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Estampas do escravismo 
 
 

Suzana Varjão 



O trabalho de legitimação da ordem estabelecida
fica extraordinariamente facilitado

pelo fato de se efetuar de maneira quase automática
na realidade do mundo social.

Pierre Bourdieu
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A análise dos três diários impressos de maior circulação de Salvador

colocou em relevo, no noticiário especializado em violências, uma performance

jornalística que guarda relação mimética com práticas coloniais e escravistas

de extermínio. Entretanto, é uma performance que se realiza de modo

automatizado, em estreita vinculação com a forma de produção cotidiana das

notícias.

São procedimentos rotinizados e operados por profissionais das reda-

ções, a partir de conhecimentos do campo e relações com fontes

institucionais de informação. Mecanismos invisíveis, aqui expostos a partir

da constatação e do esquadrinhamento de um modelo uniformizado de

difusão de atentados contra a pessoa, no qual está embutida uma hierarquia

noticiosa com características análogas à hierarquia socioeconômica e cultu-

ral do quadro social.

Recém-formada em Enfermagem, mudei-me

para Salvador, achando que seria um local onde

não enfrentaria preconceito. Fiz teste em vários

hospitais da cidade. Quando era chamada,

porém, davam uma desculpa, e eu não preenchia

a vaga. Perguntava o motivo, diziam que não

podiam revelar, ou que meu “perfil” não havia

sido aprovado. Numa das vezes, disseram que

eu poderia assumir a função, mas teria que alisar

o cabelo...

Ednara MacêdoEdnara MacêdoEdnara MacêdoEdnara MacêdoEdnara Macêdo11111

ESTAMPAS DO ESCRAVISMO

1 Depoimento colhido em
maio de 2007.
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A uniformização desse tipo de noticiário foi exposta pelo índice consi-

derável de coincidências na estrutura dos textos dos jornais pesquisados.

Coincidências traduzidas, dentre outros vestígios rastreados, pela freqüên-

cia com que os três veículos elegem, concomitantemente, determinados

eventos violentos e os transformam nas notícias principais do dia sobre o

assunto.

A hierarquia noticiosa, por seu turno, foi evidenciada por três bem defi-

nidos patamares de prioridades, estabelecidos a partir de componentes

socioeconômicos, corporativos e culturais. O primeiro, exposto a partir da

constatação de que sempre que uma vítima mais favorecida sofreu uma vio-

lência virou notícia principal — ainda que a violência tenha sido consideravel-

mente menos grave do que as sofridas por vítimas menos favorecidas, no

mesmo dia.

A escala corporativa pôde ser percebida, dentre outros sinais, pelo tra-

tamento editorial dispensado aos crimes cometidos por e contra policiais.

Nas edições em que todas as ocorrências com óbito foram contra vítimas

menos favorecidas em termos socioeconômicos, e entre tais vítimas estavam

policiais, o crime contra estes virou notícia principal; quando os policiais co-

meteram o crime, não. A não ser quando a agressão, ainda que leve, foi come-

tida contra vítimas mais favorecidas.

No terceiro patamar da hierarquia está a dimensão cultural, evidenciada,

por exemplo, pelo tratamento diferenciado em relação às vítimas com

suspeição e sem suspeição — aquelas sobre as quais pesa acusação de

envolvimento em crimes ou atividades socialmente condenáveis e aquelas

sobre as quais não há tais registros nos jornais. À exceção de um policial, que

teria feito uso inadequado da força antes do evento fatal, nenhuma vítima de

homicídio com algum tipo de suspeição mereceu destaque do noticiário.

E é desse patamar hierárquico que emerge um dos mais importantes

aspectos observados no noticiário sobre violências: o racial.2 Antes, porém,

de explorar esta perspectiva de modo mais amplo, é importante ressaltar a

interdependência das narrativas midiáticas e do quadro social, bem como o

papel dos agentes no processo de estruturação de tais narrativas — a come-

2 Como explicado na
Introdução, raça (e termos
correlatos) é usado, aqui,
não como categoria
científica, mas como uma
construção política e
social que acumulou, ao
longo da história, uma
carga de problemas sobre
os quais é preciso refletir
(HALL, 2003c, p.60), o
que está entre os
propósitos deste
trabalho.
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çar pelos repórteres e policiais, cujas vozes misturam-se, fundem-se e cons-

troem o noticiário sobre o assunto nos três jornais analisados.

Relações produtoras de continuum colonial

Como visto no segundo capítulo, a instituição policial é a fonte preferen-

cial, quase única, de informação sobre violências, na amostra analisada. Mas

essa condição não fica clara para os leitores — o que confirma e, ao mesmo

tempo, extrapola os dados de pesquisas anteriores, realizadas por institui-

ções que se dedicam à análise do noticiário sobre o assunto nos veículos

brasileiros de comunicação.

Foi verificado, também, que tanto as principais fontes (policiais) quanto

os principais difusores (repórteres) desse tipo de informação produzem e

emitem um determinado discurso, quando as vítimas das violências são me-

nos favorecidas em termos socioeconômicos, em contraponto a outro tipo

de discurso, quando se trata de vítimas mais favorecidas — aspecto que evi-

dencia a participação dessa rede de micropoderes na construção de um no-

ticiário hierarquizado e discriminatório.

É nítida, portanto, a vinculação entre o padrão noticioso identificado nas

amostras e esse plano básico, elementar, de relações. Não significa, contudo,

que seja traçado apenas a partir desse plano. Pelo contrário. Há sinais, nas

amostras, de construções textuais determinadas por domínios superiores

aos dos repórteres e policiais, isto é, por macro e mediopoderes. Sejam eles

representados por chefes políticos, redatores, editores, diretores ou empre-

sários de comunicação.

Em outros termos, os poderes centralizados e verticalizados, relaciona-

dos com o setor econômico ou a esfera político-partidária, têm papel definidor

nos discursos noticiosos — o que não equivale a dizer que tais discursos

sejam estruturados a partir da emissão linear, centralizada, verticalizada de

enunciados. O que as amostras evidenciam é um noticiário gerado a partir de

uma teia multidimensional de relações, conhecimentos e práticas permeada

por condicionantes socioeconômicos e culturais. Retomem-se algumas

evidências.
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Na edição-referência 5, há um vestígio de macroinfluência, manifestada

ante a ameaça de descrença em relação à instituição policial. Na narrativa

sobre uma agressão contra médicos, é inequívoca a tentativa de minimizar a

distorção do sistema de segurança pública, por parte do Correio da Bahia —

jornal vinculado ao grupo político-partidário que então controlava os apare-

lhos de Estado, apoiando as ações do Poder Executivo na Bahia.

Cerca de dez homens, supostamente policiais militares, causaram pâni-

co ao invadir a emergência do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS),

anteontem à noite, e agredir fisicamente um dos médicos, ameaçando

outros funcionários [...]. O caso foi registrado na 11a Delegacia (Tancredo

Neves) e também deve ser comunicado à Corregedoria da PM [...]. PMs

e agentes civis que estavam de plantão no posto policial do hospital

tentaram conter os ânimos.

(Correio da Bahia, 7 nov. 2005, p.7.)

A estratégia é realçada pela comparação com o texto de A Tarde:

Cerca de dez homens, quase todos policiais militares, criaram um gran-

de tumulto no ambulatório do Hospital Geral Roberto Santos (HRS), na

noite de sábado [...]. Um tenente da Rondesp, identificado apenas como

Vladimir, prometeu aos médicos que levará o fato a seus superiores.

 (A Tarde, 7 nov. 2005, p.8.)

É importante ressalvar que, não obstante esse tipo de sinal, a análise

geral das amostras aponta para a diluição dos efeitos das interferências dire-

tas do poder político-partidário na produção editorial do Correio da Bahia, ao

demonstrar que, em relação às violências mais próximas do plano físico, a

estrutura noticiosa cotidiana do jornal não difere, expressivamente, dos de-

mais. É sinal, portanto, de que há um desvio em relação à idéia de que o

veículo espelha, tão só, o discurso do grupo que o controla — o que sinaliza

para a relativa autonomia da esfera dos mass media de que falam alguns auto-

res (TRAQUINA, 2005a; HALL et al., 1993).

Não quer dizer, porém, que o discurso final emitido por esses media —

aqui, micro e mediopoderes — esteja em desacordo com os interesses desse

e dos demais grupos que controlam os outros jornais sob análise.

projeto miolo FINAL.pmd 25/8/2008, 17:05158



Micropoderes, macroviolências 159

A harmonia rotinizada da produção noticiosa sobre esse tipo de evento vio-

lento é um indício em sentido contrário, ou seja, de que a (re)produção de

subjetividades serve aos interesses dos que estão no ápice da pirâmide social

— os mesmos que controlam os meios de comunicação social.

Em Por que as notícias são como são, Traquina (2005a, p.153) chama a

atenção sobre o modo como, na maioria das redações, os recém-chegados

aprendem a linha editorial dos jornais: por osmose. E de como este processo

naturalizado de absorção é estruturado por meio de uma sucessão de recompen-

sas e punições. Assim, o adestramento dos profissionais à política dos veícu-

los de comunicação se dá, em geral, sem a necessidade de enunciados diretos,

emitidos, verticalmente, a partir de um ponto localizado, fixo, identificável.

Incorporadas desse modo, as regras dos macropoderes são automatica-

mente embutidas nas atividades diárias dos micropoderes dos meios de co-

municação. Os limites de ação no campo da comunicação de massa seriam

estabelecidos pelos “definidores primários” (poderes econômicos),

cabendo aos “definidores secundários” (mass media) respeitá-los (HALL et

al., 1993, p.230) — o que é um fato, exposto pela análise das amostras dos

jornais. Fato, contudo, como sinalizam os próprios autores, não absoluto.

Levada ao extremo, tal concepção deixaria de fora, como lembra Traquina

(2005a, p.175-179), a relativa autonomia dos jornalistas em relação aos

macrocontroles diretos, sejam eles políticos ou econômicos. E é justamente

nesse intervalo que está a possibilidade de ação e de transformação — o que

só é possível por meio da tomada de consciência sobre os processos

automatizados, rotinizados, invisíveis, como os que estruturam as narrativas

sobre violências nos citados veículos de comunicação.

Narrativas — ou (re)produções simbólicas — que, à revelia da rede de

micropoderes situada na base da estruturação do noticiário, funcionam como

enunciados ideológicos e, portanto, como instrumentos potenciais ou efeti-

vos de dominação. Uma dominação exercida por meio de violências nos pla-

nos físico e simbólico que se retroalimentam e fortalecem um continuum

degradante, injusto, com nítidos condicionantes socioeconômicos e culturais

— ou melhor, “raciais”.
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Significativamente, outro vestígio de participação dos macropoderes na

estruturação do noticiário sobre violências identificado nas amostras diz res-

peito ao fator econômico, traduzido pela participação de poucos profissio-

nais na produção de textos sobre uma dimensão extensa e complexa da vida

social. Uma escassez que ficou patente nos diversos níveis de análise, seja

pelas poucas assinaturas registradas, seja pela recorrência de algumas delas

nas páginas das editorias especializadas — muitas vezes, com o noticiário do

dia sustentado por um único repórter.

É perceptível o maior investimento de A Tarde nessa vertente produ-

tiva do noticiário. No corpus final de textos, chegou-se a computar a assina-

tura de mais de três repórteres por página escrita do jornal. São, todavia,

ocorrências esporádicas, motivadas por acontecimentos extraordinários,

no sentido estrito da palavra. No cotidiano noticioso, a maior parte da pro-

dução diária é creditada a um repórter, o mesmo ocorrendo com a Tribuna

da Bahia e o Correio da Bahia, sendo que, neste último, a escassez no setor

foi ainda mais exposta: apenas um profissional assina as páginas da amostra

final.

Na prática, tal quadro de insuficiência de recursos humanos limita

a possibilidade de aprofundamento das reportagens, relativizando a respon-

sabilidade dos micropoderes representados pelas redes produtora (policiais)

e difusora (repórteres) de informação sobre violências que constroem o

noticiário dos três jornais. Relativiza, mas não anula. Em resumo, a respon-

sabilidade dos macropoderes no modo de estruturação do noticiário sobre

violências é evidente, mas não unívoca, homogênea, absoluta.

Outra manifestação de poder alheio à rede de policiais e repórteres

flagrada nas amostras também perpassa o aspecto político, mas em outro

nível que não o partidário. Ela se dá no âmbito da hierarquia profissional e é

evidenciada pela presença, entre as notícias secundárias, de textos que pode-

riam ser as notícias principais do dia. Um dado que aponta para a interferên-

cia da chefia na eleição da notícia a ser valorizada em termos editoriais e

confirma a participação dos que, aqui, são considerados mediopoderes na

estruturação desse tipo de noticiário.
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Tais rastros noticiosos evidenciam, de forma inequívoca, o papel

estruturante dos macro e mediopoderes nesse tipo de narrativa. Papel, po-

rém, que precisa ser descolado de outros, para que seja possível a visualização

das responsabilidades específicas dos agentes no campo de luta da comunica-

ção. E a ação automatizada dos repórteres, em estreita relação com as fontes

institucionais de informação, tem efeito determinante na construção desse

tipo de texto, como aqui exposto, principalmente, no segundo capítulo.

É um nível de microrrelações que, na prática cotidiana, configura-se pode-

roso, por estar próximo das informações primárias sobre violências. E os tex-

tos das amostras analisadas dão pistas nesse sentido. Na maioria das notícias

secundárias, por exemplo, os dados sobre as ocorrências violentas são exí-

guos, mínimos, o que, no dia-a-dia corrido das redações, inviabiliza a elevação

dos eventos descritos à condição de notícias principais. Há, pois, performatividade

flagrante em nível de chefia, mas de reportagem também.

É necessário ratificar que o que se deseja com esta reflexão é evidenciar

o modo como se processa a performatividade da teia de poderes no campo,

chamando a atenção para a importância de não se negligenciarem aspectos

ainda não problematizados pelos debates sobre a construção social das notí-

cias no trabalho de rastreamento de engrenagens estruturantes do noticiário

sobre violências. Na corrida contra o tempo, por exemplo, a maior ou menor

oferta de dados pode determinar o lugar desta ou daquela ocorrência na

estrutura do noticiário.

As práticas ordinárias aqui descritas sobrevivem, sem grandes turbulên-

cias, por não contrariarem macrointeresses, reproduzindo, de modo natura-

lizado, automatizado e pacificado, a hierarquia do quadro social. Ao fim e ao

cabo, tais fazeres, pretensamente destituídos de ideologias, constituem-se em

vetores de idéias, pontos de vista, valores escravistas.

Ao mesmo tempo que relativiza a responsabilidade da esfera intermedi-

ária de poderes sobre a face cotidiana desse tipo de noticiário, os rastros das

amostras apontam para uma margem não desprezível de independência dos

micropoderes em relação às médio e macrodeterminações diretas. Espaço

de luta, de possibilidade de transformação, que vem sendo declinado. E o
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alinhamento acrítico dos jornalistas ao modus operandi de coleta de dados e

redação de textos o atesta.

Como analisado no capítulo “Vozes ocultas”, os repórteres incumbidos

de relatar as violências não apenas dão preferência às fontes policiais de infor-

mação, mas ocultam os discursos de agentes pertencentes a aparelhos de

Estado encarregados pela repressão a crimes. Isso equivale a apagar as medi-

ações institucionais, assumir tais vozes e operacionalizar o mimetismo dos

discursos daqueles que detêm o controle de tais aparelhos, e que aqui são

chamados de macropoderes.

São, enfim, práticas que carregam saberes e poderes, resultantes que

são de processos e lutas que constituem os conhecimentos, como enuncia-

do por Michel Foucault, em Vigiar e punir (2005c, p.27). Ideologias que pro-

vocam efeitos na vida cotidiana, a partir da microesfera de produção noticiosa.

Das amostras analisadas, por exemplo, saltam discursos estruturais que privi-

legiam a exceção — as “vítimas ocasionais” das violências, em detrimento das

“vítimas preferenciais”.

E o privilégio da exceção é uma característica que tem vinculação com

determinados critérios de noticiabilidade empregados na produção de notíci-

as, como o “fator surpresa”, nitidamente vinculado ao mercado da comunica-

ção, ou aos macrointeresses. Um saber-poder que gera conseqüências na

vida cotidiana, traduzidas, por exemplo, no estabelecimento de políticas pú-

blicas de segurança para a exceção — as “vítimas ocasionais” das violências.

Institui-se, desse modo, um vicioso “círculo de reprodução simbólica”

(BOURDIEU, 2005, p.153) dos valores dominantes — isto é, da minoria da

população. Círculo que produz efeitos bem mais perversos do que o do

citado exemplo, com o decorrente agravamento do quadro de violências pró-

ximas à dimensão física na capital baiana. Isso em função da inevitável

performatividade dos meios de comunicação de massa em relação a um grave

problema de saúde pública, que tem provocado a redução da população mas-

culina no País (IBGE apud FOLHA PRESS, 2005).

O perfil das “vítimas preferenciais” de homicídio evidencia o componente

simbólico do quadro de violências físicas em Salvador e sua Região Metropolita-
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na. Violências cotidianas, cometidas contra pessoas menos favorecidas em ter-

mos socioeconômicos e culturais, banalizadas pelos jornais sob análise, que

perpetram, com isso, uma violência simbólica, configurada, ainda, a partir do

modo diferenciado, ou positivamente discriminado, com que as “vítimas ocasi-

onais” — as mais favorecidas — são tratadas, em termos editoriais.

Fecha-se, desse modo, um outro circuito perverso: trançadas com as

violências no plano simbólico, as violências no plano físico são noticiadas de

modo simbolicamente violento, com nítido escalonamento socioeconômico

e cultural, gerando representações no imaginário que contribuem para cons-

tituir o quadro social supostamente apenas relatado. Em outros termos, esse

tipo de narrativa cristaliza estereótipos em relação aos menos favorecidos, o

que significa (re)alimentar as violências (nos dois citados planos) contra este

segmento da população.

É um circuito que se pode percorrer a partir de pensadores como

Clifford Geertz (1978), Cornelius Castoriadis (1995) e Pierre Bourdieu (2001),

cujas convergências teóricas são analisadas, dentre outros, por Pedro Paulo

Oliveira (2005). Sob perspectivas diferentes, mas demonstrando, sempre,

a complementaridade das análises sociológica e psicanalítica, tais autores real-

çam os fios que entrelaçam natureza & cultura, imaginário & representação,

corpo físico & psique, consciente & inconsciente, bios & socius,3 indivíduo &

corpo social.

Entre o padrão cultural, o corpo e o cérebro, foi criado um sistema de

realimentação (feedback) positiva, no qual cada um modelava o progresso

do outro, um sistema no qual a interação entre o uso crescente das ferra-

mentas, a mudança da anatomia da mão e a representação expandida do

polegar no córtex é apenas um dos exemplos mais gráficos. Submetendo-se

ao governo de programas simbolicamente mediados para a produção de

artefatos, organizando a vida social ou expressando emoções, o homem

determinou, embora inconscientemente, os estágios culminantes do seu

próprio destino biológico. Literalmente, embora inadvertidamente, ele pró-

prio se criou (GEERTZ, 1989 apud OLIVEIRA, P. P., 2005).

Corpo e cérebro, ou sistema nervoso central, portanto, estariam em

contínua interação, sob mediação de padrões culturais que incluem os pla-

3 A expressão, retirada de
formulações filosóficas de
Deleuze e Guattari, na
apropriação de P. P.
Oliveira (2005), buscou
recobrir a idéia de um
espaço-processual ou
processo-espacializante
dinâmico, intangível, mas
efetivo, que compreende
todos os objetos da vida
social (pessoas, outros
agentes, leis, instituições,
símbolos, valores etc.).
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nos físico (as ferramentas, por exemplo) e simbólico (suas representações).

Planos, eles próprios, como evidenciado por Geertz, construídos nesta

interação.

De modo similar, Castoriadis (1995, p.142-168) demonstra que o mun-

do “social-histórico” está “entrelaçado com o simbólico”, mas que não se

encerra nele, e trança teias entre estes dois planos e a dimensão do imaginá-

rio. O filósofo grego considera que a diferença entre natureza e cultura é “um

mundo de significações”, quer dizer, um mundo de símbolos, de representa-

ções. Mas este mundo, por ele denominado de “rede simbólica”, não é dado,

é construído a partir de um “imaginário radical”, traduzido como a capacida-

de criadora do homem. E este “imaginário radical”, expresso no plano do

simbólico e sancionado socialmente, é igualmente inacabado e permanente-

mente (re)elaborado pela “rede simbólica” que institui.

Em direção convergente, Bourdieu (1996b, p.139-140) diz que há uma

“relação de cumplicidade ontológica entre as estruturas mentais e as estrutu-

ras objetivas do espaço social”, o que, como lembra P. P. Oliveira (2005),

pode ser percebido a partir dos conceitos operatórios de habitus e campo —

o primeiro, mais próximo do agente, do bios; o segundo, do coletivo, do socius.

Conceitos esses intermediados pela illusio do sociólogo, que guarda relação

análoga com o imaginário instituinte de Castoriadis.

Tanto se pode dizer que os agentes tiram partido das possibilidades ofere-

cidas por um campo no intuito de exprimirem e de saciarem suas pulsões e

desejos, eventualmente sua neurose, como dizer que os campos utilizam as

pulsões dos agentes, constrangendo-os à submissão ou à sublimação, fa-

zendo-os se dobrarem diante das estruturas e finalidades que lhe são

imanentes. Na verdade, os dois efeitos ocorrem em cada caso, decerto, em

proporções desiguais, conforme os campos e os agentes e, desse ponto de

vista, poder-se-ia descrever cada forma singular de um habitus específico

(de artista, de escritor ou de erudito, por exemplo) como uma “formação

de compromisso” (no sentido de Freud). (BOURDIEU, 2001, p.200).

Fica, desse modo, evidenciada “a transitividade contínua” (OLIVEIRA, P.

P., 2005) entre natureza, cultura e psique, ou entre indivíduo, illusio e cole-
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tividade, ou ainda entre os mundos mental, social e das representações, bem

como entre o que é considerado como físico, como simbólico e como imagi-

nário, sem querer, obviamente, estabelecer relações lineares entre tais con-

juntos de planos e dimensões. O movimento incessante, pluridirecional e

multidimensional entre tais sistemas desautoriza separações ou ligações me-

cânicas entre eles.

Examine-se o plano simbólico no campo da comunicação midiática.

O poder performativo das mídias

O aspecto performativo das notícias dos jornais, bem como de suas en-

grenagens produtivas, é evidenciado a partir de reflexões sobre as representa-

ções em geral e sua simbiose com a vida social, que avalizam o caráter não-neutro

de toda e qualquer narrativa. Em O poder simbólico, Bourdieu (2005, p.145)

demonstra como “as relações de força objetiva tendem a reproduzir-se nas

relações de força simbólica, nas visões do mundo social que contribuem para

garantir a permanência dessas relações de força”. Em outros termos, o sociólo-

go expõe como determinadas configurações sociais tendem a reproduzir-se

nas representações (ou simbologias), as quais contribuem para perpetrar tais

configurações. Aproximando o círculo do objeto da presente pesquisa, foi pos-

sível evidenciar como o quadro de violências mais próximas do plano físico

tende a reproduzir-se nas narrativas midiáticas sobre o assunto, e como tais

narrativas contribuem para (re)produzir o quadro de violências mais próximas

do plano físico que pretensamente apenas refletiria.

São vários os estudos que corroboram com a teoria. Em Microfísica do

poder (2005b), por exemplo, Foucault demonstra que os enunciados cientí-

ficos carregam, a despeito de sua sempre evocada assepsia, sistemas de idéias,

valores, opiniões, crenças. Produzem, portanto, subjetividades, que repercu-

tem, em maior ou menor escala, no quadro social. Homi Bhabha lembra, em

O local da cultura (1998, p.25), que as grandes narrativas conectivas do capi-

talismo dirigem mecanismos de reprodução social, apesar de, como pontua-

do por Edward Said na introdução de Cultura e imperialismo (1995, p.14),

poucos terem consciência disso:
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Muitos humanistas de profissão são [...] incapazes de estabelecer a conexão

entre, de um lado, a longa e sórdida crueldade de práticas como a escravi-

dão, a opressão racial e colonialista, o domínio imperial e, de outro, a

poesia, a ficção e a filosofia da sociedade que adota tais práticas.

Em Representações do intelectual, Said (2000, p.77) promove um alerta

sobre o cunho ideológico da linguagem “específica” de pensadores, especia-

listas, peritos; dos dialetos técnicos que, por vezes, escondem ações perver-

sas, endossam extermínios, legitimam processos de dominação, sublimam

genocídios. E o noticiário sobre violências, como visto, não está imune a tais

performances, a partir mesmo da linguagem utilizada, como evidenciado pelo

uso indiscriminado do termo “execução”.

Nelson Traquina (2005a, p.145-201) é um dos pensadores do campo

da comunicação que avalizam que as notícias, por mais objetivas que sejam,

são construídas e, simultaneamente, constroem realidades; que, enquanto

construções, estão imbricadas com as relações de produção, a partir de as-

pectos organizativos do trabalho; e que, enquanto construtoras, (re)produzem

tais relações. Uma reflexão que expõe o caráter ideológico, classista e

paralisante do jornalismo-puro-espelho, em contraponto ao jornalismo-cons-

trução. De acordo com a teoria do espelho, as notícias “são como são” por-

que refletem a realidade, o que Traquina rejeita, por considerá-la “pobre e

insuficiente” (2005a, p.149). Contudo, não nega seus efeitos sobre o quadro

social. Segue as teorias construcionistas, tanto as estruturalistas quanto as

interacionistas, que, embora admitindo que as notícias são uma espécie de

índice do “real”, dão vida ao acontecimento, e, desse modo, constroem o

acontecimento — ou o “real”.

O paradigma é compartilhado por vários outros pesquisadores da atua-

lidade, como Clóvis de Barros Filho e Luís Mauro Sá Martino (2003, p.210),

para os quais “o hábito cotidiano, objetivado no discurso, é o elemento pro-

pulsor da racionalidade social”; ou Muniz Sodré (1992, p.80), para quem

“o sistema de informação (meios de comunicação e teletecnologias

informacionais) impõe-se contemporaneamente como o lugar central de pro-

dução do real do Ocidente moderno”.
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A análise das amostras dos jornais corrobora com a perspectiva

construcionista-estruturalista, ao demonstrar que o noticiário é resultante

de um processo complexo de interação entre agentes (HALL et al., 1993) —

no caso aqui analisado, das esferas midiática e policial. E incorpora o ponto de

vista das teorias organizacionais, ao destacar, por exemplo, a vinculação entre

a qualidade do noticiário sobre o assunto e o quadro de agentes (ou posições

de agentes) encarregados de produzi-lo.

Sanciona, por fim, a idéia de que mecanismos estruturantes são também

estruturados, transportando visões de mundo, que, no caso aqui analisado,

são impostas a partir de operações que Bourdieu (2005, p.11) chama de

“domesticação de dominados”. Todavia, como os construcionistas-

interacionistas, compreende que o campo midiático pende para os dominan-

tes, mas valoriza os espaços de luta dos dominados (TRAQUINA, 2005a,

p.201), o potencial que têm para virar o jogo.

Racismos institucionalizados

Não obstante o vírus (ou embrião) da democracia racial, inoculado (ou

semeado) na sociedade brasileira por Gilberto Freyre (2000, 2004, 2005),

os mecanismos coloniais de dominação permanecem entrelaçados com a

questão racial. E isso é (re)produzido pelos jornais, como evidenciado pela

presente análise de conteúdo do noticiário especializado em violências dos

três diários impressos de maior circulação da capital baiana.

O fator racial impõe-se a partir da eloqüência dos dados: nas amostras

analisadas, todas as pessoas assassinadas que tiveram as características

físicas identificadas são negras ou mulatas — classificadas, aqui, para

operacionalizar o levantamento quantitativo, de afro-descendentes.

E a maioria do jornalismo praticado em relação a tais vítimas é o de mínimo

esforço editorial. Paradoxalmente, as únicas ocorrências sem óbito contra

vítimas com características físicas identificadas que receberam tratamento

editorial diferenciado foram relativas a pessoas brancas, codificadas, no

levantamento quantitativo, como de outras etnias.
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Como evidenciado, é insustentável o argumento de que a mídia é puro

reflexo do quadro social. Portanto, a partir da articulação dos dados acima

citados, é possível afirmar a performatividade dos jornais analisados em rela-

ção a esse aspecto crucial do noticiário — de que, no mínimo, esse tipo de

texto produz representações desvalorizadas e desvalorizantes das vítimas

preferenciais das violências. Em sua maioria absoluta, pessoas menos

favorecidas em termos socioeconômicos e afro-descendentes.

O que se quer enfatizar é que não há evidência de vinculação mecânica,

intencional, entre o noticiário negativamente discriminatório e as vítimas afro-

descendentes, mas que se pode estabelecer uma homologia entre a hierar-

quia noticiosa e a hierarquia racial, sobre a qual o pesquisador Jeferson Bacelar

(2001, p.7) cobra atenção. Hierarquia que aprisiona o negro “nas tramas de

um processo que lhe é, a todos os títulos, desfavorável, com prejuízos per-

manentes a uma prática de cidadania”. E tramas com engrenagens nem sem-

pre visíveis.

Um parâmetro técnico da atualidade ilustra tal condição: de acordo com

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2004), os pretos com

formação universitária, em Salvador, não conseguem ter remuneração equi-

valente à dos brancos nas mesmas condições — o que aponta para o fato de

que a escolaridade condiciona o acesso à renda, mas a discriminação racial,

conseqüência da formação histórica e econômica do País, é fator determinante

nesse condicionamento.

Ainda de acordo com o IBGE (2000, 2004), Salvador é a cidade com

maior contingente de pretos e pardos do País: 80% do total da população.

E como evidenciado pela análise, os dados sobre os homicidas, apesar de

escassos, apontam para a probabilidade de que, do mesmo modo que ocorre

com as vítimas de homicídio, a maioria agressora seja também afro-descen-

dente — isto é, composta por negros e mulatos.

Em termos socioeconômicos, os perfis dos agressores e das vítimas afro-

descendentes das violências próximas ao plano físico identificados nas amos-

tras pesquisadas são também coincidentes: em sua maioria, menos favorecidos.

As violências físicas perpetradas por e contra este grupo étnico-cultural, por-
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tanto, estão intrinsecamente relacionadas com a violência da falta de oportu-

nidades. Violência imposta por uma minoria situada no ápice da pirâmide so-

cial, e que é não-negra.

É relevante pontuar que os dados das amostras dos três jornais, isola-

damente, não autorizariam acusar a coexistência declarada de guerras nos

planos simbólico e físico em Salvador. Os números levantados a partir do

grupo de textos selecionados dizem muito, mas não dizem tudo. A articula-

ção dos dados do levantamento quantitativo com parâmetros técnicos da

atualidade, contudo, permite asseverar a presença de tais conflitos na capi-

tal baiana. Só que de modo sub-reptício. E ambas as guerras4 têm base

socioeconômica, mas carregam traços em branco & preto, evidenciados,

também, a partir de dados do IBGE. Números que expõem engrenagens

que beneficiam os já favorecidos (não-negros) e dificultam a saída dos ne-

gros de posições menos favorecidas. Em outras palavras, uma violência, no

plano simbólico, de uma minoria não-negra contra uma maioria negra, que

alimenta as violências físicas — perpetradas e sofridas, principalmente, por

negros.

De qualquer ângulo analisado, os conflitos físicos desembocam na vio-

lência simbólica — e, por extensão, física — do racismo. É insustentável, por

exemplo, a tese de que um negro que mata outro negro o esteja fazendo

pensando na cor da pele de sua vítima. Não quer dizer, porém, que a questão

racial não esteja presente na ação. Está, porque entre o negro-agressor e o

negro-vítima há elementos propulsores do crime.

Como recurso heurístico para melhor expor o raciocínio, pode-se dizer

que nem sempre a mão que aciona uma arma é a única responsável pela

morte resultante do ato, porque esta mão pode ser de aluguel. Entre o assas-

sino e sua vítima pode haver um fator que determina esta morte — no caso,

um mandante. De modo análogo, pode-se dizer que há “mandantes” de “exe-

cuções” de negros na capital baiana. Só que em forma de engrenagens não-

visíveis — ou pouco visíveis —, como as expostas pelo IBGE.

É, portanto, uma lógica que decorre não de teses conspiratórias, mas de

informações institucionalmente objetivadas. É comum, nos debates sobre

4 Frise-se que não se está
admitindo uma separação
mecânica, linear, entre tais
planos de guerra, como
se depreende do próprio
raciocínio aqui
desenvolvido. O que se
quer com esse tipo de
construção é realçar a
inter-relação entre os
confrontos no plano físico
e as violências no plano
simbólico.
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segurança pública e racismo na cidade do Salvador, argüir-se que a maioria

das pessoas assassinadas tem a pele negra porque a maioria da população é

negra. O que é um fato. Mas um fato relativizado a partir da análise das infor-

mações disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,

que apontam para determinantes simbólicos das violências físicas.

Segundo o IBGE (2004), na Região Metropolitana de Salvador, o número

médio de anos de estudos da população (ocupada e desocupada) é maior

entre os brancos; a maioria da população ocupada é branca; a maioria da

desocupada, composta por pretos e pardos; aos pretos e pardos são destina-

dos os serviços menos qualificados (construção civil e serviços domésticos);

os brancos recebem salários até 2,8 vezes maiores que os pretos e pardos —

ou negros e mestiços.

São dados que realçam a perspectiva histórica da questão: a herança da

colonização e do escravismo. Dissociados de outros, entretanto, reduziriam a

problemática do racismo, creditando os altos índices de desemprego e os

postos desqualificados de trabalho à baixa escolaridade dos pretos e pardos

— o que é um fato. Mas não absoluto, porque não há argumento sobre limi-

tação educacional que se sustente diante do dado de que, na capital baiana,

com a mesma escolaridade e nas mesmas condições de trabalho, os negros

tenham remuneração menor que os brancos.5

Pode-se dizer, portanto, que presenciamos um prolongamento da capi-

tal baiana dos tempos da colônia e do regime escravocrata, que mantém os

negros no centro de um sistema de subordinação — sustentado pela falta de

condições de escolaridade, pela cor da pele igualmente. Sistema que continua

a encher postos policiais, delegacias e institutos médico-legais de afro-des-

cendentes. Na condição de agressores, de vítimas também. E não é um lega-

do histórico passivo. Muito pelo contrário.

Os dados do IBGE revelam que esta herança vem sendo nutrida por

teias não-visíveis, que impedem os pretos e pardos de ascenderem social-

mente (o que aponta para a importância de políticas públicas compensatóri-

as, como as cotas para negros, ou afro-descendentes, nas universidades). São

violências subliminares, mas detectáveis estatisticamente, que criam as con-

5 É importante ressaltar
que não significa dizer
que os negros tenham o
mesmo índice de
escolaridade dos brancos,
mas que, quando
alcançam o mesmo nível,
não recebem os mesmos
salários.
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dições que favorecem o extermínio de negros, ou afro-descendentes, em

Salvador e sua Região Metropolitana.

“Operadores de dominação”

Como demonstra a socióloga Vilma Reis (2005), as violências físicas de

negros contra negros estão incrustadas no aparato repressivo do sistema de

segurança pública, aparelho de Estado operado por negros, os quais com-

põem, majoritariamente, os escalões mais baixos da hierarquia policial. Mas é

um exército de negros comandado por não-negros, os quais ocupam as mais

altas patentes das corporações. Há, portanto, marcas de hierarquia racial e de

(re)produção social desta hierarquia em nível de macropoderes neste apare-

lho de Estado — viabilizada pelos micropoderes, porém.

O fenômeno encontra correspondência em reflexões de Foucault, que,

no livro Em defesa da sociedade (2005a, p.51), demonstra como os “disposi-

tivos de dominação” são acionados por “operadores de dominação”, quer

dizer, por agentes que se posicionam nas malhas capilares das estruturas so-

ciais, apoiando-se uns nos outros, remetendo-se uns aos outros, às vezes

convergindo, outras negando-se, anulando-se, mas mantendo, sempre, tais

mecanismos em funcionamento. Engrenagens que “Haiti”,  de Caetano Veloso,6

expõe, de modo emblemático:

Quando você for convidado pra subir no adro

Da Fundação Casa de Jorge Amado

Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos

Dando porrada na nuca de malandros pretos

De ladrões mulatos

E outros quase brancos

Tratados como pretos

Só pra mostrar aos outros quase pretos

(E são quase todos pretos)

E aos quase brancos, pobres como pretos,

Como é que pretos, pobres e mulatos

E quase brancos quase pretos de tão pobres são tratados

6 “Haiti”, de Caetano
Veloso e Gilberto Gil, foi
gravada originalmente em
Tropicália 2 (1993).
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São posições, ações e relações no âmbito da segurança pública que en-

contram homologia nas posições, ações e relações do sistema de comunica-

ção midiática. Daí a opção por esquadrinhá-las, descolando atribuições e

responsabilidades dos micropoderes em relação a outros, de modo a expor

o papel que desempenham na estrutura performativa desse tipo de narrativa.

Sem, com isso, negar, ou minimizar, a necessidade de se perscrutarem as

macroesferas do campo, como pontua Foucault (2005a, p.51):

Eu não quero dizer [...] que não há, ou que não se pode atingir nem descre-

ver os grandes aparelhos do poder. Mas eu creio que estes funcionam

sempre sobre a base desses dispositivos de dominação.

Voltando aos rastros das amostras pesquisadas, apesar da evidente inter-

relação entre as dimensões das violências, não há um único posicionamento

crítico em relação às brutalidades perpetradas no plano simbólico. O que se

percebe é uma estrutura textual que banaliza as agressões físicas, em sua

maioria, fatais, contra as vítimas usuais — os negros; e valoriza as violências

físicas, nas amostras, sem óbitos, contra os não-negros: não há, por exemplo,

no corpus final, ocorrências contra pessoas brancas (ou de outras etnias) en-

tre as notícias secundárias.

São construções midiáticas feitas de presenças (ou ênfases) e ausências

(ou insuficiências) discursivas que provocam distorções de perspectivas em

relação às violências próximas ao plano físico em Salvador e sua Região Me-

tropolitana, e, desse modo, não só refletem, como constroem o fenômeno.

Entre as lacunas identificadas nas amostras, está o não-posicionamento críti-

co em relação ao que os membros do movimento “Reaja, ou será morto.

Reaja, ou será morta” denunciam como “negrocídio” (2005). Uma omissão

recorrente do noticiário cotidiano, que se alinha, automática e subliminarmente,

à “limpeza étnica”.

“Guerra das raças”

Tais vestígios, pinçados do aparato repressivo do sistema de segurança

pública e das narrativas sobre violências dos três diários impressos de maior
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circulação de Salvador, evidenciam a sobrevivência, na contemporaneidade,

de racismos institucionais instituídos e instituintes, expondo os mecanismos

automatizados que viabilizam a “guerra das raças” de que fala Michel Foucault,

na coletânea de textos-aulas publicada sob o título Em defesa da sociedade

(2005a, p.285-315). No volume que reúne o conteúdo de um curso minis-

trado no Collège de France, em 1976, o filósofo francês focaliza o nascimento

do racismo no Estado Moderno, concretizado a partir da emergência de uma

tecnologia de poder denominada de biopoder. Em verdade, uma configura-

ção nova da estatização do biológico, a qual se caracterizava, até o século

XVII, pelo direito de “fazer morrer” ou de “deixar viver” os súditos, de acor-

do com a vontade dos soberanos. Era um direito que se traduzia em “poder

de espada”, vez que o “deixar viver” era exercido a partir do momento em

que o soberano podia matar, ou seja, a partir do poder de “fazer morrer”.

Entretanto, do século XVIII em diante, o biopoder ocupa-se de “fazer viver”

ou “deixar morrer”, o que é operacionalizado de modo “silencioso”, por meio

de intervenções — ou omissões — normativas do Estado. Em outros ter-

mos, o biopoder incorpora, no Estado Moderno, o “poder de espada” do

soberano, mas de modo indireto. É um poder disciplinar, mas embutido no

normativo. Um direito-poder que elimina, simbólica e fisicamente, mas sem

agregar o ônus de uma política oficial de extermínio. Assim, aos que merecem

viver, são garantidos direitos sociais básicos, como alimentação, saúde, trans-

porte, educação. Àqueles que podem morrer, tais direitos são negados.

E a clivagem entre os que merecem viver ou podem morrer é construída

e legitimada por processos de validação ou aniquilamento de identidades. Pro-

cessos que incluem a estruturação e a difusão de representações estigmatiza-

das e estigmatizantes. No caso aqui analisado, narrativas midiáticas(re)produtoras

de “classes perigosas”, compostas pelos novos “inimigos da Pátria”, como de-

nuncia Cecília Coimbra (2001, p.57-61): pessoas pobres, negras, com baixa

escolaridade, moradoras dos chamados bairros periféricos.

Personagens que aparecem nas páginas de “Polícia” e “Segurança” como

figuras centrais e atuantes, ao contrário do que ocorre nos espaços mais

valorizados dos jornais (DALMASO, 2002), reservados aos mais favorecidos.
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Lugares-destinos construídos a partir de narrativas cuja performatividade nem

sempre é evidente, e que se realiza, muitas vezes, a partir de microrrelações,

como exposto pela presente análise e demonstrado, de modo flagrante, por

Maria Victoria Benevides (1983 apud COIMBRA, 2001, p.61):

Numa batida na Cidade de Deus, um bairro do Rio de Janeiro, a polícia

prendeu, como suspeitos, 140 pessoas que não conseguiam provar, naquele

momento, que trabalhavam. A polícia não encontrou bandidos e todos afinal

foram liberados. Mas o delegado deu uma entrevista à imprensa dizendo-se

muito satisfeito: ‘pelo menos a gente fotografa e ficha eles’. Você fotografa e

ficha porque, quando precisar de algum culpado, é fácil. Diz o delegado: ‘é

claro que eles ficam marcados definitivamente, na próxima batida [...], eles já

serão considerados pessoas com antecedente, porque eles já estiveram numa

batida anterior’. Enquanto não descobre, a polícia fabrica suspeitos e impu-

nemente fornece aos jornais os nomes dos acusados, porteiros de prédios,

bombeiros, hidráulicos, pedreiros, empregadas domésticas.

Há indícios, portanto, de que a biopolítica opera, na atualidade, pela eli-

minação dos indesejáveis, tanto no plano físico quanto no plano simbólico.

O “poder de espada” (de “fazer morrer” ou de “deixar viver”) é entrevisto

nas amostras pesquisadas por réstias de falas claramente emitidas por “ope-

radores” de aparelhos de Estado, reproduzidas por “operadores” de notícias,

e que têm no termo “execução” um exemplo emblemático; o “fazer viver”

e “deixar morrer”, por opções, eleições, prioridades, investimentos e enqua-

dramentos noticiosos.

O “fazer viver” de que fala Foucault é evidenciado, dentre outros vestí-

gios das amostras, pela hierarquia noticiosa que privilegia, editorialmente, as

violências não-letais contra vítimas mais favorecidas em termos

socioeconômicos e culturais — que correspondem, em sua maioria, aos bran-

cos, ou não-negros. Privilégio este em detrimento das violências letais contra

vítimas menos favorecidas — que correspondem, em sua maioria, aos afro-

descendentes, ou negros.

Outra presença discursiva das amostras que denota a opção dos media

pelas “vítimas ocasionais” das violências em Salvador e sua Região Metropolita-
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na é o debate sobre alternativas de segurança inacessíveis às “vítimas preferen-

ciais”, a exemplo das cercas elétricas e da guarda privada. Não pela preocupa-

ção em si com a proteção das moradias dos mais favorecidos (portanto,

não-negros), mas pela ausência de igual debate sobre opções para os que estão

em desvantagem numa guerra em que a cor da maioria dos mortos é negra.

E enquanto as discussões sobre a proteção dos espaços-redomas

ocupados pelos mais favorecidos ganham as manchetes dos periódicos, ante

ameaças de invasão, os assassinatos multiplicam-se dentro dos espaços exí-

guos onde vivem os menos favorecidos, sem correspondente nível de indig-

nação nos jornais. Uma lacuna discursiva favorável à política do “deixar morrer”

de que fala Foucault. E que, no caso brasileiro, baiano, soteropolitano, tem

nítida vinculação com o processo de colonização escravista.

Na era da tecnologia da informação, os descendentes dos que habitavam

as casas-grandes e os sobrados vivem em espécies de bolhas, enquanto os

dos moradores das senzalas e dos “mucambos”7 amontoam-se em espaços

minúsculos, “anti-higiênicos”, vazados, quase vãos. Espaços de pobrezas,

invadíveis, porque rotineiramente invadidos, sem correlativos protestos, como

revelam os números extraídos das amostras dos jornais. Um quadro vincula-

do a narrativas que, como demonstra Coimbra (2001, p.61), constroem “ter-

ritórios perigosos”.

Entretanto, como observa Eneida Leal Cunha (2007), é preciso com-

preender a especificidade do racismo praticado na capital baiana, “local de

produção de eficazes imagens da negritude, da brasilidade afro-descendente,

da convivência inter-racial”, e, simultaneamente, de práticas de extermínio

destes mesmos segmentos étnico-culturais. Um antagonismo que corrobora

com a análise do antropólogo Antonio Risério (apud CUNHA, 2007), de que

a cultura “negromestiça” não é dominante, mas é hegemônica.

Uma hegemonia, porém, como pontua Cunha (2007, p.6), construída

num “contexto de discriminação e extremada violência”, como analisado pelo

relator especial da Organização das Nações Unidas (ONU) Doudou Diène,

em passagem por Salvador em 2005, para colher dados sobre discriminação

racial. Em entrevista ao jornal A Tarde,8 o cientista político senegalês compara

7 A grafia mucambo, usada
por Gilberto Freyre, é
conservada neste trabalho
por remeter mais
diretamente ao sentido
histórico de ‘esconderijo
de escravos’.

8 A Tarde, Salvador, 22
out. 2005. Disponível
em: <http://www.
lpp-uerj.net/olped/
AcoesAfirmativas/
exibir_opiniao.asp?
codnoticias=9151>.
Acesso em: 6 jun. 2007.
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o racismo econômico e social de outros países com o verificado na capital

baiana, que considera extremado:

[o racismo] sempre se traduz por uma violência física, mas não da mesma

natureza em que encontramos aqui. O extermínio de jovens que são na

maioria negros, pobres e que vivem nas favelas e periferias, eu não verifi-

quei em outros países.

Refletindo sobre a ambigüidade cultural de Salvador, Doudou Diène ava-

lia que a “promoção da identidade africana na Bahia não se traduz na promo-

ção de igualdade no plano político, social e econômico”. E resgata uma das

dimensões ideológicas da questão, ao lembrar que este tipo de promoção,

historicamente, “tem sido utilizada não só para colocar as comunidades em

guetos culturais, mas também para disfarçar a ausência de mudança da posi-

ção dessas comunidades no âmbito político”.

Publicada na editoria de “Local”, no mesmo período que as notícias das

amostras selecionadas (segundo semestre de 2005), a entrevista com o relator

da ONU realça, por contraste, as insuficiências do noticiário especializado

em violências das editorias de “Polícia” e “Segurança” aqui analisado. Ao mes-

mo tempo, reafirma o componente automatizado do discurso produzido por

este tipo de editoria, bem como sua localização em baixos patamares da hie-

rarquia dos jornais.

De modo análogo ao que ocorre na vida cultural da capital baiana, as

narrativas sobre o assassinato de pessoas pobres e negras só saem do gueto

noticioso dos jornais, no corpus analisado, dentro do período selecionado,

quando um fato extraordinário quebra a rotina hierarquizada e hierarquizante

das redações, como o registro de vozes internacionalmente autorizadas. São,

contudo, registros esporádicos, como evidenciam as rubricas de “especiais”,

sob as quais a maioria de tais reportagens é publicada.

No dia-a-dia noticioso, que a leitura sistematizada das amostras buscou

reconstituir, as violências são narradas sem a correspondente contextualização

do fenômeno, naturalizando, ou vulgarizando, um quadro de extermínios físi-

cos e simbólicos, traduzido, como esquadrinhado pela análise, em faxina étni-
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ca. Um obituário midiático — e, portanto, performativo — de uma versão

contemporânea da “guerra das raças”, que os guetos artístico-culturais de

Salvador não conseguem mitigar, ou disfarçar.

Cidade de bolhas & vãos

A reprodução de extratos da atualidade sociocultural ajuda a recompor

a atmosfera de uma cidade repartida. Um microcosmo tomado pela “guerra

de lugares”, de que fala José Raimundo de Jesus Santos (2004, p.163), referin-

do-se ao confronto entre os que vivem no “cativeiro social” dos espaços

periféricos, “seqüestrados dos seus direitos, amordaçados em seus sonhos e

expectativas”, e aqueles que os colocam, simbólica e, portanto, concreta-

mente, na condição de lugares “marginais”, ou “perigosos”.

Recorra-se a algumas cenas do carnaval de Salvador, registradas nas

mídias locais. Pinçadas de períodos anteriores e posteriores ao das amostras

dos jornais pesquisados, mescladas com fragmentos do contexto histórico

da colonização escravista e confrontadas com ocorrências criminais, permi-

tem visualizar os paradoxos da convivência racial baiana e compreender al-

guns dos mecanismos que viabilizaram e viabilizam a dominação de uma classe,

metamorfoseada em raça, sobre outra.

— Quem é você, adivinha...

Ao soarem os primeiros acordes do bloco, o formigueiro multicolorido

agita-se. Braços erguidos, acompanha, em uníssono, as estrofes do velho hit
carnavalesco. A Cleópatra loura acerca-se da havaiana morena, sorri, es-

tende as mãos, canta a plenos pulmões.

— ...se gosta de mim...

O Batman barrigudo sai metendo o cotovelo, abrindo caminho (vai sem

Robin. Não parece contaminado pela alegria coletiva); a enfermeira de bi-

gode segura a saia da bailarina de pernas peludas e rodopia, rodopia, rodo-

pia...

 — O amor de Julieta e Romeu. O amor de Julieta e Romeu. Igualzinho ao meu
e ao seu...
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A luz da câmera de uma TV encandeia a multidão. O samurai vira o rosto,

cutuca o baixinho de sunga preta, vai saindo de fininho. O cortejo segue

pelas ruas bêbadas de luz, luxúria e som.

O Menino nem-tão-menino-assim Maluquinho entorna a lata de cerveja,

joga-a no chão. Um homem abaixa-se, pega o recipiente e sorve-o sofrega-

mente. É negro e esquálido. Veste colete verde numerado e bermuda jeans

estilo esfarrapado. No rosto, uma cicatriz.

Após o gesto rápido, furtivo, o moço retorna ao posto de trabalho, junto a

outras dezenas de mulheres e homens, quase todos negros e fardados, que

margeiam o mundo de fantasia do bloco.

Eles quase não vêem o que acontece à volta. Os olhos de quase todos

varrem, ansiosos, o chão. Espreitam latas vazias, que recolhem, amassam e

colocam nos sacos de lixo amarrados ao cós da calça.

— Cadê a Bahia na palma da mão...

Belo, o coro de palmas que acompanha o refrão. Parece saudar o casal que,

alheio aos esbarrões, troca longos e ardentes beijos. Ele vestido de minis-

saia. Ela, de Superman. O cheiro de lança-perfume já empesta o ar.

O short cor de abóbora e minúsculo desenha as formas da garota que se

insinua para o cordeiro. Ele — tênis quadriculado, touca de crochê azul —

passa as mãos em seus cabelos esticados. Ela tenta entrar na corda. Ele se

desculpa. Ela se chateia.

Do lado de dentro, um rapaz louro, de olhos azuis, bermuda florida, sandá-

lias estilo alpercatas e rabo-de-cavalo, tenta acompanhar o ritmo de uma

morena cabo-verde. Pernas, corpo, cabeça e braços em descompasso. Ela

ri. Faltam-lhe dois dentes.

— Tem gente de toda cor / tem raça de toda fé / guitarras de rock’n’roll, batuque
de candomblé...

[...]

Um homem pula para o lado de dentro da corda. Os seguranças acorrem,

mas ele é mais rápido. Como um raio, corta o bloco e desaparece nas

areias da Barra, entre o Porto e o Farol. Uma mulher tenta o mesmo, mas é

impedida pelos cordeiros.

— Ele me roubou, ele me roubou! (ela desespera-se).

— Dandalunda maimbanda coquê!
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O refrão da música incendeia a multidão. Dandalunda é uma representa-

ção de Oxum, rainha das águas doces e revoltas, como as cachoeiras. No

sincretismo religioso, é Santa Cecília, a padroeira da música. Mais

afrobaianidade, impossível. Mas os baianos não parecem lá saber o que

cantam...

— Cangalunda daindanda coqueiro! (um tenta).

— Bandalunda gaindanda coquê! (outro repica).

E entre bebês-cotonete, palhaços, vikings, freiras, índios, homens das caver-

nas, vampiros, coelhos, diabos e anjos, a torrente humana chega ao largo

do Farol. Do alto de um dos muitos prédios — quase todos silenciosos, de

poucas janelas iluminadas — chove papel prateado.

Embaixo, três garotos, braços dados, assistem à celebração. Estão imóveis,

sérios, mudos, agarrados uns aos outros. Devem ter entre 7 e 10 anos.

São negros, carregam sacos azuis de lixo semicarregados de latas. Estão

descalços.

— Viveeeer e não ter a vergonha de ser feliz...

O bloco dobra o largo do Farol ao som de Gonzaguinha.9

O flash é do carnaval baiano de 2003. Foi publicado no jornal A Tarde do

mesmo ano, sob o título “Alegoria da cidade”, uma alusão a “Alegria da cida-

de”, uma das músicas do repertório de Margareth Menezes, que puxa o blo-

co10 Os Mascarados. A cantora prega a diversidade étnico-cultural. Entretanto,

o entorno da estrela que se impôs como alternativa às manifestações carna-

valescas de apartheid nos faz refletir sobre formas e cores da cidade do Salva-

dor nos dias atuais.

Margareth Menezes é negra, mas (e a conjunção adversativa é intencio-

nal) ocupa o panteão dos artistas da maior e mais popular festa pública de

Salvador (da Bahia, do Brasil). Dentro da corda do bloco que comanda, a

maioria é branca, ou quase branca, porque sem marcas visíveis — ou

presumíveis — de afro-descendência. Fora do cercado, uma grande maioria

negra. Visivelmente negra. Protegendo o lado de dentro contra o lado de fora,

homens e mulheres negros. Notadamente negros.

9 VARJÃO, Suzana. Alegoria
da cidade. A Tarde,
Salvador, 3 mar. 2003.
Caderno 1, Cidade, p.2.

10 Os blocos de carnaval
são agremiações que saem
às ruas, puxadas por trios
elétricos (carros de som),
distinguindo e separando
seus componentes dos
passantes por meio de
fantasias, em geral
padronizadas, e por
cordas.
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O microcosmo de Os Mascarados revela parte da intrincada rede de

relações na capital baiana neste começo de milênio. Exibe sinais de integração

cultural. E de discriminação racial e opressão social. Tão fortes que diluem,

no contexto festivo, o paralelo que um dia o autor de Casa-grande & senzala,

Sobrados e mucambos e Ordem e progresso (FREYRE, 2005, 2000, 2004) ali-

nhavou, ou possa ter alinhavado, entre democracia racial e democracia social.

A observação direta do fragmento da cena cultural baiana ancora as crí-

ticas dirigidas por vários estudiosos da contemporaneidade a esta falsa equi-

valência freyreana , como observado por Elide Rugai Bastos (2004).

E traça um continuum entre o passado e o presente da sociedade patriarcal:

sob o lema da ordem e do progresso, a mais negra das cidades da República

reproduz, no início do século XXI, o exercício de poderes do tempo da

colônia, descrito pelo sociólogo em sua trilogia.

É importante frisar que a evidência flagrada na arena carnavalesca não

desconsidera a impropriedade de se estender o modelo de dominação patri-

arcal a outras unidades da Federação, como observado por Sérgio Buarque

de Holanda (1993). O que se busca, aqui, é o estabelecimento de nexos

entre a Salvador do Império e da Colônia e a capital atual, levando-se em

conta que a Bahia é uma “referência emblemática do passado colonial e da

herança africana” (MOURA, 2005, p.88).

Na apologia que faz ao “equilíbrio” [sic] social do sistema casa-grande &

senzala, Gilberto Freyre descreve em minúcias os jogos de poder entre opres-

sores e oprimidos. Poder em sua versão não “esquelética”, para usar, aqui, o

conceito de Michel Foucault (2005b, p.8). Poder que não apenas reprime,

mas alicia; que, em alguns casos, contenta uma minoria para controlar a mai-

oria; distribui migalhas entre micropoderes, para conservar a maior parte do

banquete dos senhores nos trópicos.

E o melhor das migalhas, no Brasil colônia, é distribuído aos escravos

domesticados, cristianizados, com feições, modos e costumes mais próximos

dos que vivem nas casas-grandes. Aos demais, a esperança de ascensão à

condição de “gente da casa” e o tronco. Entretanto, o “mecanismo de aco-

modação”, feito de afagos e chicotadas, caramelos e sangue, garante, segundo
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Freyre, o “equilíbrio” do todo social da colônia. Uma “harmonia” (sentida,

obviamente, do ponto de vista dominante) que é quebrada na passagem para

o sistema imperial.

Com a abolição da escravatura e a proclamação da República, as relações

sociais se renovam. Os poderosos do campo mudam-se para a cidade. Em

lugar de casas-grandes, sobrados. Em vez de senzalas, “quartos para criados”.

E, se o relativo equilíbrio entre escravos “de grife” e senhores já não é o

mesmo, as relações entre estes e os negros das senzalas — os inconformados,

não-domesticados — deterioram-se significativamente.

Enquanto as senzalas diminuem de tamanho, engrossam as aldeias de

“mucambos” e de palhoças, espalhando-se pelas zonas mais desprezadas das

cidades. Configuram-se, então, como descreve Freyre (2000, p.234), “con-

trastes violentos de espaço [...]: o sobrado ou a chácara, grande e isolada, no

alto [...], e as aldeias de mucambos e os cortiços de palhoças embaixo, um

casebre por cima do outro, os moradores também [...], numa angústia anti-

higiênica de espaço”.

À medida que os mecanismos de “integração” [sic] social se diluem, os

antagonismos se acentuam. E a partir das sobras dos processos de “acomo-

dação” (ou dominação), as violências próximas ao plano físico recrudescem

(ou ganham o espaço público) na urbe brasileira. Na circunvizinhança das

tensões, surge o carnaval, com a proposta de promover o que este espaço,

loteado e elitizado, não permite: a confraternização entre classes & raças;

o amortecimento dos conflitos resultantes das relações de subordinação.

Tudo começa com o entrudo. Como alternativa aos luxuosos bailes de

máscara que a alta burguesia promove, em recintos fechados, os represen-

tantes das classes populares — negros alforriados, em sua maioria —

vestem-se de cores berrantes e saem de casa em casa, comendo, bebendo e

cantando. Entre um trajeto e outro, envolvem-se em “batalhas”, promovidas,

entre outros, com ovos crus, pós-de-arroz e líquidos sujos, malcheirosos —

urina, na maioria das vezes. A brincadeira termina, invariavelmente, em pan-

cadaria. Depois de muitos protestos e da tentativa infrutífera das autoridades

de acabar com a manifestação por decreto, com multa e cadeia, vem a solu-
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ção: levar os salões para as ruas. Com o tempo, o entrudo se dissolve. Nasce

o carnaval, com suas alegorias, máscaras, fantasias, lança-perfumes, batalhas

de confetes e serpentinas.

Mas o fluxo e o refluxo dos processos de “domesticação dos domina-

dos” voltam a comprometer a confraternização carnavalesca. Os espaços

públicos da folia são, também, loteados: surgem os cercados de luxo — fixos

e móveis; altos e baixos. E as manifestações de violência próximas ao plano

físico que, em dias comuns, são confinadas nos guetos, que incluem as pági-

nas sobre assuntos “policiais” dos meios de comunicação de massa, explo-

dem nos palcos da festa e nos cadernos “culturais”.11

Volte-se à Salvador da atualidade.

— O senhor é autoridade. Tem que ver isso aqui. A minha gente tá apanhan-

do, ministro!

O brado é do cantor, compositor e percussionista Carlinhos Brown.

E acontece no carnaval de 2006. Outra estrela negra do show business baiano

a brigar contra a reprodução, na festa, de formas de opressão e discriminação

social e racial, Brown alterna-se entre o podium do seu trio elétrico e o “cama-

rote andante” — uma paródia contra os bunkers destinados aos

integrantes das classes mais abastadas que pontilham os espaços

carnavalescos.

A “gente” que o artista evoca é, em sua maioria, composta por ne-

gros e pobres que disputam as sobras das ruas, entre as cordas dos blo-

cos e a passagem dos trios. Do alto de um dos luxuosos camarotes, a

autoridade a quem se dirige: Gilberto Gil, um dos poucos negros a, então,

ocupar um alto cargo na cena política brasileira — significativamente, o de

ministro da Cultura. Como demonstra o extrato carnavalesco, ao menos

na capital baiana, o conteúdo do patriarcalismo muda. A forma de exercer

seus poderes, não.

No mundo dos brancos, os negros reproduzem, autenticam, validam,

legitimam ou, como analisa Florestan Fernandes (1972), sucumbem diante de

modelos de separatismo, opressão, repressão e domesticação. Modelos que

não escapam às manifestações artísticas e festivas de confraternização inter-

11 Entendidos, aqui, como
os cadernos que tratam
de artes e variedades.
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racial — ou cultural. E que fortalecem a sua tese sobre a revolução brasileira:

mais que ruptura, o que ocorre é a renovação de formas de dominação

(FERNANDES, 1974). Ou, seguindo Foucault (2005a), a continuação da guerra,

por outros meios.

Tangenciando o modelo de que se vale Gilberto Freyre para inseminar

pacificação entre dominantes e dominados, Michel Foucault (2005a, p.49-73)

valida a concepção de que “uma estrutura binária perpassa a sociedade” mo-

derna. Diz, contudo, que essa “articulação histórica precisa” ocorre não no

sentido da pacificação, mas da continuação da “guerra das raças” por outros

meios que não (apenas) o do confronto em campos físicos de batalha — o

que inclui as leis e a política:

Estamos em guerra uns contra os outros; uma frente de batalha perpassa a

sociedade inteira, contínua e permanentemente, e é essa frente de batalha

que coloca cada um de nós num campo ou no outro [...]. Há dois grupos,

duas categorias de indivíduos, dois exércitos em confronto. E, sob os es-

quecimentos, as ilusões, as mentiras que tentavam fazer-nos acreditar, jus-

tamente, que há uma ordem ternária, uma pirâmide de subordinações ou

um organismo, sob essas mentiras que tentavam fazer-nos acreditar que o

corpo social é comandado seja por necessidades da natureza, seja por exi-

gências funcionais, temos de redescobrir a guerra que continua, a guerra

com seus acasos e suas peripécias.

Voltando à cena baiana de 2006, os desdobramentos do protesto ocor-

rem antes do final da festa. De joelhos, em plena avenida, Carlinhos Brown

pede desculpas a Gilberto Gil. E de suas palavras e gestos lê-se mais que

solidariedade para com um “irmão de cor”. Depreende-se um alerta sobre o

lugar segregado (e, ao mesmo tempo, estratégico) que a sociedade pós-colo-

nial permitiu a um negro ocupar. Mais negro-vítima, portanto, que o negro-

vilão divisado a partir das palavras de protesto de Brown.

Um negro num mundo de brancos. Negro-dominado, mas não neces-

sariamente domesticado. E com autonomia para, de um lugar sociocultural

segregado, escancarar o “racismo biológico-social” de que fala o filósofo

francês. Um racismo, como lembra Eneida Cunha (2007), divisado na “mo-
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notonia perversa das vozes hegemônicas que dissociam cor e classe na re-

alidade social baiana”, e que busca desfocar a perspectiva enunciada por

Foucault (2005a, p.72):

O que vemos como polaridade, como fratura binária na sociedade, não é o

enfrentamento de duas raças exteriores uma à outra; é o desdobramento

de uma única e mesma raça em uma super-raça e uma sub-raça.

Fica claro o afastamento de Foucault em relação tanto aos tratados

biológicos racistas, que têm em Nina Rodrigues um representante, quan-

to em relação aos estudos que, buscando recusar as teorias que legitimam

práticas racistas, acabam por negar as próprias práticas racistas, como

ocorre com a obra de Gilberto Freyre. O filósofo alinha-se, assim, às cor-

rentes de pensamento que defendem a necessidade de se continuar a

usar o conceito de racismo, ainda que, como define Stuart Hall (2003c,

p.60), “sob rasura”.

A estratégia permite manter viva a memória dos extermínios, e, ao mes-

mo tempo, combatê-los, ao facilitar o rastreamento dos vestígios de práticas

racistas, que, como pontua Eneida Cunha, nem sempre se traduzem, na atu-

alidade como na modernidade de Foucault, pelo desprezo ou pelo ódio à

diferença étnica. Transmutados, metamorfoseados, mimetizados, buscam,

sobretudo, alcançar, como analisa o filósofo (2005a, p.72), o ideal de “purifi-

cação permanente” dos “conservadorismos sociais”, que o racismo de Esta-

do opera.

Os sinais de continuísmo socioeconômico e cultural se multiplicam nas

mídias locais, autenticando a configuração do sistema baiano de dominação na

atualidade, feito de alternâncias entre as violências nos planos físico e simbó-

lico que se permeiam e se nutrem mutuamente, e o glamour artístico, que as

empalidece. E, assim como os assuntos “policiais”, eventualmente, invadem

as páginas “culturais” dos jornais, como visto na cena protagonizada por Brown,

os assuntos “culturais” vão parar nas páginas “policiais”, apontando para ou-

tro aspecto do problema.
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O desenho ilustra a notícia principal da página de “Polícia” do jornal

A Tarde de 24/02/2006, uma sexta-feira de carnaval. E resume o assalto a um

grupo de dez turistas brasileiros. Hospedados em Vilas do Atlântico, um con-

domínio de luxo localizado no litoral norte do estado, a poucos quilômetros

da capital baiana, os visitantes alugam um veículo de transporte de passagei-

ros (uma van) para buscar 30 fantasias de blocos de carnaval previamente

compradas para a festa, ao preço de R$ 15.000,00. Ao saírem do local de

distribuição, são seguidos por uma motocicleta. Entram no condomínio —

protegido por muros, cercas, alarmes, cães, “seguranças” e guaritas. A moto

também. Ao estacionarem, são abordados pelos ocupantes da motocicleta,

que abrem as portas da van e, sacando armas de fogo, exigem a entrega das

indumentárias que identificariam e permitiriam o acesso dos foliões a um dos

cercados móveis da festa “popular”.

É mais uma cena, vinculada ao contexto artístico-cultural, representativa

do cotidiano de Salvador, e que denota a fragilidade do anseio de

impermeabilidade das bolhas — fixas ou móveis — nas quais vivem, estudam,

se deslocam, se divertem os descendentes dos senhores coloniais.

Em verdade, células em permanente estado de osmose, cujas membranas de-

limitam, mas não impedem as trocas de identidade(s). Trocas que o uso da

força torna mais visíveis, mas que nem sempre são realizadas de forma violen-

ta, ocorrendo, na maioria das vezes, por meio de negociação, como

a flagrada — embora não concretizada — entre o cordeiro e a foliã

“pipoca”12 de Os Mascarados. Transações efetivadas, muitas vezes, à revelia

12 Os foliões “pipoca” são
aqueles que não dispõem
de “passaportes” (fantasias
compradas a preços
como os praticados em
relação aos citados
turistas) que lhes
permitam transitar no
circuito da festa pelo
lado de dentro dos
cercados móveis (os
blocos carnavalescos).
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de macrodeterminações, em nível de micropoderes, como as descritas por

Gilberto Freyre, na Bahia colonial e escravocrata.

Demonstra Tomaz Tadeu da Silva (2000, p.81) que “na disputa pela iden-

tidade está envolvida uma disputa mais ampla por outros recursos simbólicos

e materiais da sociedade”. O inverso também é verdadeiro: na disputa por

bens materiais, como as fantasias roubadas aos turistas, está envolvida uma

disputa por espaço, direitos, reconhecimento — negados aos negros (po-

bres) no mundo dos brancos (ricos), numa violência exercida no plano sim-

bólico e ignorada pelo noticiário especializado em violências que desembocam

no plano físico.

Foto: Xando Pereira
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O anúncio publicitário ao lado reproduzido13 é mais um fragmento da

cidade das bolhas e dos vãos. Vende a idéia de que, em uma redoma móvel de

vidro blindado, seu ocupante estará a salvo das balas disparadas em meio ao

conflito urbano que mata, diariamente, uma média de quatro pessoas em

Salvador14. A grande maioria, porém, com o perfil exposto pelo entorno do

outdoor, captado pela fotografia: pessoas negras e pobres. O perfil das “vítimas

preferenciais” das violências, que coincide com o da maioria da população.

E a associação deste dado com o preço médio de uma blindagem de automó-

vel15 revela o perfil do público a que a peça publicitária se dirige: uma minoria

composta por brancos, bem aquinhoados, descendentes dos moradores das

casas-grandes e dos grandes sobrados — a que menos figura nas estatísticas

sobre mortalidade por causas externas, isto é, “vítimas ocasionais” desta e de

outras violências.

Não se pretende, aqui, discutir a ineficácia do modelo de segurança ven-

dido a uma parcela da população, cujas incongruências e fragilidades a conjun-

tura se encarrega de expor.16 Trata-se de desnudar relações de poder que

apontam para a sobrevivência de elementos da estrutura senhorial e escravista

na atualidade, como denuncia Caio Prado Júnior (1996). E de resgatar traços

da forma hegemonicamente binária com que se organiza, ou luta, desde en-

tão, a sociedade brasileira.

Mas, como demonstrado pelos exemplos pinçados das mídias locais, tanto

em “dinâmicas de consenso como em dinâmicas de conflito” (MOURA, 2005,

p.80), as identidades estão em contínua interação. E tais ações de mistura,

miscigenação, hibridismo, deslocamento, cruzamento — ou invasão — de

fronteiras colocam “em xeque aqueles processos que tendem a conceber as

identidades como fundamentalmente separadas, divididas, segregadas” (SIL-

VA, T. T., 2000, p.87).

Revela-se, desse modo, a existência de “terceiros espaços”, “entrelu-

gares”, por onde circulam “figuras complexas de diferença e identidade”

(BHABHA, 1998, p.19). Lugares e sujeitos que, contaminados, produzem efei-

tos que não se pode subestimar, pois que “transformam, desestabilizam e

deslocam as identidades originais” (SILVA, T. T., 2000, p.88), talhando no

13 Slogan da peça
publicitária: “Paz,
enquanto ela não vem,
blinde seu carro”.
A logomarca da empresa
de blindagem foi apagada
da foto, pois o que
importa, nesta análise,
é a mensagem emitida.

14 O dado corresponde
ao período analisado.

15 Numa empresa com
tradição no setor,
o preço médio de
blindagem de automóvel
variava, em 2005, entre
R$ 54.000,00 e R$
78.000,00.

16 Dois exemplos
contemporâneos,
pinçados, a título de
ilustração, dos meios
de comunicação social
de Salvador: a morte do
prefeito de Santo André
(SP), Celso Daniel, e o
seqüestro do publicitário
Washington Olivetto.
Ambos, no momento
da abordagem,
locomovendo-se dentro
de carros blindados.
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imaginário social seus próprios traços identitários, os quais geram implica-

ções na vida cotidiana, que, por sua vez, retornam ao plano do imaginário,

numa troca incessante, como realça Cunha (2007, p.12), ao analisar, reto-

mando as ponderações do antropólogo Lívio Sansone, a construção da

“africanidade baiana”:

São esses jovens negros e pobres que viajam para espaços centrais do

mundo globalizado, para levar os sons e as cores da afro-baianidade

reconstruídos pelos blocos-afro, completando um circuito cultural expres-

sivo: o produto afro-baiano que se forma a partir da auscultação da

negritude internacional, reelaborada pelo contato com a tradição da cultu-

ra afro-brasileira, transforma-se em expressão local, singular, para retornar

à circulação com êxito e destaque nas vias globalizadas, com a marca ne-

gro-baiana.

Tal dinâmica, porém, é ignorada pelo senso comum, (re)produzido pe-

los meios de comunicação de massa sob análise. Como evidenciado pelos

exemplos pinçados de períodos anteriores e posteriores ao corpus de textos

selecionado, bem como pelos números das amostras dos três jornais impres-

sos, na luta simbólica entre classes & raças, as bolhas são concebidas como

puras, impermeabilizáveis, não-penetráveis. Os vãos, impuros, abertos,

devassáveis. Em outras palavras, as “impurezas” não são concebidas enquan-

to “terceiros espaços”, ou “terceiras margens”,17 frutos de trocas, autoriza-

das ou não, mas como os próprios vãos, fixados, desse modo, num lugar à

margem do mundo central das bolhas, e, portanto, “marginal” — o que ex-

põe, mais uma vez, a existência, na sociedade baiana da atualidade, de estrutu-

ras binárias em posições de conflito, como enunciado por Michel Foucault.

São, enfim, exemplos que evidenciam a produção de verdades, que con-

ferem aos moradores das bolhas e dos vãos significados diferenciados em re-

lação aos direitos humanos e individuais. Produção que naturaliza e, assim,

legitima modelos — binários — de exclusão. O que é efetivado, quando me-

nos, pela simples repetição dos discursos diferenciadores, como resume

Tomaz Tadeu da Silva (2000, p.93):

17 Referência a título de
um conto de Guimarães
Rosa.
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Uma sentença como  “João é pouco inteligente”,  embora pareça ser sim-

plesmente descritiva, pode funcionar [...] como performativa, na medida em

que sua repetida enunciação pode acabar produzindo o  “fato” que supos-

tamente apenas deveria descrever [...]. Em geral, ao dizer algo sobre certas

características identitárias de algum grupo cultural, achamos que estamos

simplesmente descrevendo uma situação existente, um “fato” do mundo

social. O que esquecemos é que aquilo que dizemos faz parte de uma rede

mais ampla de atos lingüísticos que, em seu conjunto, contribui para definir

ou reforçar a identidade que supostamente apenas estamos descrevendo.

Insurgindo-se contra o determinismo marxista, Sérgio Buarque de Holanda

sustenta que as mentalidades podem avançar mais rapidamente que os pro-

cessos materiais (1997). Mas, antes, ao analisar a conjuntura brasileira, havia

demonstrado que o fim das bases materiais do patriarcalismo não eliminara

suas expressões políticas e intelectuais (1993), o que dá a chave para a com-

preensão das relações de poder na capital da Bahia atual.
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