combate à Violência (FCCV), a Fundação Avina e o Movimento Estado de

Paz (MEP).16

Por fim, acredito ter produzido um trabalho com rigor científico, mas

sem perder de vista os objetivos da ativista e o contexto social em que se

insere o objeto de análise, esquadrinhado a partir das várias — determinadas

e determinantes — posições que estruturaram e estruturam minhas identi-

dades. Entre elas, a escolástica. Uma escolástica, porém, que busca superar a

alternativa comum entre “jogar e ser sério para jogar seriamente” (BOURDIEU,

2001, p.24) o game performativo da mídia.

14 Dentre as
recomendações para
uma boa análise
dentro da tradição
qualitativa que
tangencie a
interdisciplinaridade
está o esforço por
tornar o mais
transparente possível
as chamadas
“fronteiras obscuras”
(LEACH, 2004,
p.298).

15 Reafirmo que esse
tipo de construção
não visa a debater
teorias, mas a
apontar outro dos
“entrelugares” do
presente trabalho —
nesse caso, afastado
tanto do primado
cartesiano do “eu”
quanto do reinado
da “coisa-em-si”.

16 O Unicef, a ANDI
(por meio da Cipó
Comunicação
Interativa) e o FCCV
são três das
instituições que
criaram o MEP,
como forma de
chamar a atenção
para a necessidade
de se repensar o
campo da
comunicação em
relação às violências.
A Fundação Avina é
uma rede
internacional de
lideranças sociais que
vem apoiando as
iniciativas do MEP,
incluindo o embrião
do Núcleo
Interinstitucional de
Estudos sobre
Comunicação e
Violências, instalado
na Faculdade de
Comunicação da
UFBA, e o trabalho
de pesquisa que
resultou neste livro.
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