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Resumo:  Este artigo tenta relatar como a tomada de consciência do meu pertencimento a
grupos histórica e internacionalmente excluídos – as mulheres / a população negra - associada
à práxis da vida, do estudo, do trabalho, do viver social impulsionou-me a refletir sobre a
adoção de uma metodologia, que instrumentalizasse esta reflexão de elementos teóricos
suficientes, a possíveis proposições práticas; sejam elas nos espaços sociais das militâncias
Negra, Feminista, Juvenil; sejam elas no exercício da crítica construtiva aos diferentes
discursos comunicacionais relacionados à prevenção e ao uso e abuso de drogas.
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Este trabalho1 considera a prevenção ao abuso de drogas uma necessidade social e

tenta, a partir de análises históricas da ação da militância negra e feminista, evidenciar que as

utopias podem acontecer. Na práxis da intervenção observamos que as ideologias se

confrontam e que os excluídos podem reproduzir os erros de seus opressores.

Porém é na reflexão crítica, que os avanços se apresentam impulsionando os sonhos,

provocando rupturas e construindo novas concepções de mundo. Por isso, nossa tese focalizou

as juventudes - em especial a afrodescendente excluída das propagandas preventivas e

visibilizada no cinema como traficante e consumidora - para propor uma nova alternativa de

estudo da temática drogas.

                                                
1 Referência à Tese de Doutorado – Malachias, Rosangela -: Os Sonhos podem acontecer. Teorias e práticas à ampliação do
discurso preventivo ao abuso de drogas com a inclusão de jovens, negros e mulheres. São Paulo, ECA/USP - Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, junho de 2002.
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Na medida em que falamos de sonho (dentro da realidade vivida e sem estímulo à

alteração de nossa consciência com qualquer outra substância que não seja o pensamento)

estamos considerando as condições de vulnerabilidade que podem contribuir para o abuso de

drogas. Afinal, numa sociedade capitalista, os sonhos contrapõem, os verbos ter e ser.

Os jovens estão vulneráveis a esse choque, visto que vivenciam a transição etária à

condição de adultos e querem os bens materiais tão valorizados pela sociedade de consumo,

ao mesmo tempo em que contestam essa situação na prática da sociabilidade (culturas

juvenis), no engajamento político (movimentos estudantis) e mesmo individualmente

(consciência pessoal). Como intervir?

Pessoalmente considero fundamental que as juventudes2 tenham razões suficientes

para querer viver com saúde, sonhar e construir um futuro melhor. Todavia, para que isso

ocorra, mais do que o reconhecimento das desigualdades precisamos atacá-las tanto com

proposições teóricas, quanto práticas capazes de sensibilizar educadores, profissionais de

Saúde, Comunicação, Direito, multiplicadores de diferentes instituições, para  a importância

da inclusão dos excluídos, para a percepção da diferença, respeito à diversidade e combate à

desigualdade.

Estamos também considerando a busca do prazer como uma necessidade fundamental

e mais, estamos “filosofando como toda a gente” sobre a perspectiva de uma visão pragmática

do problema drogas lícitas e ilícitas, que considere os discursos ideológicos e imagéticos, a

fim de possibilitar, num futuro próximo (utópico?) o debate aberto sobre uso, abuso e

prevenção.

Oliveira (2001, p.17-18) discorre sobre os caminhos de construção da pesquisa em

ciências humanas.  Ao tratar a importância do método, ele nos dá um alerta de que além de

um caminho a percorrer, o método, é a segurança de que nossa proposição venha a ser

interpretada com coerência. Para tanto, Oliveira recorre à imaginação sociológica de Wright

Mills, que defende a adoção de uma sólida fundamentação teórica para que o  pesquisador

seja autor de sua “própria teoria, de seu próprio método”. Outra referência “sólida”, a qual

Oliveira recorre é Marilena Chauí. A filósofa defende uma aproximação maior entre as

diferentes áreas do conhecimento, sobretudo quando a pesquisa se dá nas ciências humanas,

                                                
2 Insisto no plural porque há muitas “juventudes” e tamanha diversidade merece destaque.
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pois a busca de resultados completos e satisfatórios levam o(a) pesquisador(a) ao caminho da

interdisciplinaridade.

Inerente a condição histórica de mulher negra, vivo a condição de uma militante

intelectual ou vice-versa, trazendo em meu corpo e mente objetividades e subjetividades, que

as ciências humanas têm  debatido nos campos da História, da Cultura, da Antropologia e da

Comunicação. Portanto, os caminhos metodológicos aqui assumidos explicitam o

desenvolvimento das relações sociais contemporâneas, que somente podem ser interpretadas

com reflexividade (Habermas) e conhecimento histórico (Franklin, JH).

Ao assumir a dicotomia (militante/intelectual), reforço a retomada do debate filosófico da

teoria e da prática. Esta teimosia justifica-se na contraditória exigência acadêmica de um rigor

científico e na identificação (ao menos ideológica) da universidade pública, como espaço de

prestação de serviços à comunidade (população em geral).

Ora, sabemos que a universidade brasileira historicamente segue os cânones europeus,

os quais somente começam a ser questionados na década de 60, quando ocorre uma

mobilização social (e juvenil) dialeticamente em diferentes partes do mundo. Nesse momento,

os paradigmas europeus (em especial o marxista) conquista a intelectualidade latino-

americana, que ao mesmo tempo em que bebia dessa fonte européia, conseguia refletir sobre

especificidades nacionais, criando novas linhas teóricas de ação acadêmica.

Como mulher negra, oriunda da classe trabalhadora, paulatinamente desenvolvia a

consciência de que estar na universidade pública era, no meu caso específico, um privilégio

desfrutado por poucos, pouquíssimos negros. “A cidadania é mutilada na educação... Quem

por acaso passeou ou permaneceu na maior universidade deste país, a USP, não tem nenhuma

dúvida de que ela não é uma universidade para negros.” (Santos, M., 1996-1997, p.78). A

universidade3 é, sem dúvida, um dos alvos mais visados pela militância e estudar na USP (ou

em qualquer boa universidade) nos propicia condições favoráveis à reflexão de questões e

problemas fundamentais4, que se repassados adiante, podem propiciar a ampliação da

consciência aos nossos pares. Significa muitas vezes ter chances que muitos não têm e a

                                                
3 Santos, Boaventura  discorre profundamente sobre o papel da universidade centrando inicialmente o modelo alemão do
século XIX ao período atual da chamada pós-modernidade. (2001, p.187-226). Ver também “Pesquisa na Universidade” in
Lopes, Maria Immacolata Vassalo de (1997, 61ss).
4 Também em Santos, Boaventura S. e no capítulo desta tese alusivo ao narcotráfico e o abuso de drogas.
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consciência desse fato, nos obriga (sim, o verbo é esse) a assumir o compromisso de

representar a nossa comunidade e/ou fazer algo por ela.

As demandas oriundas da simbiose entre teoria e prática mantêm a dialética explícita

na modernidade e pós modernidade especialmente na oposição entre o individual e o coletivo,

na opção entre agir para si e/ou agir para os outros. O mal estar inerente a essa contradição

torna-se cotidiano e afeta nossas ações. O que fazer?

Há que se distinguir os papéis de intelectual e o de militante. A dicotomia teoria e

prática, no caso dos negros que acessam a universidade, é uma realidade constante. Milton

Santos foi quem melhor distinguiu essa situação criticando o gueto, no qual muitos de nós nos

colocamos. Ele sugeria  a  urgência na elaboração e produção teórica voltada à compreensão

da formação da sociedade brasileira, suas especificidades, seu pragmatismo econômico, sua

complexidade cultural, tudo isso, sem lamentações. A comparação com outras sociedades

multirraciais pode complementar esse trabalho, que é, segundo ele, prioritário.

A consciência, a participação política, a alienação, a antipatia contra grupos

politicamente organizados são manifestações simultâneas, presentes em todos os contextos

sociais. A sua incidência responde às condições políticas e culturais dadas e elaboradas

historicamente nas ações comunicativas simples e complexas. Quando alguém assume uma

identidade passa a ser alvo de críticas porque o seu auto reconhecimento (étnico, de gênero,

político) afeta ‘o outro’, aquele que não vê (ou não quer ver) o contraste, a distinção, a

diferença.

Percebi então que era possível atuar como porta voz entre o saber formal da

universidade e o saber das ruas, da periferia e da juventude negra excluída dos espaços sociais

institucionalizados. A intervenção mostrava-se possível e dependente de uma produção

teórica e reflexiva. Freire (1996, p. 86)concebe a história como possibilidade, como um

caminho à libertação; ressalta a necessidade de se adquirir consciência sobre as imposições

históricas de seres humanos sobre si próprios, de correntes político-ideológicas sobre outras,

de países ricos sobre países pobres, de homens sobre mulheres, de brancos sobre negros e

indígenas. E avança pedagógica, didática e, portanto, metodologicamente na perspectiva do

sonho. A utopia então pode acontecer.



     INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
     XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – BH/MG – 2 a 6 Set 2003

1 Trabalho apresentado no Núcleo de Comunicação e Cultura das Minorias, XXVI Congresso Anual em
Ciência da Comunicação, Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003.

Militância Negra  e Feminista. Da prática à teoria

A persistência da militância em denunciar o racismo e as desigualdades (sócio-

econômicas) presentes na sociedade brasileira foi uma prática assumida principalmente por

jovens conscientes de que não tinham cidadania e essa mobilização ocorria, muitas vezes, nos

espaços de lazer (como bailes, festas, bares) onde a juventude vivenciava o seu tempo livre;

por isso, esse assunto se mostra contraditório e insistimos na concepção de mundo que não

veja cultura e política como ações autônomas, independentes e sem qualquer ligação.

Na medida em que as denúncias contra o racismo passaram a ser instrumentalizadas

pela teoria reflexiva – em especial na revisão da história do Brasil – e pelos dados censitários

(as pesquisas por amostras de domicílios), o mito da democracia racial brasileira, tão forte e

perpetuado instintiva e patrioticamente por brancos, negros, mestiços... quebra-se em pedaços.

O governo brasileiro tentou durante muito tempo colar os cacos, com a ajuda de parcela

significativa da sociedade civil que insistia no silenciamento desse assunto, mas o mosaico

resultante dessa quebra e colagem era mostrado nas ações cotidianas dos movimentos negros

plurais na cultura.

A mobilização política organizada tende a ser vista como uma ação distanciada da

cultura, o que consideramos um equívoco em especial quando se trata da população negra,

que tem historicamente elaborado formas de resistência ao racismo e à exclusão no âmbito

cultural. O problema, ao nosso ver é a ausência de uma crítica que situe as elaborações

transculturais dentro de um processo histórico dado, portanto, não as reduzindo a

essencialismos, pois se constituem de possibilidades reais de enfrentamento do mundo.

Senão vejamos: a religiosidade5 foi uma estratégia de resistência negra durante e pós

escravidão; a literatura foi o caminho seguido pelos jovens negros da África e Caribe para

expressarem a sua Negritude (fim do séc. XIX – início do XX); a reivindicação e mobilização

pelo acesso à escola e, portanto, à educação formal concretizada na alfabetização foram as

palavras de ordem da Frente Negra Brasileira (1931); da Imprensa Negra em São Paulo (anos

20/30) e também do Teatro Experimental do Negro, o TEN fundado em 1944 por Abdias

Nascimento e pelo poeta Solano Trindade. A música negra norte-americana chega à juventude

                                                
5 Falamos dos cultos aos diferentes Orixás; das Irmandades Negras de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, das
Congadas e outras festas que estabeleciam o culto aos ancestrais.
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dos anos 60/70 como um clamor identitário e chamamento à consciência, pois essas melodias

eram o pano de fundo à Luta pelos Direitos Civis dos afro-americanos. Esses fatos culturais

são dialéticos à mobilização política para a transformação da realidade e alguns eventos,

aparentemente distanciados da cultura, também devem ser tratados no contexto histórico e

cultural de sua época. Exemplo: a reabertura dos partidos políticos no Brasil, após a ditadura

(meados dos anos 80) favorece a entrada de militantes negros na política, uma conquista que

logo se mostra ineficaz aos benefícios esperados pela massa populacional, pois esses

militantes ocupam cargos de segundo e terceiro escalão, dividem-se ideologicamente e não

conseguem eleger representantes. No âmbito cultural, os anos 80 tanto representam a volta do

rock and roll às paradas de sucesso (juventude branca de classe média), bem como a

“redescoberta” da África pelos blocos  afros de Salvador, em especial o Olodum e o Ilê Ayê,

que gravam músicas valorizando a beleza negra e elevando a auto estima afrodescendente.

Alguns paradoxos alusivos ao racismo à Comunicação

1. Grande parcela da população diretamente interessada (negros e não brancos) desconhece a

existência de órgãos governamentais e de não governamentais e  também de legislação

contra atos discriminatórios.

2. governo, apesar do discurso, não implementa6 efetivamente em seus espaços, nem

estimula a sociedade civil a adotar  políticas de ação afirmativa. A dificuldade7 –

justificam alguns -  seria classificar quem é e quem não é negro no Brasil, discurso

reafirmado pela a mídia impressa (jornais como Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo)

que concordam com a existência das desigualdades, mas discordam de medidas ‘drásticas’

como as cotas, que seriam contrárias ao ‘mérito’. (Mas, o que é mérito senão o

merecimento visto sob a perspectiva de quem está no poder?)

                                                
6O governo brasileiro participou da  III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e
formas correlatas de Intolerância, de 31 de agosto a 6 de setembro de 2001, em Durban, África do Sul. Dentre os
compromissos assumidos está a promoção de ações afirmativas includentes, fato que vem acontecendo em pouquíssimos
órgãos da administração federal. É porém, em 2003, na UERJ – Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que a rejeição à
política de ação afirmativa decidida na reserva de cotas para vestibulandos afrodescendentes tem causado enorme polêmica.
Candidados brancos (que são a maioria) ingressaram com mandados de segurança para impedir a decisão.
7 Ironicamente, alguns militantes negros respondem a essa questão com a seguinte sugestão: “em caso de dúvida, pergunte à
Polícia, ela sempre pára  (prende ou mata) negros”.
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3. Os meios de comunicação de massa, em especial a TV, ainda restringem a imagem negra

a estereótipos negativos, a papéis relacionados à servidão, submissão, marginalidade e

comicidade.

4. As propagandas e as novelas não exibem personagens asiáticos nem judeus.

As mulheres brancas são mostradas como ‘objeto sexual’ e as mulheres negras são lembradas

em momentos pontuais, quando a mídia mostra-se aberta a uma ampliação de espaço das

“minorias”.8

As mulheres

Diferencialmente, as mulheres têm sido alvo da discriminação e nos colocamos

também como sujeito9 feminino e essa condição nos remete novamente à preocupação com a

metodologia aqui desenvolvida. Quando a opção pelo tema de pesquisa relaciona-se à

biografia do(a) autor(a), esse fato pode dar vida  estímulo ao trabalho (Oliveira:2001,p.19 ),

porém há sempre o risco de um reducionismo.

No Brasil, tanto o movimento feminista quanto o movimento negro produziram

(capacitaram indivíduos) ativistas conscientes de que além do discurso de suas “idéias

verdadeiras”, suas ideologias, necessitavam intervir para que a transformação realmente

ocorresse. Essa crença na necessidade e possibilidade de mudança do sistema é o que

chamamos nesta tese de utopia. “ A utopia é a exploração de novas possibilidades e vontades

humanas, por via da oposição da imaginação à necessidade do que existe, só porque existe em

nome de algo radicalmente melhor que a humanidade tem direito a desejar e por que merece a

pena lutar.” (...). (Santos, Boaventura S:1999, p.323-324).

A luta por direitos e uma certa conquista da independência feminina no Brasil convive,

paradoxalmente com valores e crenças culturais que superestimam o patriarcado. A

                                                
8  Datas como o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra; o 8 de março, dia internacional da mulher etc.
Acreditamos que este interesse prenda-se sobretudo ao caráter econômico, pois as minorias étnicas são consumidoras e
devem ser contempladas, mesmo que esporadicamente.
9 Oliveira (2001, p.18) ressalta os ensinamentos de Write Mills (1969, p. 211-12) sobre o cuidado com a coleta de dados,
organização de arquivos e, o que nos interessa em particular, a relação entre o tema de pesquisa e a biografia do
pesquisador. “Os pensadores mais admiráveis não separam seu trabalho de suas vidas. Encaram ambos demasiado a sério
para permitir tal dissociação, e desejam usar cada uma dessas coisas para o enriquecimento da outra” .
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‘superioridade masculina’ é mantida nas práticas culturais da sociedade, que ainda idealiza o

homem como o ‘ser provedor’, todavia, na realidade, dados do Dieese10 demonstram que,

“as mulheres correspondem a 41% da População Economicamente
Ativa (PEA) do país, e mais de ¼ das famílias brasileiras são por elas
chefiadas. As chefes negras11 participam mais intensamente do
mercado de trabalho (67,1%) do que as chefes não-negras (58,4%).
Com maior nível de instrução que os homens, não exercem, porém,
funções compatíveis com a sua formação: ocupam, em maior
percentual, postos mais precários, além de terem menor
remuneração”.

E vale a pena lutar contra o racismo e contra o sexismo? Sim, vale a pena lutar, tem

sido a resposta dos movimentos sociais ao se recusarem a espera do acontecimento linear da

história. Eles passam a construir as suas alternativas de luta e resistência; refletindo e

interagindo; muitos optam pela institucionalização e com isso vivem o paradoxo de assimilar,

em algumas ações, a práxis ideológica dominante, anteriormente criticada por eles. Deixam de

ser “pedras”, tornando-se “vidraças” e especialmente no período pós ditadura, meados da

década de 80, alguns militantes de ambos movimentos são cooptados aos governos

municipais e estaduais, favorecendo a fragilização de suas entidades.

A universidade abrirá as suas portas para a elaboração de um pensamento orgânico,

voltado para a resolução dos problemas fundamentais. Todavia, os paradoxos existentes entre

feministas e mulheres exploradas;  entre  negros conscientes de sua negritude e os que a

rejeitam  continuam a se processar estimulando os grupos excluídos a resolverem seus

conflitos.

                                                
10 http://www.dieese.org.br/esp/mulher.html
11 As categorias de cor “preta” e “parda” utilizadas pelo IBGE, compõem o grupo de mulheres negras. Em 2000, “a diferença
entre as taxas de participação das filhas e das cônjuges foi muito pequena (51,2% e 51,7%, respectivamente),
comportamento diferente daquele observado em 1995, quando as filhas participavam mais do mercado de trabalho (48,2%)
do que as cônjuges (46,2%). No entanto, por cor, verifica-se que, desde 1995, a taxa das cônjuges negras mostrava-se
superior (50,5%) à das filhas negras (46,7%). O período recente revela, portanto, um aumento expressivo da participação
das cônjuges, em especial das não-negras. Ressalte-se que a taxa de participação das cônjuges negras apresenta um
patamar superior à das não-negras. (...) No entanto, para as filhas negras, soma-se a esse fator a discriminação no mercado
de trabalho baseada em critérios chamados de "boa aparência". Fonte: SEP. Convênio Seade-Dieese Pesquisa de Emprego e
Desemprego – PED. http://www.seade.gov.br/mulher/trim02/parte01.htm
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Produção discursiva como Intervenção

A construção de discursos e conceitos já se configuram em ações que expressam a sua

razão reflexiva. Vejamos como a mobilização das mulheres e a estruturação internacional do

movimento feminista favoreceram a elaboração e construção de teorias revolucionárias que

veem o Gênero, a Sexualidade, a Saúde e os  Direitos Sexuais Reprodutivos, como processos

múltiplos. Seria correto afirmar que as teorias feministas emergem da experiência vivida, ser

mulher, em dialética à reflexão dos papéis sociais histórica e culturalmente delimitados a esse

ser.

Gênero é um exemplo potencial dessa revolução das subjetividades. A palavra pode

significar a representação de uma classe ou de uma categoria, que indica por meio de

desinências uma divisão por sexo (masculino/feminino) ou por associações de cunho

psicológico; gênero pode ser também agregado ao significado de costumes/idéias;  caracteres

estabelecidos culturalmente...  Portanto, gênero pode ser entendido como um princípio de

classificação de papéis sociais culturalmente estabelecidos para o homem e para a mulher,

melhor ainda, para o masculino e para o feminino.

Juventudes plurais

Embora o termo juventude refira-se a um período etário de transição à vida adulta,

insistiremos no seu uso plural,  juventudes, pois são muitos os que se encaixam nessa

categoria. Jovens do sexo masculino e feminino, de diferentes grupos étnico-raciais, pobres e

de classes favorecidas etc.

Pesquisas que enfocam a temática juventude e a sua relação com a mídia brasileira

vêm sendo realizadas em diferentes estados do país pela ANDI – Agência de Notícias dos

Direitos da Infância, o que se configura num trabalho importante e inovador de

monitoramento dos meios de comunicação. As pesquisas da ANDI propiciam a análise do

conteúdo  das pautas alusivas a crianças e adolescentes; priorizam a crítica aos clichês que

limitam o período juvenil a estereótipos de rebeldia, insatisfação e alienação.

Todavia, em se tratando de um discurso oficial sobre os temas a serem analisados na

mídia, que se referem à juventude observamos a ausência  da questão étnica como pauta. A
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publicação Os jovens na mídia – o desafio da AIDS – camisinha, uso indevido de drogas e

comportamento – sintetiza um encontro nacional ocorrido em junho de 2000, em Brasília,

com o objetivo de aproximar 20 especialistas na área de prevenção às DST/AIDS e ao uso de

drogas a 17 jovens protagonistas participantes de projetos sociais e a 50 jornalistas, que atuam

nos suplementos de jornais, revistas e programas de televisão dirigidos ao público jovem. Os

grupos de trabalho (GTs) composto por representações de cada setor citado discutiram:

Situação socioeconômica. Gênero; Sexualidade: Escola: Família; Drogas; Gravidez;

Participação e Protagonismo Juvenil. O racismo não entrou como pauta, que poderia ser

denominada “diversidade étnica” e na nossa avaliação essa omissão é grave, apesar do avanço

que tal encontro represente na mobilização social dos jovens e sua participação (mediação)

nos meios de comunicação.

Análises acadêmicas sobre a juventude negra têm se limitado aos espaços da cultura12.

É como se os negros demandassem aos estudiosos compromissados ou não, a compreensão de

sua presença “lúdica”. É como se a população negra fosse, pela sua etnicidade, um paradigma

aos estudos culturais. E sabemos como a ideologia racista tem ao longo dos anos definido

espaços sociais, geográficos e culturais aos negros. A crítica direciona-se também aos

pesquisadores afrodescendentes,  dentre os quais me incluo, a fim de nos obrigar à reflexão de

como muitas vezes incorporamos o mito, a crença e não questionamos a idéia da existência de

uma ‘essencialidade’ negra, valorizada como resistência, em detrimento de um olhar histórico

que identifica as ações (inclusive as culturais) como uma possibilidade de transformação

social.

                                                
12  Silva (1995) demonstra como juventude negra maranhense resiste ao racismo utilizando o reggae. Andrade (1996) estuda
o Movimento Hip Hop de São Bernardo do Campo, SP, como uma manifestação cultural educativa. Malachias (1996)
compara a visibilidade e as ações transculturais das juventudes afro-brasileira e afro-cubana freqüentadora de bailes black nas
cidades de São Paulo e Havana. Felix (2000) também observa os bailes black paulistanos (Chic Show e Zimbabwe) na
tentativa de saber se os jovens freqüentadores constróem a sua identidade negra nos moldes do discurso do Movimento
Negro. Gonçalves (2001) centraliza o mais famoso grupo de Rap do país, Racionais MC’s para analisar  o discurso possível
de uma juventude excluída. Outros autores visibilizam a juventude negra nos espaços de lazer e cultura: Abramo, Brandão,
Spósito, Vianna.
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Há qualquer relação entre as juventudes, as militâncias negra e feminista e o estudo

sobre prevenção ao abuso de drogas na mídia?

A situação de limiaridade vivenciada pela juventude negra a torna alvo fácil da

violência urbana expressa nas ruas, nas drogas e mais recentemente na AIDS. Todavia, o uso

abusivo de drogas não ocorre somente entre a população afrodescendente, trata-se de um

problema fundamental da humanidade e neste milênio ganha mais visibilidade com a

banalização da violência urbana e rural que o narcotráfico promove. Já se sabe, que o número

de mulheres jovens envolvidas no tráfico também tem aumentado. Elas buscam o seu lugar no

mundo, um mundo ainda machista, inclusive na proposição de mensagens preventivas, como

as propagandas televisivas brasileiras anti drogas. Nelas não há mulheres (nem personagens

negras) – ou melhor – nas campanhas de drogas lícitas, como o álcool, a mulher é o objeto do

desejo sempre comparado a uma garrafa de cerveja. No caso das ilícitas, a mulher parece não

significar um alvo a ser atingido pela prevenção, em contrapartida, pesquisas revelam que elas

são as maiores consumidoras de comprimidos estimulantes. (GREA/Produsp).

Concordamos com Milton Santos (1996-97) que não considera possível, nem

pertinente, comparar os Movimentos Negro e o Feminista. O geógrafo salienta a

especificidade de cada um deles e considera a luta negra mais antiga e a feminista mais

recente e, segundo ele, mais bem sucedida em termos de conquistas sociais. Sabemos que as

mulheres têm historicamente reivindicado igualdade de direitos. Todavia, a escravização de

um contingente populacional em todo o mundo demarca, ao nosso ver, a persistência do

preconceito contra os negros e a efetivação de práticas discriminatórias racistas. Já as

mulheres (brancas) vivenciaram subjetivamente a condição de “escravas”13, e por essa razão,

alguns grupos sulfragistas da Inglaterra e dos Estados Unidos, apoiaram a  abolição negra.

Ao mencionarmos ambos movimentos, como exemplos de resistência estamos

reafirmando a crença na luta dos excluídos contra ideologias hegemônicas (Gramsci), bem

como evidenciando que paradoxalmente essa resistência também se concretiza

ideologicamente através de ações comunicativas (Habermas).

                                                
13 A “escravização” na contemporaneidade tem ligação direta com a prostituição e tráfico internacional de mulheres oriundas
de países pobres e em desenvolvimento para os países ricos, Europa, Estados Unidos e Japão. Há indícios de que essa prática
seja comandada pela máfia e também teria ligação com o tráfico de drogas.
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Se a população negra ainda é vista pela mídia televisiva (dentro de clichês culturais e

estereótipos negativos) e se torna invisível como cidadã; se as mulheres servem como “objeto

de prazer” e somente revertem essa imagem em situações específicas; se outras populações

excluídas como os portadores de necessidades especiais, asiáticos, idosos também são

discriminados negativamente; há que se propor mudanças. Todavia, já sabemos que

dialeticamente essas “minorias” obtiveram conquistas advindas da organização consciente,

política e reivindicativa e essa intervenção tem promovido elaborações conceituais

(mediações) importantes para a reflexão crítica da sociedade capitalista. Prática e Teoria ou

vice-versa ocorrem na dinâmica histórica evidenciando que as ideologias tanto promovem a

alienação, como representam o caminho à conscientização.

A mídia e a comunicação tornam-se ao mesmo tempo instrumento de combate à

mobilização dos grupos excluídos e estratégia de luta anti racista e anti sexista. A intervenção

tentada neste trabalho é a semente de uma proposta reflexiva, que observa e analisa os

discursos produzidos na mídia (propaganda e cinema) oferecendo ao público leitor14

instrumentos que possam propiciar algo mais do que a sensação de exclusão, invisibilidade ou

delimitação a espaços permissíveis. Essa proposta somente se torna possível porque ela

contempla a mediação como um fato dado, em contraposição à idéia defendida pela Escola de

Frankfurt em sua primeira fase. A idéia não é inédita como estudo midiático (Jameson e

Kellner), todavia constitui-se numa  perspectiva sui generis de se pensar e debater o abuso de

drogas na contemporaneidade.

Nossa análise buscou  a percepção crítica discursiva e/ou imagética apresentada nas

propagandas preventivas ao uso de drogas direcionadas ao público jovem – em particular

aquelas produzidas no Brasil pela Associação Parceria contra as Drogas e nos Estados Unidos

pela Partnership for a Drug Free America; ambas campanhas veiculadas na década de 90.

Analisamos também algumas imagens (cenas) de filmes produzidos para o cinema e que se

encontram disponíveis em fitas VHS e formato DVD. O documentário brasileiro Notícias de

uma guerra particular, dirigido por Kátia Lund e João Moreira Salles e o filme norte-

americano Traffic, roteiro de Stepen Caghan e direção de Steven Soderbergh. Priorizamos

essas histórias porque dão visibilidade à questão drogas e estão relacionadas às

                                                
14 (que almejamos seja também composto pelos grupos excluídos).
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problematizações levantadas nessa pesquisa (contexto histórico, vulnerabilidades juvenis,

recorte étnico-racial, perspectiva de gênero e ação comunicativa).

Embora a abrangência do filme nacional seja bem menor que a do norte-americano –

falamos sobretudo da política de distribuição de filmes, investimentos em dólares, muito

maior nos Estados Unidos – o cinema brasileiro tem credibilidade e respeitabilidade no

mercado internacional. Os filmes norte-americanos tendem a exibir técnicas de efeitos

especiais, propiciando shows de imagens aos telespectadores. Traffic não segue essa linha e

por isso optamos pela abordagem de alguns de seus argumentos. Acreditamos que eles

retratam a amplitude do problema drogas, em especial a ligação deste problema com a

lucratividade capitalista.

Como Kellner (2001) apresentamos a história e a sua mensagem ideológica; fazendo

uso metodológico de leituras transdisciplinares. Ao tratar as linguagens da comunicação,

Baccega (2001, p.51)  preocupa-se com a fragmentação das disciplinas em compartimentos da

realidade e define a transdisciplinaridade como um movimento dialético entre intercâmbio e

especificidade, entre totalidade e particular. A prática transdisciplinar não concebe o

fechamento das disciplinas em si mesmas; por isso avaliamos que  o abuso de drogas

extrapola os campos da saúde e do direito, embora deva ser priorizado como tema de estudo

por ambas as áreas.

Metodologicamente, além do documentário Notícias de uma guerra particular e do

filme Traffic, sempre que consideramos necessário utilizarmos outras histórias filmadas, que

pudessem respaldar a realidade e o imaginário, dupla inseparável. Estudos temáticos

complementares respaldam a análise pessoal e interpretativa das cenas, assim como

referências jornalísticas propagadas pela mídia.

Embora o documentário nacional centralize a cidade do Rio de Janeiro, cuja geografia

deve ser considerada na configuração do tráfico,  visto que os morros abrigam os diferentes

comandos do crime organizado; ainda assim, identificamos as condições sócio-econômicas,

étnicas e culturais do Rio, como elementos comuns às grandes cidades brasileiras como São

Paulo, Belo Horizonte, Recife etc. A cidade global (...) está sempre na encruzilhada da

geografia e história das relações sociais de indivíduos e coletividades, em escala local,

provinciana, nacional, regional e mundial (...) Nela germinam idéias e movimentos, tensões e

tendências, possibilidades e fabulações, ideologias e utopias. (Ianni: 1997, p.59-60).
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Na grande cidade, a juventude excluída, sem perspectivas de inserção no mercado de

trabalho encontra emprego e respeitabilidade no tráfico de drogas. Nela, as classes médias e

alta consomem drogas, sem maiores problemas com a lei e muitas vezes tornam-se alvo da

violência, da qual tentam proteger-se atras de altos muros, grades eletrônicas, carros

blindados...

Os grupos historicamente excluídos (mulheres, negros) foram enfocados  nas análises

das imagens transmitidas na mídia tanto nas ações mais específicas que demandaram a sua

mobilização ideológica em prol de direitos, quanto na mediação que fazem ao serem

enfocados como personagens. Tentamos identificá-los através de leituras descritivas capazes

de rebater o racismo e o sexismo; ao mesmo tempo em que mostramos como muitas vezes a

prática ideológica e militante, reproduz ideários, reforça estereótipos, agindo autoritariamente.

Para Kellner (2001, p.11)

“o público pode resistir aos significados e mensagens dominantes,
criar sua própria leitura e seu próprio modo de apropriar-se da cultura
de massa, usando a sua cultura como recurso para fortalecer-se e
inventar significados, identidade e forma de vida próprios.”

Nossa pesquisa assumiu as dificuldades  presentes no ‘mundo da vida’ sem deixar de

crer na esperança, na utopia e na possibilidade dos sonhos acontecerem, sem que

necessariamente sejam oriundos da adicção de drogas.
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