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Prefácio

Uma leitura imprescindível

No final de 2014, convidei Flora Daemon para encerrar o curso que eu
estava oferecendo na graduação de Estudos de Mídia da Universidade
Federal Fluminense/UFF sobre a temática da memória. Já conhecia
não só a própria Flora, brilhante pesquisadora e professora, como
também o trabalho de pesquisa que resultou em sua maravilhosa tese
de doutorado, que tive o prazer e a honra de orientar, e era sobre ele
que Flora falaria naquele dia. Sabia que o impactante tema de sua tese
iria suscitar reações fortes nos alunos, mas o que presenciei naquela
aula de encerramento superou todas as expectativas: durante quase
três horas, enquanto Flora apresentava suas intensas reflexões sobre
atos criminosos e práticas comunicacionais e memorialísticas, cerca
de setenta jovens alunos assistiam com olhos atentos e respiração
suspensa, só quebrada pelas muitas questões que colocavam frente ao
que estava sendo mostrado. Naquele dia, a certeza teórica que eu já
tinha acerca desse trabalho se consolidou de forma ainda mais viva:
eis uma tese que PRECISA ser publicada, lida e discutida.
Assim, é com imensa alegria – e com muita esperança nos resultados que esta publicação irá colher – que apresento aqui a versão
para publicação da tese em Comunicação pela UFF defendida por essa
jovem, mas já madura, intelectual. Desde já, parabenizo à FAPERJ e à
editora Garamond pela decisão de tornar pública esta narrativa que,
para além dos muitos méritos acadêmicos (reconhecidos, inclusive,
pelo PPGCOM/UFF ao escolhê-la como melhor tese de doutorado em
2014 dentre as defendidas naquele Programa de Pós), fala da vida, da
morte e do ser humano de uma forma geral.
O tema é espinhoso. Flora Daemon é uma pesquisadora ousada,
com capacidade de enfrentar objetos dolorosos e complexos. Na sua
dissertação de mestrado, também em Comunicação e também orientada por mim, ela optou por abordar a construção de um modelo
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alternativo de jornalismo em um presídio, trabalhando diretamente
com presos condenados por estupro. Este é outro importante relato
que nos ajuda a compreender o mundo de forma menos simplificadora
e que precisa ser publicado em algum momento.1
No doutorado, a autora enveredou por outros difíceis caminhos.
Escolheu compreender o que leva jovens a optarem por gravar seu
nome na história a partir de atos infames, praticando o que Flora
Daemon tão bem conceituou como crimes que envolvem “estratégias
comunicacionais de inscrição post mortem”. Trata-se, em geral, de
ações praticadas em lugares públicos, como escolas, em que esse jovens
atiram em várias pessoas, deixando um rastro de mortos e feridos,
culminando sua performance com o suicídio. E que têm em comum,
além dessas características, o fato de envolverem a produção do que
a pesquisadora chamou de “pacotes midiáticos”, que são disponibilizados das mais diversas formas (envio pelo correio para emissora
de televisão, upload para internet, divulgação em redes digitais etc.)
e compreendem o uso de diversas técnicas comunicacionais, como
vídeos, fotografias, novelas, clipes musicais etc. Dialogando com Jesús
Martin-Barbero, a autora demonstra como essas práticas envolvem
o domínio de “competências midiáticas”, somente possíveis por uma
intensa formação cognitiva via midiatização, através das quais esses
jovens homicidas/suicidas disputam com os meios hegemônicos
discursivos o “direito a significar”, como apontam Hommi Bhabha
e Stuart Hall, dentre outros. Para decifrar o que batizou de “obras
crimino-comunicacionais”, Flora Daemon se debruçou sobre seis
estudos de caso, apresentando-os detalhada e analiticamente: o do
sul-coreano Cho Seung-Hui, os dos finlandeses Pekka-Eric Auvinen
e Matti Juhani Saari, o do brasileiro Wellington Menezes de Oliveira,
o do norte-americano Jeffrey Weise e o do francês Mohamed Merah.
Partindo do mito grego de Herostratus, aquele que, ambiguamente,
ao incendiar o templo de Diana foi condenado à maldição do esquecimento, mas que com o ato vil perpetuou-se na história de forma mais
1
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autoral que aquele que havia construído o templo maravilhoso, Flora
Daemon tece a elaborada relação entre as práticas criminosas e a obsessão
memorialística, manifestada no desejo desses jovens homicidas/suicidas
de deixarem um legado para outros jovens que possam se identificar com
suas narrativas de dor, desajuste, revolta e denúncia social, bem como
o de se perpetuarem na história por meio da infâmia e, via estratégias
midiáticas, disputarem, post mortem, os sentidos acerca de tais atos.
Tema arriscado, cujo enquadramento poderia resultar em tolerância
com o crime e insensibilidade para com as vítimas, mas que, mediante um
tratamento consistente e respeitoso, temperado por cuidado acadêmico
e um belíssimo texto, não deixa de mostrar a perversidade de tais atos
criminosos, sua crueldade que nos choca mas, ao mesmo tempo, também
acolhe e revela a denúncia desses sujeitos acossados por uma sociedade
perversa e cruel que os constrange e machuca constantemente. De forma
delicada, porém rigorosa cientificamente, a autora nos mostra que todos,
inclusive nós, leitores, somos vítimas de um sistema aniquilador.
Em tempos de sedução barata exercida pelo senso comum que,
especialmente por meio da mídia hegemônica, convida para posicionamentos extremistas, visões reducionistas e incompreensão da
alteridade, a tese de Flora Daemon é comovente, pois ela se arrisca pelo
outro, não cede facilmente ao discurso que criminaliza e desumaniza
os sujeitos, e ao mesmo tempo não é complacente nem deixa de sentir
empatia pelo sofrimento.
Assim, reitero, eis uma leitura fundamental e necessária para o
mundo de hoje. Para todos, particularmente para os jovens, como aqueles que assistiram atentos e perplexos à apresentação que descrevi no
início deste prefácio, porque é deles, especialmente, que fala a tese. Mas
na verdade é uma leitura imprescindível para todos, porque precisamos
de mais humanidade, mais compromisso, mais complexidade, mais
reflexão. E este livro que agora chega a você, leitor, é a prova viva do
que devemos esperar da ciência: que não se curve ao óbvio, que busque
nos ajudar a entender este mundo vasto e que cumpra seu papel mais
fundamental, que é ajudar a complexificar e transformar o mundo.

Ana Lucia Enne

