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APRESENTAÇÃO

UM EXERCÍCIO REFLEXIVO
Luís Guilherme Pontes Tavares

Sérgio Augusto Soares Mattos é jornalista, poeta e professor com
inúmeros livros publicados, onde o pesquisador reconhecido, nacional e
internacionalmente, se impõe como historiador dos veículos de
comunicação de massa, principalmente da televisão brasileira, procurando
identificar o desenvolvimento dos mesmos dentro de um contexto
socioeconômico, político e cultural do país. Como professor de
Comunicação, Jornalismo e Relações Públicas, tem contribuído para a
formação de inúmeros profissionais e contribuído para pensar a estrutura
formativa dos cursos de comunicação, participando ativamente do
processo, seja como consultor e avaliador do INEP/MEC e do Conselho
de Educação do Estado da Bahia, como chefe de departamento e de
colegiado, como coordenador de cursos de graduação e pós-graduação e
orientador de monografias, dissertações e teses. Sérgio Mattos foi o
primeiro doutor da Faculdade de Comunicação da UFBA e o primeiro
doutor em comunicação diplomado pela instituição foi seu orientando.
Sua atuação como jornalista profissional, editor e criador de projetos
jornalísticos, constitui-se num outro capítulo da vida intelectual que
também está a merecer um estudo à parte. Dentre os projetos, produtos
jornalísticos desenvolvidos por Sérgio Mattos estão, a título de exemplo,
alguns suplementos do jornal A Tarde, que marcaram época no
jornalismo baiano, tais como o “Jornal de Utilidades”, criado na década de
1970, e “A Tarde Municípios” e “A Tarde Rural”, projetos desenvolvidos

nos anos 1980, além da revista NEON, criada em 1999 e totalmente
dedicada às artes, cultura e história da Bahia.
No campo literário, Sérgio Mattos tem participado ativamente como um
idealizador, realizador e promotor cultural. No início dos anos 1990 foi
um dos fundadores do IBL – Instituto Baiano do Livro, e seu primeiro
presidente. O papel social e cultural do IBL – instituição sem fins
lucrativos –, que funcionou durante toda a década de 90 do século
passado com desempenho extraordinário, registrado com destaque pela
imprensa local, precisa também ser resgatado, pois foi fundamental para o
surgimento de inúmeros editores e editoras de livros na Bahia devido à
visão e aos objetivos de se introduzir, principalmente em Salvador, as
modernas técnicas de editoração eletrônica e a preocupação em oferecer
cursos específicos para formar profissionais do livro – editores e designers
– locais.
Desde a década de 1990, Sérgio Mattos tem proferido inúmeras palestras,
de cunho profissional ou cultural, em vários municípios baianos,
contribuindo para o aumento do índice da leitura de livros, estimulando a
criação de bibliotecas e de Academias de Letras municipais e divulgando
conceitos ético-profissionais. Em 1999 foi um dos fundadores da
Academia de Artes e Letras do Salvador – ALAS, da qual foi seu primeiro
presidente. Ao longo dos anos, além dos livros técnico-profissionais,
Sérgio Mattos publicou vários livros de poemas, alguns traduzidos e
publicados em inglês e francês. Além de poeta, Mattos também é
compositor-letrista, possuindo algumas dezenas de músicas gravadas por
diversos intérpretes, sendo que possui quatro CDs exclusivos com
produções suas em parceria com outros artistas.
Por reconhecer sua produção intelectual, no ano 2000, a Intercom –
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, lhe
outorgou o Prêmio de Comunicação Luiz Beltrão na categoria de
Maturidade Acadêmica. O Prêmio Luiz Beltrão tem a finalidade de
reconhecer a qualidade do trabalho acadêmico realizado nas universidades

ou nos centros de pesquisa, valorizando a atuação individual e coletiva. A
meta é sinalizar, anualmente, para as novas gerações, quais as pessoas ou
instituições que apresentaram contribuições relevantes para o campo das
Ciências da Comunicação.
Paralelo ao seu desempenho profissional e apesar de não ser um orador
nato, Sérgio Mattos tem tido a oportunidade de proferir, ao longo dos
últimos 15 anos, alguns discursos, de caráter simples e objetivo, por meio
dos quais tem aproveitado para tecer alguns princípios e idéias que
revelam um outro lado deste agitador cultural, que é pouco conhecido: o
seu pensamento específico sobre algumas questões culturais, éticas e
sociais.
Os textos de alguns dos discursos reunidos neste livro, dividido em três
partes temáticas, têm o objetivo de apresentar algumas dessas idéias e as
interpretações do professor, jornalista e escritor Sérgio Mattos sobre
Cidadania, Ética, Jornalismo, Relações Públicas e o papel das Academias
de Letras.
O primeiro conjunto é composto por discursos que levantam questões
sobre o exercício da cidadania e defendem o municipalismo como a célula
da democracia. Foram proferidos em agradecimento aos títulos de
Cidadão que lhe foram outorgados pela Assembléia Legislativa do Estado
e por várias Câmaras Municipais da Bahia. Além dos discursos em
agradecimento aos títulos de cidadão de seis municípios incluídos neste
livro, Sérgio Mattos também recebeu a Cidadania de Piritiba, Cruz das
Almas e São Felipe.
O segundo grupo é constituído por discursos dirigidos a formandos de
Jornalismo e de Relações Públicas, estimulando o debate sobre o papel
destes profissionais da comunicação social e a ética profissional. O autor
emite conceitos e princípios que servem de guia profissional.
No terceiro bloco foram agrupados discursos de caráter acadêmico-literário
e cultural, nos quais Sérgio Mattos expressa o que pensa sobre o Ser
Acadêmico e o papel das Academias de Letras e Artes. Aborda também a

questão do índice de leitura, as alternativas para o livro, o mercado
editorial baiano e parte do que o Instituto Baiano do Livro realizou em
favor do mercado editorial local.
As peças de oratória aqui reunidas estimulam o pensamento e o debate
público em questões atuais da comunicação social, dos deveres e direitos
do cidadão frente aos desafios provocados pelas mudanças e introdução
das novas tecnologias, pelas crises ideológicas e pela necessidade de se
resgatar os nossos valores culturais, políticos e sociais. Os discursos
apresentados nos três grupos têm um elo comum, apesar de temas
diferenciados: Os Deveres do Cidadão e a necessidade da participação
coletiva para construirmos um país mais ético e melhor estruturado para
atingirmos o pleno desenvolvimento e sem preconceitos.
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CIDADÃO BAIANO
Discurso de agradecimento proferido na
Assembléia Legislativa do Estado da Bahia
no dia 25 de setembro de 1997.
Cidadão Baiano! Por que ser Cidadão Baiano?
Desde 1959, quando cheguei a Salvador, com 10 anos de idade, vindo de
Fortaleza - Ceará, e fui morar no bairro dos artistas e escritores, o charmoso
bairro do Rio Vermelho, comecei a amar a Bahia. Amar a terra e o povo
baiano, por sua cadência, gingado, musicalidade, sincretismo e,
principalmente, pela oportunidade de sentir e enxergar as cores e nuances
deste universo tão cantado em prosa e verso. Desde então, passei a participar
da vida cultural e a me envolver com os mais variados segmentos que
integram a chamada Nação Baiana. Uma integração tão afinada e
comprometida com os interesses locais e regionais que muita gente se
surpreende quando digo que não nasci baiano, apesar de transpirar baianidade
no corpo e na alma.
Aos surpresos, costumo dizer: Não nasci no território baiano, mas sou
mais baiano do que você, pois sou baiano por opção. Esta opção, reforçada
por uma forte convicção, começou a se materializar quando meus filhos,
Paula e Rafael, nasceram baianos. Esta convicção começou a ficar ainda mais
forte quando o escritor maior da Bahia, Jorge Amado – não sei se ele lembra
deste fato – me chamou de baiarense. Depois, começaram a chegar os
primeiros documentos, atestando minha opção: os títulos de Cidadão
Itabunense, Cidadão Juazeirense e Cidadão Piritibano.
Assim, meus senhores e minhas senhoras. Eu já me sentia baiano de
fato e agora, graças à indicação do deputado José Ronaldo, líder do Governo
nesta Casa, e por aprovação de seus pares, a quem agradeço de todo o
coração, passo a ser, a partir de hoje, com a honraria que me foi concedida,
Cidadão Baiano de fato e de direito.
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Entretanto, permanece no ar a pergunta: Por que Cidadão Baiano?
Acredito que o motivo para esta honraria esteja sedimentado no meu
exercício profissional ao longo destes anos, seja como professor universitário
na Faculdade de Comunicação da UFBA, contribuindo para a formação de
várias gerações de íntegros e capazes jornalistas baianos; seja como aprendiz
de poeta, tentando cantar o dia-a-dia da Bahia e suas belezas naturais; seja
como fundador e ex-presidente do IBL - Instituto Baiano do Livro, quando,
por quatro anos, em duas gestões, juntamente com os companheiros de
diretoria, demos início a uma batalha para implantar editoras de livros na
Bahia, promovendo cursos, seminários e encontros com o objetivo de
conscientizar o empresariado local sobre a importância do livro como
segmento econômico, procurando demonstrar que na Bahia já tínhamos
tudo (autores, mercado consumidor/leitores, parque gráfico e livrarias), só
estava faltando uma grande editora. Não conseguimos a implantação de
uma grande editora, mas contribuímos e influenciamos, direta e
indiretamente, para a instalação de várias pequenas editoras, que estão
atendendo ao mercado. Um mercado que, no momento, está precisando
mesmo é de uma distribuidora, para colocar os nossos produtos não só na
Bahia, mas em todo o Brasil.
Acredito, meus senhores e minhas senhoras, entretanto, que o motivo
maior para esta honraria seja o trabalho jornalístico que tenho desempenhado
ao longo dos últimos 30 anos, sempre me pautando sob o princípio ético,
criativo, empreendedor e de independência, procurando exercer na prática o
que tenho ensinado na Faculdade de Comunicação, curso de Jornalismo da
UFBA, durante os últimos 22 anos de vida acadêmica, cujos frutos podem
ser também constatados nos trabalhos de natureza técnica que produzimos
ao longo deste tempo.
Como jornalista profissional militante tenho consciência de que minha
geração tem participado positivamente na elevação dos valores e na
credibilidade que a imprensa passou a desfrutar nos últimos anos. Esta
participação foi iniciada quando ainda tinha 16 anos, no jornal A Semana, da
12

S ÉRGIO M ATTOS

Arquidiocese de Salvador, quando sob as administrações de padre Soares e,
depois, do jornalista Germano Machado, em meados da década de 1960.
Posteriormente, passando pela fundação da Tribuna da Bahia, em 1969, sob
a tutela do jornalista Quintino de Carvalho, e desde 1971, no jornal ATarde,
fundado por Simões Filho, cuja redação esteve, por mais de 50 anos, sob o
comando do jornalista Jorge Calmon, e agora sob a orientação do jornalista
Cruz Rios. Foi no jornal A Tarde que tive a oportunidade, graças ao incentivo
de meus superiores e à visão empreendedora de doutor Renato Simões e de
dona Regina Simões de Melo Leitão, de projetar e implantar, com sucesso,
dois projetos de suma importância para o desenvolvimento da mídia
impressa não apenas da Bahia, mas do Brasil.
O primeiro projeto foi o suplemento intitulado “Jornal de Utilidades”,
pioneiro na grande imprensa brasileira a lidar com a prestação de serviço de
utilidade pública para o leitor, além de prestar informações roteirizadas e a
concentrar assuntos de orientação nas áreas de saúde, educação, lazer, dentre
outros. Este suplemento, lançado na década de 70, além de fazer sucesso
junto ao público, pois interagia diretamente com o leitor, foi um laboratório
gráfico de A Tarde, visando a mudança de sistema de impressão a quente
para o moderno sistema offset, o que ocorreu em 1975, quando o jornal
deixou sua sede na Praça Castro Alves e iniciou a ocupação da hoje sofisticada
Avenida Tancredo Neves, solidificando sua liderança como o maior jornal
do norte e nordeste do país.
O segundo projeto que idealizei, logo após o meu retorno dos Estados
Unidos, onde obtive os títulos de mestre e doutor em comunicação - único
período que fiquei ausente da Bahia -, foi implantado e está sendo executado
desde abril de 1985. Trata-se do suplemento “A Tarde Municípios”, um
caderno que tem desempenhado um papel de fundamental importância na
integração regional dos municípios baianos, resgatando a história de cada
um deles, seus valores culturais, econômicos e sociais, além de defender a
causa municipalista. Este suplemento de A Tarde tem se constituído no
verdadeiro porta-voz dos municípios, registrando suas reivindicações e
C IDADÃO
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necessidades, além de denunciar o que estiver errado e enaltecer as experiências
positivas de cada comunidade. A preservação do meio ambiente e a
valorização da natureza também têm sido um compromisso editorial deste
suplemento desde o seu primeiro dia.
Com o lançamento deste projeto, voltado para o jornalismo regional,
que desde o início teve total apoio do então diretor administrativo Arthur
Luís D’Almeida Couto, tive a oportunidade de contribuir para que a Empresa
Editora A Tarde, mais uma vez, fosse pioneira e desse mais uma contribuição
positiva ao desenvolvimento do jornalismo. Digo isto porque, só mais
recentemente, a grande imprensa do sul do país, a exemplo da Folha de S.
Paulo, Estado de S. Paulo, O Globo e a Zero Hora passaram a se dedicar aos
cadernos regionais, ou melhor dizendo, ao jornalismo regional.
A imprensa brasileira está vivendo um momento muito especial, pois, a
partir de outubro de 1988, quando foi aprovada a nossa Constituição,
passamos a ter neste país plena liberdade de imprensa. Durante este período
alguns exageros foram cometidos. Mas entre se omitir e denunciar, passando
o Brasil a limpo, foi melhor exagerar do que pecar por omissão. Agora, o
jornalismo busca novos horizontes, procurando se identificar mais com
seus leitores e com as comunidades onde cada empresa está instalada,
preparando-se para o terceiro milênio, onde a notícia mais importante deverá
ser o homem, seus ideais e seu bem estar.
Uma verdadeira revolução está se processando, neste fim de século, em
todos os setores da atividade humana. A década de 1990 está sendo
identificada como a década das transformações geopolíticas e socioeconômicas
e da reestruturação institucional dos valores culturais, ideológicos e religiosos.
Os conceitos de Nação, de Estado, de controle social e de liberdade também
estão sob transformação. Apesar de continuarem existindo, as fronteiras já
não fazem sentido para as empresas, bancos e homens de negócios. O
planeta está se tornando um só por conta desta revolução irreversível, um
fenômeno a que se dá o nome de globalização.
O reconhecimento do papel exercido pela mídia no processo da
14
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globalização está diretamente vinculado à percepção popular de que os veículos
de informação estão conectados com o centro dos acontecimentos da
sociedade onde quer que estes se desenrolem. Vale ressaltar que a tecnologia
hoje existente permite tanto à mídia impressa como à mídia eletrônica
inserirem, instantaneamente, em seus noticiários locais, qualquer reportagem
internacional de última hora, enriquecendo o jornalismo local, contribuindo
também para aumentar no telespectador ou no leitor a sensação de que o
mundo é pequeno.
Desta forma, de acordo com as interpretações de Gabriel Bar-Haim, a
mídia parece sugerir a existência de uma cultura global que não se constitui
numa entidade em si mesma, mas é um conglomerado de múltiplos eventos
culturais internacionais que refletem a multiplicidade de todas as sociedades,
cujas diferenças culturais podem ser minimizadas, mas suficientemente
caracterizadas para serem percebidas como exóticas. Continuando em sua
análise, Gabriel Bar-Haim afirma que é uma falácia alguém aceitar como
verdadeiro o fato de que a audiência de milhões de espectadores a um mesmo
programa, seria uma contribuição para a formação de uma cultura mundial.
Isto porque mesmo uma exposição prolongada a culturas diferentes
transmitidas pela televisão, por exemplo, não conseguirá mudar
fundamentalmente as condições sociais e políticas locais que permanecem as
mesmas, em contradição à artificial coerência econvergência cultural promovida
pela globalização através da mídia.
A globalização é avassaladora e pode provocar padronização cultural.
Constata-se que há uma verdadeira epidemia de lojas do McDonald’s
espalhadas pelo mundo, mas vale ressaltar também a proliferação da comida
chinesa, japonesa etc. Ironicamente, ao mesmo tempo em que a globalização
nos conduz a uma aparente padronização, ela também abre perspectivas
para outras culturas. Essa contradição é uma das características da globalização,
que precisa manter a individualidade, porque essa é uma das formas de
assegurar mercado consumidor para seus produtos industriais ou culturais.
É exatamente por isso que o jornalismo busca novos horizontes na
C IDADÃO
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época da globalização. E com a globalização a busca pelo regional, a valorização
do regionalismo, o resgate dos valores regionais e da nossa cultura se
constituem na grande oportunidade para o futuro da imprensa. Ao leitor
local mais interessa saber o que se passa em sua comunidade do que o que
está acontecendo com a moeda japonesa, por exemplo. O desenvolvimento
de um jornalismo regional, voltado para as comunidades locais, assumindo
cada vez mais o compromisso com a cidadania, com o municipalismo, com
o associativismo, é um dever que a imprensa vai ter que assumir cada vez
mais para continuar mantendo a credibilidade que conseguiu nos últimos
anos junto à população brasileira.
Aliás, este é um compromisso profissional pessoal, que me esforço para
transferir para o suplemento do qual sou editor, procurando transformá-lo
em uma bandeira a ser seguida, pela equipe que comigo trabalha. Isto
porque tenho consciência de que o terceiro milênio nos aponta para um
jornalismo mais participativo, promovendo uma verdadeira interação com
o público leitor, buscando, cada vez mais, os aspectos locais e regionais, além
de valorizar o homem, sua qualidade de vida e lutar pela preservação da
espécie humana e do meio ambiente que ela ocupa.
Diante do exposto, estou plenamente preparado e consciente para exercer
o meu papel de Cidadão Baiano, pois sei que ser cidadão é ser participante, é
ter consciência das atribuições e responsabilidades e exercer o meu papel de
jornalista cidadão na comunidade à qual pertenço. Com a outorga do título
de Cidadão Baiano, que mais uma vez agradeço, os senhores aumentaram
ainda mais a minha responsabilidade perante a sociedade, seja como jornalista,
professor ou poeta.
Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as pessoas
que contribuíram, direta e indiretamente, para a minha formação baiana.
Agradecer também a todos com quem convivo, a minha esposa em especial,
e no ambiente de trabalho, pois é na vivência do dia-a-dia, recebendo as
influências e absorvendo a experiência de cada um, que ainda estou
aprendendo a ver, a sentir e a fazer as coisas de uma maneira leve, suave e
16

SÉRGIO MATTOS

doce como tudo o que é próprio do baiano. Com estas pessoas, divido a
honra do título que me foi outorgado, divido a honra de ser Cidadão Baiano.
Finalizando, gostaria de recitar um de meus poemas intitulado:

Poeta baiano
Ser baiano, é ser poeta, é ser singular.
É sentir o particular, o subjetivo e o abstrato.
Ser poeta é ser intermediário,fonte e destinatário.
Ser poeta na Bahia é saber transformar
o particular em linguagem universal.
Muito obrigado!

Citação:
BAR-HAIM, Gabriel. Media Charisma and Global Culture: The Experience of
East - Central Europe. In Globalization, Communication, and Transnational
Civil Society. / New Jersey: Hampton Press, INC., 1996, pp. 141-155.

CIDADÃO SEM FRONTEIRA

17

CIDADÃO CACHOEIRANO
Mensagem proferida em 1999, na Câmara de Vereadores de Cachoeira, quando foi
orador da sessão solene em homenagem ao 25 de junho, quando foi agraciado com o
título de Cidadão Cachoeirano.
Todos os anos, a data de 25 de junho de 1822 é comemorada pelos
baianos como o dia em que a então Vila de Nossa Senhora do Rosário do
Porto de Cachoeira deu início ao processo de libertação da Bahia do jugo
colonial português.
Nesta data são lembrados os heróis, os líderes do movimento, os
sacrifícios, as lutas, as vitórias e a expulsão das tropas do general Madeira de
Melo, que na madrugada daquele dia atacou a população da vila com uma
canhoneira que estava ancorada no Rio Paraguaçu. Após a expulsãodo general,
os cachoeiranos proclamaram dom Pedro de Alcântara, príncipe regente do
Brasil.
Foi aqui, portanto, em Cachoeira, onde começou a luta armada pela
independência do Brasil que culminou com a entrada triunfal do Exército
Libertador em Salvador, em 2 de julho de 1823, libertando definitivamente
a Bahia, que permanecera até então sob o domínio de Portugal. Como
afirmam os historiadores, “a guerra da Independência foi, essencialmente,
uma guerra entre o Recôncavo e a Capital. Entre o Recôncavo brasileiro e a
Capital portuguesa”. Vale ressaltar que, dias antes, no dia 14 de junho de
1822, a Casa da Câmara de Santo Amaro fixou, para os deputados de Lisboa,
as linhas básicas das aspirações nacionais. Coube, entretanto, aos cachoeiranos
colocar em prática aquelas intenções.
Àquela época, Cachoeira era a capital dos negócios. Era o ponto de
transbordo entre a Capital e todo o restante da província da Bahia. A
importância sócio-econômica, política e cultural de Cachoeira pode ser medida
pelo patrimônio arquitetônico aqui existente, semelhante em importância e
valor com os existentes em Salvador. Também àquela época vivia em
Cachoeira uma elite que enriquecera com o açúcar, o fumo e o comércio em
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geral. O desenvolvimento gerou novas necessidades para os produtores,
comerciantes e, principalmente, para os trabalhadores autônomos e
empregados de baixa remuneração que sofriam na pele o processo de
subordinação política. Os produtores manifestavam descontentamento com
a política tributária da metrópole, em Lisboa.
Este inconformismo, entretanto, vinha de anos anteriores, mais
precisamente de novembro de 1799, quando várias pessoas haviam sido
enforcadas e esquartejadas na Capital porque queriam a Independência. Nos
anos seguintes ocorreram agitações sociais que culminaram com a morte de
Joana Angélica. Estes fatos, somados às notícias das lutas libertárias de
outros povos no continente americano, contribuíram para que a Vila da
Cachoeira, que exercia o papel de capital de fato, exercesse a liderança no
processo militar da campanha pela independência.
Anualmente, a Casa da Câmara e Cadeia, a mesma que abrigou as
resoluções básicas de 1822, cumpre o seu papel de relembrar os fatos históricos
e seus heróis na luta pela Independência. Entretanto, meus senhores e minhas
senhoras, a nossa responsabilidade não pode se limitar a relembrar e cultuar
os nossos heróis. É necessário que saibamos também manter vivos os
valores e os ideais daqueles homens que lutaram não apenas pela nossa
independência, mas também para manter uma Cachoeira forte e importante
dentro do cenário da província.
Não podemos ficar vivendo apenas das lembranças de fatos heróicos e
históricos. É necessário lutar por ideais, buscar encontrar novos caminhos a
trilhar, retomar a posição de liderança e mostrar os valores deste povo.
Preservar a memória histórica é manter viva a nossa experiência passada para
que não venhamos a cometer os mesmos erros no futuro, mas não podemos
nos acomodar diante das altas taxas de desemprego, do abandono em que
se encontra o patrimônio arquitetônico e das constantes agressões à memória
cultural deste município. Não podemos ficar só apontando culpados ou
tentando encontrar responsáveis pela atual situação em que se encontra o
município.
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De que adianta ficarmos de braços cruzados e acusando governantes
pelas políticas discriminatórias? De que adianta estarmos aqui, relembrando
fatos históricos, os títulos honoríficos que temos de Cidade Heróica,
Monumento Nacional ou de Patrimônio da Humanidade se não fizermos
nada para mudar a situação em que o município se encontra?
Não podemos deixar de lembrar que a importância do movimento pela
Independência se deve principalmente a união em torno dos ideais e da
vontade de construir um futuro melhor. Conclamo, pois, neste momento,
o povo cachoeirano a se unir em torno de uma única causa: defender os
interesses do município acima de qualquer coisa. Vamos lutar juntos para
transformar Cachoeira novamente num pólo de desenvolvimento. Deixemos
de ficar lamentando que Cachoeira já teve isto, já teve aquilo. Vamos buscar
inspiração no passado, nos nossos valores, na nossa história, para fazer o
presente e construir o futuro.
Vamos definir o dia de hoje, 25 de junho de 1999, como a data de
retomada de consciência de todos. A data em que procuraremos encontrar
os nossos novos caminhos a serem trilhados para reconstruir Cachoeira,
colocando-a novamente entre os municípios de maior importância do
Estado.
Muitos aqui podem estar pensando que isto é uma idéia fantasiosa e
irreal. Mas podem ter a certeza de que ela pode se transformar em realidade
a partir do momento em que a sociedade civil resolver assumir a sua parcela
de contribuição no sentido de restabelecer o desenvolvimento.
De que forma? Esta proposta é de um visionário...
Esta pergunta e esta conclusão devem estar sendo feita e concluída na
cabeça dos senhores exatamente neste momento, não é verdade? Mas, saibam
os senhores que todo visionário é um sonhador. E foi sonhando que
Santos Dummont conseguiu voar. Foi sonhando que o homem conseguiu
chegar à lua. É sonhando que construímos o nosso futuro, pois é através
dos sonhos que geramos expectativas, desenvolvemos aspirações e
encontramos os meios de realizá-las. Assim sendo, pergunto aos senhores
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e senhoras: o que devemos fazer para despertar a população de Cachoeira no
que diz respeito a importância de sua participação no soerguimento da cidade?
Convocado a ser o orador principal desta data magna, na qual a
importância histórica se sobrepõe a tudo, tomei a liberdade de aliar o passado
ao presente para responder esta pergunta, visando a dar uma ajuda na
construção do futuro. Venho hoje aqui trazendo para os senhores e senhoras
algumas propostas viáveis e que, se colocadas em pratica, poderemos começar
a vivenciar uma nova fase para Cachoeira.
Antes de qualquer coisa deveremos dar um grito de alerta:
Acorda Cachoeira! Acorda Cachoeirano! Chegou o momento de
recomeçar, chegou o momento da reconstrução.
Vamos levantar o orgulho desta cidade. Vamos balançar os brios dos
cachoeiranos, mostrar que cada um pode fazer alguma coisa e que na soma
dos esforços individuais com certeza teremos um resultado reconfortante.
Vamos iniciar pelas escolas, nas Igrejas, na Câmara, associações de classe
cooperativas ou clubes de serviços. Onde houver gente reunida a palavra de
ordem deve ser uma só: o que cada um pode fazer em beneficio de Cachoeira
ou o que todos juntos podem fazer. Esta é a fase do despertar da consciência
coletiva em torno de um objetivo comum. O que puder ser feito,
independentemente de auxílio governamental, deve ser feito, pois só assim
estaremos, cada um de nós, assumindo o nosso dever de cidadão, construindo
o presente e assegurando o nosso futuro. A participação popular é importante
para que tudo aconteça, como aconteceu durante a luta pela Independência.
Tudo o que cada grupo estiver fazendo deve ser divulgado para que outros
tomem conhecimento de que alguém começou a fazer algo estimulando a
que outros entrem também no processo. É necessário que haja a participação
de todos, independente de idade, sexo ou credo religioso. Cada um de nós
deve assumir a sua própria responsabilidade pelo soerguimento de Cachoeira.
Não devemos pensar que o que cada um está fazendo ou pode fazer não vai
modificar o cenário geral. É com a pequena ação de cada um que
conseguiremos modificar o geral. Assim sendo, cachoeiranos, não se omitam,
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assumam os deveres que cada um tem como cidadão, participando e dando
a sua própria contribuição.
Afirmo mais uma vez que esperar só pela ajuda oficial não basta, é
preciso mobilização da comunidade até mesmo no encaminhamento das
reivindicações.
Onde estão as lideranças?
Que os líderes locais saibam assumir seus respectivos papéis à frente dos
grupos que lideram e, independentemente de partidarismos políticos, se
unam em torno de um ideal comum que é o de reconstruir Cachoeira.
Compete aos jornalistas continuar a denunciar os erros, a divulgar os
acertos, a mostrar caminhos e soluções para os problemas, a conclamar a
população a defender os interesses do município como fizeram no passado
alguns como Aderbal Gomes e Antônio Loureiro de Souza, ou como no
presente, quando escrevem defendendo os interesses de Cachoeira, os
jornalistas Romário Gomes e Alzira Costa entre outros. É necessário,
entretanto, dizer que a imprensa pode dar o grito de alerta, mas que ela
sozinha não resolve os problemas, apenas ajuda no encaminhamento.
Entretanto, o jornalista como indivíduo, como cidadão, também pode dar
sua contribuição pessoal direta no processo, trabalhando em favor da
coletividade em algum projeto a que esteja vinculado ou tenha habilidade
para tal. Em síntese, o que precisamos é identificar, em nós mesmos,
independente de nossa profissão, o que cada um pode fazer individualmente
ou somando forças com os demais na reconstrução.
Mutirões podem ser formados nas escolas, nas paróquias, nas
comunidades evangélicas, irmandades, associações e distritos, ou entre
membros de Ongs, para a realização de tarefas as mais variadas, das mais
simples como limpar o rio, plantar árvores, conservar os jardins, às mais
complexas como preservar monumentos como a Ponte Dom Pedro II, um
dos maiores monumentos históricos de Cachoeira. Grupos unidos podem
fazer muito mais do que imaginam, quando concentram esforços numa
mesma direção.
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É do conhecimento geral que existem cachoeiranos que são artistas,
arquitetos e engenheiros. Conclamo estes a desenvolverem projetos para
que através dos fundos de incentivos de beneficio fiscais, sejam estaduais ou
nacionais, possamos, por exemplo, pintar toda a cidade, modificando assim
radicalmente o seu visual, contribuindo para que a população sinta orgulho
em manter a cidade sempre nova, limpa e bonita, levantando a moral de
todos. É preciso um projeto para que possamos transformar a velha estação
de trens num centro cultural e de exposição de artes e de artesanato, pois
Cachoeira deve saber melhor explorar seu potencial turístico. Vale dizer aqui,
a título de exemplo, que a Espanha é um país que praticamente vive do
turismo. O turismo é a grande indústria sem chaminé deste século e esta
indústria pode se estabelecer definitivamente também em Cachoeira como
uma solução a curto prazo para diminuir o atual índice de desemprego local,
além de garantir um melhor desempenho econômico do município no
próximo milênio.
Que um arquiteto ou engenheiro cachoeirano se proponha a desenvolver,
por exemplo, um projeto de um portal de entrada para a Cidade Heróica.
Este portal ou monumento poderá vir a ser o símbolo histórico cultural de
Cachoeira, onde pode funcionar também um receptivo turístico com
informações sobre o município. Uma placa com informações da participação
histórica da cidade na luta da independência e sobre seus heróis deve compor
parte do cenário deste Marco de entrada na cidade.
O que fazer no que diz respeito ao turismo local? Antes de qualquer
coisa motivar as agências de turismo a realizarem programas e passeios
direcionados para Cachoeira. Criar as condições locais para melhor absorver
este fluxo turístico. Que alguns empresários locais invistam neste segmento,
pois o retorno é positivo durante todo o ano. Não pensem no turista
apenas como as pessoas de fora da cidade, do Estado ou do país. O turista
é todo cidadão que se dirige a um local não conhecido em busca de conhecer
um pouco da sua história, em busca de lazer e de descanso e Cachoeira tem
todos estes atrativos. O turista, por mais pobre que seja, sempre gasta
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algum dinheiro por onde passa, pois ele come, bebe e compra lembranças, o
que serviria de incentivo ao artesanato e aos artistas nativos, ao segmento de
restaurantes de comidas típicas, aos passeios alternativos, tais como um
passeio de saveiro, navegando nas águas do rio Paraguaçu.
Aliás, o rio Paraguaçu pode ser de importância fundamental para o
presente e para o futuro do turismo em Cachoeira, pois inúmeras são as
opções de passeios que podem ser criados com este objetivo. Não podemos
esquecer que o Ecoturismo é outra opção e que este rio, no passado tão
importante para o desenvolvimento de Cachoeira, pode vir a ser novamente
utilizado como fonte de recursos ilimitados.
A criação de um festival da canção e da poesia, a criação de um festival de
cinema, de uma feira de artes plásticas, feira do livro e da música são propostas
culturais que incentivam o turismo e atraem as atenções para a cidade,
deixando divisas importantes. Conseguir atrair a realização de Encontros,
Seminários e Congressos no município também é outra forma importante
de atrair visitantes. É necessário que Cachoeira e os cachoeiranos,
definitivamente, assumam sua vocação para o turismo e se dediquem a esta
indústria sem chaminé, pois o retorno é sempre positivo.
Há, entre os cachoeiranos, especialistas em marketing que podem também
desenvolver um projeto para promover a cidade e seu potencial histórico,
cultural e turístico. Os professores, técnicos e especialistas dos mais variados
segmentos que estejam aposentados de seus respectivos empregos poderão
também dar sua parcela de contribuição ao município onde nasceram,
desenvolvendo projetos ou dirigindo programas específicos que tragam
retorno e benefícios para a cidade. Além de se gratificarem com a contribuição
que podem dar, poderão ser lembrados no futuro como os heróis da
reconstrução. Que todos dêem as mãos em torno de Cachoeira, pois a
mobilização e o envolvimento de todos é a única forma, no momento, de
partirmos para a retomada da reconstrução do município e trazer de volta o
orgulho, a coragem e a determinação que sempre motivaram os cachoeiranos.
C IDADÃO

SEM FRONTEIRA

24

Que os exemplos históricos de união, de participação coletiva e de luta
em defesa dos ideais de independência do padre José Marcelino de Carvalho,
do advogado Antônio Pereira Rebouças, do major José Joaquim d’Almeida
e Arnizáu, do coronel José Garcia Pacheco de Moura Pimentel, e do tambormor da tropa, Manoel Soledade, e de tantos outros sirvam de exemplo para
os cachoeiranos no sentido de se unirem em defesa dos interesses do
município.
Conclamo, pois, todos os que aqui se encontram para que saiam desta
solenidade hoje com a missão de convencer a todos os seus conhecidos,
parentes e amigos da importância da união para a reconstrução de Cachoeira.
Vamos mostrar que a determinação de nossos antepassados, que os seus
valores e ideais permanecem vivos e que o sangue que corre em nossas veias
é o sangue de um povo determinado , de um povo guerreiro, de um povo
heróico, que sabe que a união é capaz de tudo.
Acorda Cachoeira! Acordem Cachoeiranos. É hora de fazer
acontecer...
Salve Cachoeira! Salve o 25 de junho!
Muito obrigado!
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CIDADÃO FEIRENSE
Discurso de agradecimento proferido na
Câmara Municipal de Feira de Santana
no dia 11 de Junho de 1999.
Inicialmente, gostaria de agradecer aos vereadores que integram a Casa da
Cidadania de Feira de Santana por terem aprovado a indicação do vereador
Messias Gonzaga, concedendo-me o título e a honra de me tornar Cidadão
Feirense.
Esta casa tem sido palco de inúmeros debates, de realizações inclusive de
cunho cultural, e seus membros têm procurado preservar a dignidade e a
independência parlamentar, buscando de maneira democrática encontrar os
melhores caminhos para que o Poder Legislativo possa dar sua contribuição
ao desenvolvimento do município de Feira de Santana, cuja sede, do mesmo
nome, foi apelidada de “Princesa do Sertão” por Ruy Barbosa.
Como novo cidadão desta terra quero, de público, manifestar meu apreço
por este município e demonstrar que conheço, também, um pouco de sua
história e que saberei empunhá-la como uma bandeira, contribuindo para
mantê-la sempre viva, principalmente junto aos mais jovens, que
desconhecem suas particularidades e suas potencialidades socioeconômicas,
políticas e culturais.
Assim sendo, permitam-me os presentes apresentar um breve histórico
deste município, para que possamos saudar aqui o 126º aniversário de
emancipação política e administrativa de Feira de Santana, a ser comemorado
na próxima quarta-feira, dia 16 de junho.
Vale aqui salientar que Feira de Santana surgiu como um povoado no
entroncamento dos caminhos que serviram de passagem para os boiadeiros,
ligando o sertão a Salvador e que hoje se constitui num dos maiores
entroncamentos rodoviários do país, um ponto estratégico de fundamental
importância, ligando o sul ao norte e ao nordeste do país. A origem da
cidade foi a Fazenda Sant’Anna dos Olhos D’ Água, no início do século
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XVIII, onde seus proprietários, Domingos Barbosa e Ana Brandão,
construíram uma capela dedicada a Nossa Senhora Sant’Anna.
Desde o seu início, esta cidade mostrou sua vocação comercial e seu
nome deriva da feira de gado que aqui se realizava desde os tempos do
império, em área próxima à capela de Sant’Anna, daí o nome Feira de Santana.
No final do século XVIII o comércio era intenso, dando origem a uma
grande feira-livre que se transformou, já naquela época, em um dos maiores
centros de negócios da Bahia. Devido à sua localização geográfica privilegiada,
Feira se consolidou como centro de atividades comerciais, passando também
a ser um pólo irradiador de comunicações, de prestação de serviços e um
centro de importância político-cultural. Sua emancipação política e
administrativa, entretanto, só ocorreu no dia 16 de junho de 1873, quando
seu território foi desmembrado do de Cachoeira, passando a ser
independente e oficialmente denominado de Feira de Santana.
Economicamente, o comércio continua sendo o seu maior sustentáculo.
Feira é, graças às suas tradições eà sua pecuária, o maior pólo de comercialização
de gado do Estado da Bahia, servindo de base para definir inclusive o preço
da arroba do boi para todo o Nordeste. A industrialização chegou por aqui
na década de 70, com a implantação do Centro Industrial de Subaé, rompendo
então o processo fabril-artesanal com a introdução de novas tecnologias.
Isto contribuiu para que a “Princesa do Sertão” se desenvolvesse assentada
num tripé formado pelo comércio/indústria/pecuária, lhe garantindo a
posição de segunda maior cidade do Estado da Bahia.
Sob o ponto de vista da história de seu povo, o herói do município é
Lucas de Feira, cantado em verso e prosa por Franklin Maxado,atual presidente
da Academia Feirense de Letras. Em síntese, Feira de Santana chega aos 126
anos de vida demonstrando pujança, mas a verdadeira história do município
ainda está por ser contada. E espero que baseada nos documentos e fatos
reais resgatados em décadas passadas graças à dedicação do saudoso
monsenhor Renato Galvão. É necessário também que sejam resgatados e
preservados todos os valores históricos e culturais de Feira de Santana e que
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se aprenda a cultivar nomes como o de Eurico Alves Boaventura e o de
Raimundo Oliveira, para citarmos apenas duas expressões deste município,
cujos valores individuais ultrapassaram suas fronteiras. Preservar a história,
a cultura, as tradições e os valores individuais da terra é importante para a
construção de um futuro mais sólido.
Vivemos hoje, no país, um momento de desequilíbrio e de crise. Crise
econômica. Crise de identidade e de valores morais. Entretanto, é necessário
não temer a crise ou crises, pois, como me disse dom Helder Câmara,
arcebispo de Olinda, em entrevista exclusiva no ano de 1966, em pleno
regime de exceção, não devemos temer nenhuma crise, pois crise é sinal de
desenvolvimento. Sim, ele tinha e tem razão. Se analisarmos sob o ponto de
vista de que quando uma crise se torna perceptível e aparente, com toda
certeza encontraremos meios de superá-la. E o caminho mais curto para
encontrarmos soluções para os problemas e as crises são o diálogo e a união.
É importante dizer e termos a consciência de que não somos donos da
verdade e que os acertos surgem da correção de nossos próprios erros. E por
isso devemos tentar e realizar sem ter o medo de errar algumas vezes. Errar
é humano, mas o que não se pode admitir, em nenhum cidadão, é permanecer
no erro ou pecar por omissão.
Resolvendo os problemas e as crises, coletivamente, encontraremos
novos caminhos a trilhar. Passando as crises a limpo, sejam elas locais,
estaduais ou nacionais, estaremos abrindo as portas para um futuro mais
seguro, garantindo que entraremos, no terceiro milênio, dispostos a construir
um país melhor, mais sedimentado em valores concretos, com objetivos
definidos para transformar e melhorar a qualidade de vida de nosso povo.
E a mola mestra para atingirmos este patamar é um binômio formado por
educação e saúde, nas quais devemos concentrar toda a nossa energia.
Estas palavras de esperança, manifestando o sonho de que resolveremos
nossas diferenças, de que superaremos nossas crises para construir uma Feira
de Santana mais digna, uma Bahia mais forte e um Brasil que sirva de
modelo para outros povos, pode parecer ingenuidade, mas quem conhece
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as estatísticas, quem sabe analisar as tendências, sabe que o Brasil, no próximo
milênio, está fadado a ser aquele país do presente e não mais aquele país do
futuro de que tanto ouvimos falar.
Quero dizer aos senhores e senhoras que ser cidadão é saber exercer com
plenitude os direitos e os deveres da cidadania. É lutar pelos interesses da
terra. É honrá-la e ter orgulho de ser um filho destemido que sabe representála em toda e qualquer eventualidade, principalmente nos momentos mais
difíceis. Sempre pude observar e sentir o orgulho dos feirenses e o senso de
união suprapartidário aqui existente quando se trata de defender os interesses
desta terra. Espero poder, também, somar nesta força unida em busca de
ampliar os espaços voltados para o seu desenvolvimento.
Agradeço, mais uma vez, por esta oportunidade de me transformar cada
vez mais num cidadão baiano completo, consciente das minhas obrigações
para com as comunidades. Vale destacar que há dois anos, em 1997, recebi o
título de Cidadão Baiano, concedido pela Assembléia Legislativa do Estado
da Bahia por indicação de um deputado feirense, o hoje deputado federal
José Ronaldo, o que de certa forma me aproximou ainda mais de Feira de
Santana.
Reconheço que o título de Cidadão Feirense, que recebo com orgulho, se
deve principalmente ao trabalho profissional que exerço como jornalista,
promovendo a integração intermunicipal por meio dos suplementos que
edito no jornal A Tarde. Tenho, portanto, profissionalmente, um
compromisso com o jornalismo e com o público leitor. Um compromisso
com a Bahia e com a causa municipalista. Com este título de reconhecimento
ao trabalho que desenvolvo, sinto-me estimulado a continuar a luta em
defesa dos interesses e das reivindicações municipais. Sinto-me estimulado
a defender os interesses dos municípios como verdadeiro porta-voz dos
anseios, reivindicações e necessidades locais, promovendo a integração
intermunicipal e procurando atender à sociedade, principalmente as camadas
mais carentes.
Reconheço também que, como educador, como professor na Faculdade
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de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, no Departamento de
Jornalismo, dei minha contribuição na formação de vários jornalistas que
dignificam a profissão que exercem com ética e seriedade, o que muito me
orgulha. Na área da cultura e da literatura tenho, também, minha participação
efetiva no Estado da Bahia, promovendo e realizando palestras, participando
de eventos culturais municipais, lançando livros, orientando as Prefeituras
na estruturação de bibliotecas públicas, esclarecendo sobre a importância
delas na e para a comunidade, além de contribuir para a formação de academias
de letras e artes regionais e municipais de forma direta ou indireta. Em
janeiro deste ano, juntamente com meus parceiros, lançamos a revista Neon,
destinada a promover as artes e a cultura da Bahia.
Sinto com isto, meus senhores e minhas senhoras, estar participando
ativamente da vida cultural e literária da Bahia, dando minha contribuição
para o engrandecimento deste setor. Por falar em Academias, é bom destacar
que sou membro efetivo da Academia de Artes e Letras de Feira de Santana
– ALAFS, presidida por Benjamim Batista, e que a solenidade de minha
posse foi realizada aqui nesta Casa, quando fui saudado pelo professor
Josué Mello, ex-reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, que
conseguiu sensibilizar-me devido aos elogios tecidos sobre minha obra
poética.
Diante do exposto, aproveito a oportunidade para reafirmar minha
convicção de que a palavra, falada ou escrita, ainda é a arma mais eficaz e
temida neste mundo. Com a palavra podemos destruir pessoas e governos.
Com palavras também podemos construir o presente e o futuro. Chega,
portanto, de tanto silêncio, vamos todos juntos falar, esclarecer, buscar o
entendimento e a ordem social. Vamos exigir os nossos direitos, mas não
devemos esquecer de cumprir com os nossos deveres de cidadãos, pois a
democracia é feita assim, cada um tem e pode exigir seus direitos, mas não
pode deixar de realizar a sua parte no processo total do desenvolvimento. É
necessário que haja opiniões contrárias para que se encontre o consenso.
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Portanto, conclamo todos a encontrar as saídas que Feira de Santana
precisa para a retomada do desenvolvimento. A União suprapartidária em
beneficio do bem-estar da coletividade é uma obrigação de todos nós, pois
somos responsáveis pela qualidade não apenas de nossas vidas como também
do efeito que causamos sobre a vida dos outros. Só existe crescimento
quando apreendemos com as nossas dificuldades a superar os obstáculos.
O processo de aprendizagem é contínuo e independe de idade, de sexo ou
de partido político. Depende apenas da vontade de querer transformar e de
construir. Nem sempre poderemos modificar as coisas, mas se não tentarmos
nada acontecerá.
Finalizando, gostaria de reafirmar, mais uma vez, que me gratifico em ser
cidadão de Feira de Santana porque admiro a luta pelo crescimento, o orgulho
e o amor próprio dos feirenses. Percebo e sinto toda a essência do que é ser
cidadão feirense.
Recebo esta honraria, portanto, como um reconhecimento ao esforço do
trabalho que tenho realizado no sentido de unificar, interligar os municípios,
transformando a Bahia num Estado integrado através das notícias, unindo
os municípios em torno da causa municipalista, pois o município é o
princípio, é a célula de todo o sistema democrático, que devemos defender
acima de tudo. Por isso dedico este título à equipe de jornalistas que trabalham
comigo neste projeto, além de minha esposa, Denise, aqui presente, pela
paciência e compreensão com que aceita meus compromissos profissionais,
além de me acompanhar em muitas das viagens que tenho feito pelo Estado
da Bahia.
Salve Feira de Santana! Salve esta terra de homens que sabem o valor da
união na defesa dos interesses do município!
Salve a Bahia!
Salve o Brasil dos nossos sonhos! E que Deus nos abençoe e que Senhora
de Santana nos proteja.
Muito obrigado!
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CIDADÃO ITABUNENSE
Discurso de agradecimento proferido
na Câmara Municipal de Itabuna no
dia primeiro de outubro de 1993.
Só posso entender a iniciativa do vereador José Domingos da Silva, em
propor este título de Cidadão Itabunense, com a anuência de seus pares,
como um reconhecimento público desta Casa ao trabalho de integração e
valorização dos municípios baianos que venho realizando nos últimos oito
anos, por meio do suplemento A Tarde Municípios, do jornal A Tarde.
Um trabalho de garimpagem, de artífice que vai moldando sua obra ao
longo do tempo, tentando corrigir imperfeições em busca de um ideal maior:
a causa municipalista.
Sim, meus senhores! Sou municipalista e defendo a integração
intermunicipal como a saída para o desenvolvimento que tanto almejamos.
Por meio de um trabalho jornalístico comprometido com o
municipalismo, tenho pautado minhas ações, sem quaisquer restrições, na
defesa dos interesses de cada um dos nossos 415 municípios isoladamente,
e das reivindicações de cada região ou microrregiões de nosso Estado.
Exemplo disto têm sido as bandeiras que assumimos como sendo nossa e
que são de suma importância para a região cacaueira. Entre outras, podemos
destacar as campanhaspela recuperaçãoda BR-101, pela recuperação da lavoura
cacaueira e contra a vassoura-de-bruxa, responsável pelas crises econômica e
social e que vem causando falências, elevando os índices de desemprego e
que quase deixou a região sem alternativas.
A campanha que o jornal A Tarde tem promovido, por meio de “A Tarde
Municípios” e de “A Tarde Rural” - dos quais sou editor - pela recuperação
da lavoura cacaueira (e implicitamente, da região como um todo) resultou
numa mesa-redonda que tive a oportunidade de coordenar. Graças à visão
de doutor Jorge Calmon, nosso redator-chefe e o pioneirismo da empresa
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fundada por Simões Filho, os resultados daquela mesa-redonda, sobre “O
Cacau e suas perspectivas”, já começaram a ser delineados, deixando-nos a
nítida impressão de que já podemos ver a luz no fim do túnel. Sim, já
podemos ver uma luz que nos deixa perceber soluções para por fim a esta
crise-pesadelo de escuridão. Acredito que a região e a lavoura cacaueira estão
começando a sair do buraco negro.
Não quero aqui creditar todos os louros à iniciativa de A Tarde, mas sem
falsa modéstia, reconhecer - e acredito que todos os senhores também pensam
assim - que a iniciativa de A Tarde foi o impulso que a causa necessitava para
mobilizar toda a comunidade, integrando interesses em busca das soluções
necessárias.
Tenho consciência, portanto, meus senhores e minhas senhoras, que o
trabalho jornalístico que desenvolvemos em “A Tarde Municípios” não se
limita apenas a atender às quatro funções sociais básicas da imprensa: informar,
educar, divertir e fiscalizar. Este trabalho tem um objetivo claro e bem
definido: Defender a causa municipalista, promovendo a integração
intermunicipal independente de correntes político-partidários ou sectarismos
ideológicos, pois acreditamos que só assim alcançaremos um
desenvolvimento integrado, melhorando o nível e o padrão de vida de
nosso povo,para que cada cidadão possaexercer, comsatisfação,sua cidadania,
cumprindo com seus deveres e desfrutando de seus direitos num regime
plenamente democrático.
Creio estar fugindo um pouco à tradição de quem tece agradecimentos
pela honra de passar a ser Cidadão Itabunense. Pela lógica, talvez, tivesse que
relembrar a história desta terra, saudando-a, enaltecendo seus valores e
contribuições. Como se assim o fizesse, estivesse demonstrando que tenho
conhecimentos sobre a terra que me adota como filho, dando um atestado
público de que estou imbuído do sentimento pátrio.
Sinto desapontar aqueles que esperavam um depoimento histórico,
discorrendo sobre a luta travada por José Firmino Alves, Henrique Berbert
Júnior, Manoel Misael da Silva Tavares, Ramiro Ildefonso de Araújo Castro,
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Pedro Prudente e tantos outros que, no ano de 1906, conseguiram elevar o
Arraial de Tabocas à categoria de Vila, e, posteriormente, em 28 de julho de
1910, transformá-la na Cidade de Itabuna, através da Lei 807, sancionada
pelo então governador João Ferreira de Araújo Pinho.
Poderia dar seqüência a este enunciado histórico, mas penso que seria
uma redundância, uma vez que na página diária que edito e nas edições de “A
Tarde Municípios”, sem falar de “A Tarde Rural”, tenho contribuído para
registrar não apenas os dados históricos de Itabuna, mas para escrever a sua
história contemporânea, valorizando inclusive suas riquezas naturais, seus
valores intelectuais, sua indústria, seu comércio e o orgulho que o povo
desta terra tem de ser grapiúna e, apesar da crise, de Itabuna ainda ser a capital
do Cacau.
Gostaria de encerrar este pronunciamento de agradecimento,
transmitindo aos senhores, sem qualquer pedantismo, a emoção que toma
conta de meu ser. E para transmitir isto devo admitir que:
Como homem, sinto-me Cidadão do Mundo. Cidadão sem fronteiras
que prega a solidariedade, a integração e a harmonia entre os povos e as
nações.
Como brasileiro, sinto-me orgulhoso de num futuro, muito próximo,
quando as nossas cores, o verde e o amarelo, servirão de guia, dando o
exemplo a outros povos, durante o terceiro milênio a se iniciar, de como a
integração, a solidariedade, a paz e a harmonia podem construir um futuro
melhor.
Como Cidadão Itabunense, sinto-me grapiúna. Sinto-me baiano
integrado cada vez mais a esta Nação Baiana Cultural, tão típica, tão rica e tão
específica.
Vale dizer que ao território baiano aportei ainda criança, com apenas 10
anos de idade, graças à transferência profissional de meu pai que deixou
Fortaleza por Salvador. Ao longo dos últimos 35 anos, tenho aprendido a
amar as singularidades, tradições e instituições da Nação Baiana, e a defendêlas, às vezes, com mais ardor do que muitos que aqui nasceram. A primeira
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explicação, entre muitas, para tal paixão, é o fato de que, no meu íntimo, às
vezes, me considero mais baiano do que muitos que aqui nasceram, pois
sou baiano por opção. Por meio deste título de Cidadão Itabunense, que
agradeço emocionado, ingresso no rol seleto daqueles que podem, com
orgulho, bater no peito e afirmar que agora também sou baiano de papel
passado...
Muito obrigado!

36

SÉRGIO MATTOS

CIDADÃO JUAZEIRENSE
Discurso em agradecimento proferido
na Câmara Municipal de Juazeiro no
dia primeiro de dezembro de 1995
A concessão do título de cidadão é um ato de reconhecimento e gratidão
a alguém que tenha prestado relevantes serviços a uma comunidade. Tratase de um reconhecimento público outorgado pelos representantes oficiais
dos munícipes de uma cidade ou região. Sinto-me honrado em comparecer
à Câmara Municipal, a Casa dos representantes do povo, para receber o título
de Cidadão de Juazeiro, um município com o qual mantenho estreitas
ligações de ordem profissional e afetivas. Uma região sertaneja, com a qual
me identifico, e que aprendi a admirar e a respeitar devido suas potencialidades
agrícolas, culturais, industriais e turísticas. Potencialidades transparentes e
abençoadas pelas águas do rio São Francisco, uma de suas maiores riquezas.
Para mim, quando se fala do Velho Chico, logo me vem à mente a
imagem da Ponte Presidente Dutra a partir de Juazeiro. Na Bahia, não se
pode falar do rio São Francisco sem falar em Juazeiro. Um faz parte do outro
numa imagem composta, onde o sol ou a lua completa a beleza da paisagem
cantada por músicos e poetas; registrada por fotógrafos e artistas plásticos e
veiculada pela televisão ou publicada por jornais e revistas.
Identificada como “Princesa do São Francisco” ou como “Terra das
Carrancas do São Francisco”, Juazeiro se destaca como uma das cidades mais
ricas do Vale do São Francisco em todos os setores: no artesanato, na cultura,
no folclore, na música, nas artes plásticas, nas festas tradicionais e como
grande celeiro da produção agrícola da Bahia.
Até a década de 1970, Juazeiro era apenas mais uma das cidades do
interior baiano. A partir do advento da irrigação, sua história mudou
radicalmente, transformando-se num verdadeiro oásis no sertão, possuindo
hoje mais de 50 mil hectares irrigados. Aos 117 anos, Juazeiro se destaca
como um dos pólos agrícolas do Estado, como o maior produtor de açúcar,
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álcool, cebola e melão da Bahia e maior produtor de aspargo do Brasil.
Juazeiro é responsável por mais de 60 por cento do açúcar produzido na
Bahia. Talvez seja por isso que seu nome soa tão doce em nossos ouvidos,
tendo provavelmente, embalado artistas juazeirenses como João Gilberto,
o papa da Bossa Nova, ou inspirado a pintores como Sanduarte e Francisco
Santos, e escultores como João Bosco e Messias das Carrancas.
Agradeço ao vereador Joroastro Espínola Ramos, presidente desta Casa,
e de quem partiu a indicação de concessão do título. Agradeço também a
todos que aprovaram a outorga, confessando que esta atitude muito me
sensibiliza, principalmente por saber que isto se deve ao trabalho desenvolvido
ao longo dos últimos dez anos como editor do suplemento de “A Tarde
Municípios”, do jornal A Tarde, fundado por Ernesto Simões Filho em
1912. Desenvolvi o projeto de “A Tarde Municípios” visando transformálo num verdadeiro porta-voz dos municípios baianos, contribuindo para
integrá-los cada vez mais, diminuindo as distâncias entre nossas regiões e
para defender a Causa Municipalista. Isto porque acredito que o município é
a célula do Estado. Com os municípios fortes temos um Estado forte. É
por isso que a linha editorial de A Tarde Municípios, caderno sob minha
responsabilidade, trabalhando com ética, transparência e seriedade
profissional, procura defender os interesses municipais e os de seus cidadãos,
aléme servir de exemplo prático de jornalismo ético para jornalistas e veículos
municipais em todo o Estado da Bahia porque o nosso compromisso é
com a verdade, apurando as notícias e publicando sempre os dois lados de
cada questão. A outorga deste título de Cidadão Juazeirense aumenta a
minha responsabilidade e estou ciente disto, uma vez que estamos procurando
corrigir nossos erros visando a aumentar nossa atividade nos próximos
anos, fortalecendo ainda mais os municípios.
Recebo, portanto, este título de cidadão consciente de que aqui estou
representando toda uma equipe de trabalho que não se encontra apenas em
Salvador, sede do jornal, mas que está espalhada por todo o Estado da
Bahia, inclusive aqui, em Juazeiro, onde mantemos uma das mais ativas
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sucursais de A Tarde. Divido, portanto, como meus companheiros, esta
honra que me é concedida.
Muito obrigado!
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CIDADÃO SANTO-ANTONIENSE
Discurso de agradecimento proferido na
Câmara Municipal de Santo Antonio de Jesus no
dia 15 de dezembro de 1997.
Sinto, a cada dia que passa, a minha responsabilidade para com a Bahia
aumentar. Depois de ter recebido os títulos de Itabuna, de Juazeiro e de
Piritiba, além de ter sido agraciado, pela Assembléia Legislativa do Estado da
Bahia, com o título de Cidadão Baiano, sensibilizado, recebo hoje o Título
de Cidadão Santo-antoniense, agradecendo, primeiro a indicação feita pelos
vereadores Gilson Bastos e Antônio Marcos Lessa, e depois a todos os
componentes desta Câmara Municipal.
Ser agraciado com o título de Cidadão é ter o trabalho
desempenhado reconhecido pelos representantes do município. O trabalho
profissional que venho desempenhando na Bahia está vinculado não apenas
ao jornalismo, mas, também, ao magistério superior e à literatura.
Como jornalista, à frente de dois suplementos do jornal fundado por
Ernesto Simões Filho, respectivamente “A Tarde Municípios” e “A Tarde
Rural”, tenho plena consciência da responsabilidade e do peso que as
informações têm no sentido de interligar os municípios, criando condições
para que suas experiências positivas e negativas sejam conhecidas por outros
coma finalidade de repeti-lasou de evitá-las. Comocidadão,tenho consciência
do valor da célula municipal dentro da estrutura social, política, econômica e
cultural. E exatamente por isso sou um defensor permanente das causas
municipalistas, colocando isto sempre como uma meta editorial nos
suplementos que tive a honra de elaborar os projetos, implantá-los e de ser
o editor responsável pelos mesmos. Como editor, tenho garantido o
cumprimento dos compromissos para com os cidadãos de cada um dos
municípios baianos, além dos compromissos com a verdade, com a ética,
com a seriedade e a isenção profissional. Os espaços editoriais sob a minha
orientação estão voltados para os interesses da Bahia, divulgando as
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reivindicações de cada município, dos seus cidadãos e se constituindo como
porta-voz da causa municipalista.
Reconheço a utilidade e a importância do trabalho jornalístico que
desempenho, juntamente com a minha equipe em Salvador e as equipes de
nossas sucursais e correspondentes espalhados por todo o Estado, com
quem divido os louros desta honraria. Reconheço que o jornalismo brasileiro
se constitui praticamente como uma instituição nacional e, como tal, está
entre as instituições que alcançou maior índice de credibilidade junto à
população. Para manter esta credibilidade, devemos buscar a verdade,
desempenhar nossas funções sociais de educar, informar, divertir e fiscalizar,
com ética, procurando respeitar os nossos compromissos para com os
leitores. Devemos também lutar para assegurar que a liberdade de imprensa
seja garantida e preservada e combater todo e qualquer tipo de censura que
venha a restringir o trabalho da imprensa ou a liberdade individual dos
cidadãos. E, por isto, meus senhores e minhas senhoras, minha
responsabilidade como jornalista cresce ainda mais quando o trabalho que
desempenho é reconhecido, como os senhores o fizeram hoje, ao concederme a honra de ser Cidadão Santo-antoniense. Podem ter a certeza de que
meu compromisso para com a causa municipalista fica ainda mais forte a
partir deste momento.
No exercício do magistério profissional, como professor da
Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, tenho dado a
minha parcela de contribuição na formação de jornalistas ao longo dos
últimos 23 anos, ajudando a formar profissionais capacitados e éticos para
atuar nas comunidades nas quais estão inseridos. Como educador, tenho
procurado passar para os meus alunos os valores profissionais, culturais,
éticos e sociais que os senhores, hoje, estão reconhecendo na minha pessoa.
Isto me gratifica, pois, com o reconhecimento público, passo a ter a certeza
de que todo o esforço feito não foi desperdiçado.
Na área cultural, tenho procurado, desde a década de 1960, estimular
o desenvolvimento da literatura baiana. Mais recentemente venho
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desempenhando uma verdadeira cruzada pelos municípios baianos,
promovendo a literatura e principalmente a poesia. Tenho mantido contatos
com intelectuais espalhados por todo o Estado, para que promoções culturais
sejam desenvolvidas, que bibliotecas sejam construídas, que mais livros
sejam lidos. Conclamo, todos aqui presentes para que também participem
desta cruzada cultural, pois temos que reabilitar o prestígio do livro,
desenvolvendo novamente o hábito pela leitura, principalmente junto a
nossa juventude. Não podemos esquecer que o livro é uma janela aberta
para o mundo, e se passarmos esta idéia para os jovens, com certeza estaremos
construindo um futuro melhor para o nosso país, para a nossa Bahia e para
o município de Santo Antônio de Jesus, pois os jovens voltarão a ter o
gosto pela leitura, possibilitando, assim, um melhor futuro, no terceiro
milênio, para todos nós. Não podemos esquecer que o hábito da leitura está
associado ao nível de educação de um povo. Um povo que lê é um povo
educado. É um povo que sabe o que quer. É um povo que tem um futuro
garantido. Vamos unir as mãos no sentido de promover a educação, a cultura
e estimular o hábito pela leitura, pois só assim conseguiremos construir o
Brasil de amanhã.
Pois bem, meus senhores e minhas senhoras, estes são alguns de meus
compromissos e o trabalho que venho realizando e que os senhores
reconhecem e me estimulam a continuar. Gostaria mais uma vez de agradecer
a outorga deste título, que me honra e me estimula a continuar em minha
cruzada de fé.
Muito obrigado. Viva Santo Antônio de Jesus!
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CIDADÃO ILHEENSE
Discurso de agradecimento proferido na
Câmara Municipal de Ilhéus no
dia 27 de novembro de 2002.
Poucas vezes me senti tão gratificado como hoje ao receber o título de
Cidadão de Ilhéus, cidade que, primeiramente, conheci nos livros de Jorge
Amado que, como ninguém, soube traduzir o cheiro, as cores e as magias, a
tradição de lutas e as conquistas deste povo. Em seguida, aprendi a admirar
suas ruas estreitas, seus prédios históricos, suas igrejas e a amar a simpatia e
o feitiço de sua população, além de me deleitar com a beleza de suas paisagens,
típicas de uma cidade litorânea próspera e encantadora, mas com um grau de
luminosidade e de elevado astral, a ponto de sempre afirmar: Ilhéus, com
seus 468 anos de história e tradição, é uma cidade que me atrai e na qual eu
gostaria de viver.
Ser Cidadão de Ilhéus, por indicação do doutor Francisco Sampaio com
aprovação de seus pares, aumenta a minha responsabilidade efetiva para
com esta terra, e desde já passo a intensificar a minha luta em defesa da causa
municipalista como um todo e a organizar a defesa dos interesses dos
ilheenses em particular, me transformando em um verdadeiro porta-voz
das reivindicações e necessidades de meus concidadãos. É com alegria que
assumo este compromisso de passarmos a compartilhar dúvidas, aflições,
alegrias e vitórias. Este é o meu desejo.
Para Aristóteles, o desejo é a força motriz, o impulso gerador de todas as
ações. Realizar escolhas é eleger objetos para o desejo e o meu desejo, neste
momento, é o de assumir, racional e emocionalmente, o meu papel de
Cidadão Ilheense. Esta é a minha escolha, pois ser Cidadão é ter
autodeterminação, é saber buscar e conquistar espaços, é ser participante. A
legitimidade para tal escolha, meus senhores e minhas senhoras, me foi
concedida hoje e mais uma vez agradeço aos senhores vereadores com toda
a minha sinceridade.
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Quando realizamos escolhas, estamos elegendo os objetos de nosso
desejo. E poder realizar escolhas é um ato de liberdade. Exercendo meu
papel de Cidadão Ilheense, desejo contribuir, dentro dos meus limites
pessoais e profissionais, para derrubar todos os obstáculos que impeçam o
desenvolvimento socioeconômico, político e cultural deste município.
Conclamo todos a trabalhar no sentido de promover o compartilhamento
do conhecimento visando à construção de um novo tempo e de uma Ilhéus
cada vez melhor, de uma Bahia mais solidária e de um Brasil mais justo.
Ao tomar atitudes concretas podemos gerar os recursos e os meios
necessários para as transformações sociais que o país está precisando. Portanto,
compete a cada um de nós exercer bem o nosso papel na sociedade, sem
omissões, dando a nossa contribuição individual no processo coletivo de
construção de um futuro melhor.
Estamos vivendo um momento de transição e se torna imperativo
buscarmos o que é verdadeiro. A sociedade civil brasileira está se manifestando.
Está reagindo e procurando encontrar a nossa verdadeira vocação como
nação. Devemos, pois, conscientemente, cada um de nós, assumir com
responsabilidade o papel que nos cabe neste processo de mudança, de
construção de uma nova realidade para o nosso país. A responsabilidade
pelas mudanças não pode ser deixada para umas poucas pessoas, de fato,
esta responsabilidade é de todos nós. Portanto, meus senhores e minhas
senhoras, vamos assumir com ética e responsabilidade, os nossos papéis na
sociedade, pois a democracia depende de nossa vigorosa participação cívica
para eliminarmos os problemas sociais que afligem não apenas a Ilhéus em
particular, mas ao país como um todo, tais como os alarmantes índices de
desemprego, pobreza, fome e violência.
Muito obrigado!
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Parte II
C O M U N

I C A Ç Ã O

A VERDADE E A ÉTICA
Discurso de Paraninfo da turma de Jornalismo das
Faculdades Integradas Ipitanga, mantidas pela Unibahia,
proferido no dia 10 de março de 2006.
Meus afilhados e minhas afilhadas:
Antes de tudo, gostaria de agradecer a vocês, formandos do curso de
Jornalismo das Faculdades Integradas Ipitanga/Unibahia pelo convite para
ser Paraninfo da turma. Foi com alegria que recebi o convite de vocês não
apenas pelo reconhecimento ao trabalho desenvolvido como coordenador
do curso, mas também pelo deferimento da escolha ter recaído sobre um
profissional da área que, sem falsa modéstia, tem se pautado com
profissionalismo, lisura, seriedade e ética em todas as situações, contribuindo
durante toda a vida profissional com um trabalho dedicado ao crescimento
do conhecimento da área de comunicação e da valorização do jornalismo,
além de lutar com ênfase contra toda e qualquer forma de censura, seja ela
praticada por instituições econômicas, políticas, policiais e até mesmo pela
própria mídia ou jornalistas, com suas posições distorcidas de donos da
verdade, que manipulam as informações e usam o poder do veículo com
objetivos escusos para atender a interesses pessoais.
Agradeço esta homenagem, a qual divido com todos os demais
professores do curso que habilitou vocês para o exercício do jornalismo. É
importante também aqui destacar o papel que seus pais, maridos, esposas e
familiares tiveram neste processo, pois a eles, sem nenhuma duvida, vocês
devem o privilégio do diploma universitário e de todo o apoio e estrutura
que possibilitou esta tão sonhada formatura.
Vocês são vencedores na corrida de obstáculos que é a vida profissional.
Venceram o primeiro obstáculo com a formaçãouniversitária. A cerimônia
de diplomação que se realiza hoje é a confirmação pública do ideal e da
determinação com que escolheram a profissão do sonho de cada um de
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vocês. Na condição de Paraninfo, coloco-me ao lado de cada um para
testemunhar que vocês possuem as qualidades que reivindicam possuir e
que estão aptos a desempenhar a profissão de jornalista.
O segundo obstáculo a ser vencido é o de se estabelecer profissionalmente
e exercer a cidadania e a missão jornalística com ética, transparência, segurança
e credibilidade. O diploma, hoje obtido, não lhes garante automaticamente
um lugar no mercado de trabalho, mas permite que possam competir em
condições de igualdade com qualquer outro profissional. Vocês sabem do
que são capazes, portanto, usem todo o aprendizado, capacidade e
determinação para ocupar os espaços e exercer com dignidade as quatro
funções sociais do jornalismo: informar, educar, fiscalizar e entreter.
Cumprindo as funções sociais do jornalismo conseguiremos dar a nossa
contribuição na construção de um país melhor.
Não importa o cargo ou função que estejam desempenhando ou venham
a desempenhar, o mais importante desta profissão é estar sempre consciente
do compromisso ético do jornalismo e que esta profissão se caracteriza
essencialmente pela prestação de serviço público e pela busca incessante da
verdade. Ser jornalista é saber comunicar os fatos, contar a verdade com
isenção. A imparcialidade é um mito, mas a isenção é uma meta e obrigação
a ser perseguida.
Assim sendo meus caros afilhados e afilhadas, tenham consciência disso,
pois os cientistas políticos geralmente restringem a importância da mídia,
enquanto alguns comunicólogos tendem a exagerá-la, julgando, por exemplo,
que a política está totalmente dominada pela lógica dos meios de comunicação,
tornando-se um mero espetáculo. Estejam conscientes de que a realidade
não pode nunca ser superada pelo entretenimento e que o jornalismo não é
uma simples reprodução da realidade. Isto porque os jornalistas contribuem
para a construção social da realidade, além de exercer um papel de mediação
social.
Por isso, devemos estar cientes de que o trabalho jornalístico exerce um
papel fundamental na vida política, pois amplifica os discursos políticos,
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possibilitando que os mesmos sejam expostos ao julgamento da população.
Lamentavelmente, a cobertura jornalística da política nacional está reduzida
a reproduzir a disputa pelo poder, não permitindo o espaço necessário para
que se possa debater os projetos da sociedade. Apesar de ser a principal fonte
de informação da população, os veículos de comunicação – mídia impressa
e mídia eletrônica –, continuam reproduzindo de maneira incorreta ou
insuficiente a nossa diversidade cultural, social e política, prejudicando, direta
e indiretamente, o exercício da democracia, que antes de qualquer coisa, é a
convivência com os contrários, o respeito pela cidadania, a garantia da liberdade
de expressão e de acesso à informação. Precisamos, pois, como jornalistas
lutar para ampliar, na mídia, o espaço para que todos os segmentos da
sociedade possam participar do processo de desenvolvimento cultural,
econômico, político e social do país.
Meus caros formandos, gostaria ainda de alertá-los que a mídia não é
dona do jornalismo e nem pode usá-lo a seu bel prazer. Como também os
proprietários de veículos precisam entender que o senso crítico deve começar
dentro de casa, pois quando uma empresa de comunicação funciona como
grupo de interesse econômico e de pressão política, apenas contribui para a
queda na qualidade das informações divulgadas, abalando a credibilidade e
confiabilidade do público no veículo e no jornalismo por ele praticado.
Assim sendo, enumero a seguir alguns conselhos que devem ser
considerados no exercício do jornalismo diário:
• Tenha confiança em seu trabalho de investigação, mas nunca deixe de
checar todas as fontes e dados levantados;
• Nunca engane seu público leitor, radiouvinte, telespectador e suas fontes
de informação;
• Seja verdadeiro e ético: nunca use de subterfúgios e de métodos não
autorizados ou ilegais para obter informações;
• Evite adicionar informações que não deveriam constar da reportagem
específica;
• Evite fontes anônimas e desconfie de informações transmitidas por
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pessoas que não querem ser identificadas;
• Procure ser transparente nos seus métodos de ação e nos objetivos
perseguidos para a obtenção das informações;
• Na produção de suas reportagens ouça sempre os dois lados envolvidos;
• Lembre-se sempre que você não é dono da verdade e desconfie daquele
que se julga como tal;
• Não se deixe intimidar por pressões políticas, econômicas e morais,
pois elas existem e estão presentes no dia-a-dia do jornalista. Não
esmoreça e reaja denunciando estas pressões. Procure preservar seus
direitos, sua liberdade, sua integridade e dignidade pessoal;
• Defenda a liberdade de imprensa e o direito do cidadão de ter livre
acesso às informações;
• A prática jornalística só será sadia e duradoura se soubermos preservar
os interesses públicos;
• Credibilidade é o maior bem que um jornalista ou veículo de
comunicação pode ter. Portanto, preserve a sua credibilidade e o seu
nome profissional;
• Aprenda a ter senso crítico e humildade. A arrogância é um dos maiores
defeitos do jornalismo;
• Evite as notícias fáceis e as manchetes sensacionalistas. Siga, na prática,
uma máxima jornalística que diz: “Tudo o que é bom para o leitor dá
trabalho para o jornalista produzir”.
Para concluir, recorro à sabedoria popular que diz: o único local aonde o
sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Diz ainda a sabedoria
popular que o segredo do sucesso é a paixão. Portanto, apaixonem-se pelo
jornalismo, uma profissão dinâmica, mas que exige muito trabalho, dedicação
e ética profissional. É importante fazer o que você gosta, mas, mais
importante é gostar do que você faz.
Espero que a ética, a transparência e o compromisso com a verdade
estejam sempre com vocês no desempenho do jornalismo profissional.
Espero que tenham êxito na profissão escolhida e que sejam felizes.
Muito obrigado!
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ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL
Discurso dirigido aos formandos de 2005.1 com
habilitação em Jornalismo e Relações Públicas,
proferido no dia 19 de agosto de 2005.
Meus senhores, Minhas senhoras
Meus caros formandos de Jornalismo e Relações Públicas
Em uma sociedade como a nossa, em que as informações se disseminam
com maior velocidade e cresce a suscetibilidade às crises, tanto do ponto de
vista público como privado, político ou organizacional, ampliam-se as
funções e as responsabilidades dos profissionais que atuam na área da
Comunicação Social, seja como Jornalista, como Relações Públicas ou como
Publicitário. Nossa atividade tem uma função estratégica na sociedade. As
ações comunicacionais que desempenhamos têm uma importância
fundamental no desenvolvimento auto-sustentável, na soberania do país, e
na preservação dos direitos e da valorização da cidadania.
Esta é a primeira vez que fazemos uma formatura conjunta dos cursos
de Jornalismo e Relações Públicas das Faculdades Integradas Ipitanga,
mantidas pela UNIBAHIA. Trata-se de uma oportunidade impar e que
serve de base para consolidar o que venho tentando repassar aos alunos dos
dois cursos: tanto os Jornalistas como os Relações Públicas são profissionais
de Comunicação Social. Assim sendo, a mensagem que trago hoje para
vocês, é uma mensagem comum a todos os profissionais de comunicação e
trata sobre a Ética e a Responsabilidade Social com que devemos exercer
nosso papel na sociedade na qual estamos inseridos.
A Responsabilidade Social é um tema que vem sendo analisado e debatido
por estudiosos e profissionais de Comunicação, Jornalistas, Relações Públicas
e Publicitários. Se uma empresa socialmente responsável é aquela que está
empenhada em construir uma relação ética, transparente e solidária com os
mais diversos públicos, o profissional de Comunicação Social é aquele que
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incorpora práticas responsáveis na elaboração de suas tarefas diárias. É aquele
profissional que busca divulgar e estabelecer condições para a sustentabilidade
da sociedade, estimulando o exercício da cidadania e lutando sempre em
defesa do meio ambiente.
Por isso, a cidadania que devemos defender é aquela da integração e do
respeito pleno do homem para com a natureza. Para conseguirmos isto,
alguns princípios e objetivos devem ser cumpridos:
1. Devemos valorizar e abrir espaços para iniciativas pró-ativas.
2. Devemos nos comportar como profissionais pró-ativos,
impulsionando e contribuindo para construir uma sociedade melhor.
E só conseguiremos isto se aumentarmos o nosso vínculo pessoal
com a comunidade na qual atuamos. Para tanto, devemos nos engajar
e estimular o engajamento empresarial nas questões ambientais e
promover campanhas de sensibilização para esses problemas.
3. Devemos informar sem preconceitos, permitindo a construção de
uma consciência mais crítica sobre os temas estereotipados.
4. Devemos denunciar as agressões contra os direitos do homem e contra
o meio ambiente, mas, é bom que se diga, não basta divulgar, é preciso
fazê-lo com responsabilidade.
5. Devemos divulgar denúncias e soluções, pois assim contribuiremos
para erradicar os problemas quando detectados. Disseminar campanhas
contra a violência doméstica, contra a criança, contra a fome, é um
procedimento que demonstra a maturidade do profissional de
comunicação social.
6. Devemos atuar como verdadeiros agentes fomentadores e
fortalecedores de ações sociais, descobrindo novos caminhos e trilhar
sempre aqueles que nos conduzam a uma prática de comunicação
social voltada para o Cidadão;
7. Devemos estar conscientes de que divulgar o nome de empresas
socialmente comprometidas com o desenvolvimento sustentável é
um ato de valorização da iniciativa e que, ao fazermos isto, tanto os
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profissionais como a mídia, estaremos dando visibilidade e
estímulo para as empresas comprometidas com a prática social.
Se isto é feito, tanto as empresas de comunicação como os
profissionais tomam consciência de seu papel e percebem
que investir nesta área gera credibilidade para ambos. Destacar
ações individuais ou empresariais na área social é sensibilizar a
sociedade para a importância deste tipo de atitude e de
participação.
Para que possamos exercer estes deveres sociais precisamos
desenvolver uma forte consciência ética nas práticas da
comunicação social em suas diferentes modalidades. Precisamos
aproximar cada vez mais a mídia e as empresas nas quais exercemos
nossas funções com outros segmentos da comunidade, tendo em
vista que a Responsabilidade Social tem que estar na pauta do dia e
mover todas as nossas ações.
Precisamos ter sempre em mente que a qualidade da comunicação
envolve os princípios e os compromissos com a Verdade, Justiça,
Liberdade e Responsabilidade. A Verdade envolve o rigor
informativo, a neutralidade valorativa, bem como os procedimentos
discursivos que devemos praticar. A Justiça envolve a imparcialidade
com que informamos o cidadão e a maneira como tratamos os grupos
sociais desfavorecidos. A Liberdade, por sua vez, envolve o nosso
posicionamento

e

independência

perante

os

condicionamentos externos, tais como os controles políticos,
comerciais, as relações com as fontes e os conflitos de interesses entre
empresas, profissionais e a maneira como lutamos pela preservação
dos direitos do cidadão e do meio ambiente. A Responsabilidade é
um princípio que está relacionado diretamente com a segurança
das pessoas, com a privacidade e a sustentabilidade social, que
devemos respeitar.
Em síntese, precisamos, como profissionais de Comunicação
Social, estar preparados para lidar com assuntos delicados tais
como: corrupção, pública ou privada, exploração do trabalho infantil,
trabalho escravo, violência contra a mulher e o abuso sexual crianças e
adolescentes. Enquanto a prática jornalística tem um compromisso
ético com a busca da objetividade e da
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verdade, o profissional de Relações Públicas tem uma importância estratégica
na promoção do relacionamento das empresas com seus públicos alvos
visando a construção e preservação da cidadania.
Sejam, portanto, éticos e socialmente responsáveis no exercício de suas
funções profissionais e que Deus nos ajude a construir um Brasil melhor.
Boa sorte!
Muito obrigado!
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OS DEVERES DO JORNALISTA
Discurso dirigido aos formandos de Jornalismo
das Faculdades Integradas Ipitanga - Unibahia,
em 15 de janeiro de 2005.
A IMPRENSA NÃO É A ÁGUA QUE PASSA PELO CANO, E SIM O CANO
POR ONDE PASSA A ÁGUA.

Antonio Gramsci

Meus senhores, minhas senhoras, meus caros colegas e jovens jornalistas:
Quando se fala sobre a imprensa, na verdade as pessoas querem se referir aos
profissionais da imprensa, os jornalistas, e não necessariamente às
empresas que compõem a indústria editorial.
Se a imprensa está perdendo credibilidade, na verdade, quem a está
perdendo são os jornalistas. A crise de credibilidade da imprensa passa pela
queda na qualidade da informaçãofornecidaao públicocomreflexos negativos
nos índices de audiência.
Por isso, a missão maior de cada um de vocês que a partir hoje assume os
valores da profissão, é reconhecer que antes de tudo o jornalista é um
profissional que presta um serviço público, que lida com acontecimentos do
mundo real e que antes de se preocupar em relatar suas histórias tem o dever
de saber e conhecer em detalhes os fatos a serem narrados.
Exatamente por isso, é dever do jornalista manter o senso crítico e nunca
ignorar o papel histórico da imprensa no desenvolvimento da sociedade na
qual está inserido e para a qual trabalha, coletando e repassando-lhe
informações verdadeiras que contribuam para a formação da opinião pública.
É dever do jornalista assumir seu compromisso com a verdade e com os
seus leitores, ouvintes, telespectadores e internautas, exercendo a profissão
com ética.
É dever do jornalista refletir os fatos e oferecer ao público análises mais
consistentes.
É dever do jornalista informar com isenção e exatidão, ouvindo sempre
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os dois lados, evitando fontes anônimas e, principalmente, checando as
informações antes de divulgá-las.
É dever do jornalista nunca enganar seu público e suas fontes, procurando
ser transparente em seus métodos e objetivos, evitando obter
informações de forma sub-reptícia.
É dever do jornalista apurar e checar as informações antes de transmitilas de maneira exata, clara e precisa.
É dever do jornalista evitar o jornalismo declaratório e oficialista, o
opinionismo e achismos, assumindo e trabalhando temas que sejam do
interesse da sociedade e do cidadão comum.
É dever do jornalista lutar pela promoção e preservação da liberdade de
imprensa.
É dever do jornalista manter-se atualizado, conservando a mente sempre
aberta e sem preconceitos, evitando a arrogância e a falta de humildade
hoje tão comuns em nosso meio.
Para finalizar, como já dizia Cláudio Abramo, “o bom repórter é o que
busca a verdade camuflada através da verdade aparente”.
Muito obrigado!
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JORNALISMO NÃO É UMA MERA
REPRODUÇÃO DA REALIDADE
Discurso proferido na formatura da primeira turma
de Jornalismo da Unibahia, realizada em 29 de janeiro de 2004.
Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus
conflitos, promovam o bem-estar e protejam a sua liberdade. Não deve existir nenhuma
lei ou ato de poder que restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa, seja qual for o
meio de comunicação
Esta afirmação faz parte do texto introdutório da Declaração de
Chapultepec, no México, com os princípios sobre a imprensa livre e data de
11 de março de 1994, quando naquela cidade realizou-se a Conferência
Hemisférica sobre Liberdade de Imprensa.
Meus caros colegas, Jornalistas hoje diplomados e integrantes da primeira
turma de Jornalismo de faculdade privada da Bahia.
A responsabilidade que vocês estão assumindo hoje, como jornalistas, é
muito grande. Deverão, a partir de agora, defender e promover a liberdade
de imprensa, sem esquecer que, para atingir a liberdade de que tanto falamos
e defendemos, precisamos, antes de qualquer coisa, cuidar da credibilidade
da imprensa como um todo e da credibilidade profissional que está
diretamente ligada a cada um de nós. Por isso, vocês deverão continuar
investindo, sistematicamente, no próprio aperfeiçoamento técnico
profissional, acompanhando as evoluções tecnológicas dos sistemas de
captação, checagem, produção e disseminação de informações, que tanto têm
influenciado o exercício do jornalismo, para não se sentirem excluídos da
Sociedade da Informação.
Vocês concluíram o curso universitário de jornalismo, mas a vida
jornalística está apenas começando e ela exigirá ainda, para que cada um
obtenha o sucesso sonhado, muito estudo, dedicação, disciplina, respeito,
ética, lealdade e humildade.
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A credibilidade da imprensa como um todo, a credibilidade dos veículos
de comunicação de massa e a dos jornalistas em particular estão diretamente
ligadas ao compromisso que devemos ter com a verdade, com a precisão e
imparcialidade com que transmitimos as nossas mensagens. Não podemos
nunca esquecer que o jornalismo não é uma mera reprodução da realidade,
pois participamos e contribuímos diretamente do processo de construção
social da realidade.
Precisamos zelar para que os nossos erros individuais e os dos veículos
de comunicação sejam sempre corrigidos. Devemos lutar contra a precipitação
na divulgação de fatos não devidamente apurados a fim de que possamos
evitar a publicação de equívocos, transmitindo erros no lugar da verdade,
por causa da negligência ou preguiça profissional. A palavra de ordem para se
ter credibilidade é apurar bem os fatos, ter humildade, aceitar as críticas e
sugestões dos nossos leitores e aceitar, como um axioma, o fato de que
jornalista não é Deus e que nenhum jornalista é dono da verdade.
Aliás, é bom lembrar que o maior pecado do jornalismo praticado hoje
em dia é a arrogância com que profissionais e veículos tratam seus clientes,
seus leitores e suas fontes de informação. Exatamente por isso, é bom
ressaltar, mais uma vez, que o jornalista moderno e atualizado tem que
assumir integralmente o seu papel de mediador na sociedade, contribuindo
para a constituição de um sentido comum visando a coesão social.
O atual sistema de produção jornalística em voga no Brasil é repetitivo,
oficialista, declaratório e muito dependente das fontes institucionais.
Precisamos, pois, de mais criatividade e menos fantasia; de mais apuração e
menos pressa; de mais precisão e menos equívocos. Em síntese, precisamos
investigar mais e prejulgar menos. Precisamos também diversificar mais as
fontes utilizadas e checar cada vez mais a qualidade e a motivação por trás das
informações que chegam às redações dos jornais.
Não existem receitas e ingredientes específicos para a prática do bom
jornalismo. O jornalismo de qualidade se impõe pela relevância das
informações que divulga, desde que contextualizadas, explicadas e
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interpretadas de maneira clara, precisa, concisa e simples para que possa
atingir o maior número possível de pessoas, contribuindo para manter a
população bem informada e orientada no sentido de que cada indivíduo
possa decidir seu próprio destino e exercer plenamente sua cidadania.
Para concluir, cito um conselho de Shakespeare que deve ser levado em
consideração por todo jornalista: “Um relato honesto se desenrola melhor
se o fazem sem rodeios”.
Salve a primeira turma de jornalistas formados pela UNIBAHIA!
Muito obrigado!
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A MISSÃO DO PROFISSIONAL DE RP
Discurso, como professor homenageado, dirigido
aos formandos de Relações Públicas da Unibahia (2003.2), proferido no dia 14 de
janeiro de 2004.
Gostaria, antes de qualquer coisa, agradecer a lembrança de meu nome
entre os professores homenageados pela primeira turma de RP da Unibahia,
o que me deixa emocionado e gratificado. A singela homenagem ficará
registrada em meu coração juntamente com a lembrança dos desafios que
aceitei para coordenar este curso e das vitórias que obtivemos ao longo do
tempo. Vencemos uma batalha de quatro anos.
Os desafios do curso e da jornada empreendidos por cada um de vocês
chegam ao fim, comesta solenidade de diplomação aqui realizada. Entretanto,
quero adverti-los de que se pensam que o relacionamento de vocês com o
curso e com a Unibahia acabou, deixe-me lembrá-los, esta relação está apenas
começando. Até agora tínhamos um relacionamento de professor e aluno. A
partir de hoje, teremos um relacionamento de colegas, de profissionais que
atuam no mercado. O crescimento e o sucesso profissional de cada um de
vocês estará ligado para sempre, direta e indiretamente, ao crescimento e
fortalecimento tanto do curso de RP, em particular, como da Unibahia em
geral quanto instituição de ensino superior e, observe-se, a recíproca também
é verdadeira.
Agora, iniciaremos uma outra batalha que é a de exercer com
profissionalismo, confiança e ética os desafios do mercado. Vocês passam a
ter a partir de agora também a responsabilidade conjunta de defender e
posicionar as Relações Públicas como um campo das ciências da comunicação
com teorias próprias que desempenha funções essenciais e específicas nas
organizações. Assumam, a partir de hoje, uma posição estratégica que
engrandeça ainda mais as Relações Públicas como campo acadêmico e
profissional. Assumam definitivamente que esta área se constitui num
subsistema organizacional, que deve atuar no contexto institucional das
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organizações e exercer suas funções essenciais e específicas de acordo com as
fundamentações teóricas e técnicas.
O mercado existe e as possibilidades são inúmeras, principalmente agora,
neste início de terceiro milênio, quando as organizações têm de se posicionar
institucionalmente e se responsabilizar por seus atos, perante os mais diversos
públicos, a opinião pública e a sociedade. Diante da realidade empresarial de
hoje, um dos fatores fundamentais de relacionamento passou a ser a
comunicação, que assume importância vital como recurso estratégico de
entendimento, persuasão e de negócios. Caberá a vocês, como profissionais
de RP, traçar e executar a estratégia comunicacional total das novas empresas
que estão surgindo no mercado.
Assumam, portanto, a nobre missão de estabelecer políticas corporativas
da organização e de seu bom relacionamento com seus públicos de interesse,
internos e externos, promovendo um verdadeiro “clima de negócios” entre
as empresas e a sociedade. Estejam conscientes, meus jovens e novos
profissionais de RP, a comunicação deixa de ser um programa de menor
relevância para se tornar um verdadeiro processo de inter-relacionamento,
capaz de influenciar a realização de negócios dentro de qualquer empresa,
pública ou privada, na qual vocês estiverem inseridos.
Estejam sempre conscientes de que a área de Relações Públicas tem um
papel importante a exercer que é o de administrar estrategicamente a
comunicação das organizações, capitalizando a sinergia das áreas afins. A
ação conjugada destas permitirá que as organizações não só racionalizem
suas atividades nesse campo, como também, por meio de uma linguagem
comum, se relacionem melhor com os seus diversos públicos, mediante
uma política de comunicação integrada.
Fazer Relações Públicas, no Brasil da Esperança, passa a significar, a partir
de agora, executar uma atividade real e dinâmica, estratégica, de influência e
persuasão, com objetivos específicos em busca de resultados concretos para
os negócios das organizações que as utilizam. Nunca esqueçam que as Relações
Públicas representam uma atividade que abrange todos os campos e todas
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as manifestações de grupo que buscam o entendimento, a conciliação, o
diálogo construtivo e criador. Cabe ainda ao profissional de Relações Públicas
assumir o papel de ser o intermediador, o administrador dos relacionamentos
institucionais e de negócios da empresa.
Finalmente, sejam pacientes e aprendam a ouvir e a escutar para poderem
contribuir positivamente com ações eficientes e eficazes. Procurem se
conscientizar, internalizando isto como parte de seu corpo e de sua alma,
que o profissional de RP é um estrategista da comunicação e do
relacionamento que atua de maneira ética e exercendo sua cidadania,
contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico das organizações e
para a construção de um novo Brasil, um Brasil onde as desigualdades terão
que desaparecer.
Que o Senhor do Bonfim abençoe a todos vocês!
Viva aos formandos da primeira turma de Relações Públicas da Unibahia!
Muito obrigado!
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O RP É UM PROFISSIONAL
DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Discurso proferido em primeiro de abril de 2005, saudandoos
novos profissionais de Relações Públicasformados pela Unibahia.
Na condição de coordenador do curso de RelaçõesPúblicas das Faculdades
Integradas Ipitanga, mantidas pela Unibahia, quero, em primeiro lugar, me
congratular com esta turma, que se caracterizou como uma das mais dinâmicas
do curso, promovendo eventos integrados e de grande participação no
Campus I ao longo dos últimos quatro anos. Em segundo lugar, quero
advertir aos membros desta turma que os laços entre eles e a Unibahia serão
permanentes e afirmar que cada um tem responsabilidades, direta e indireta,
com o nome da instituição onde aprenderam as ferramentas básicas para o
exercício da profissão. São responsáveis também com a valorização da
profissão do RP e com o melhoramento do próprio curso que, já a partir
deste ano, está sofrendo um up grade com a implantação de sua nova matriz
curricular. Juntos espero que possamos contribuir para melhorar cada vez
mais o curso de RP da Unibahia e a valorizar ainda mais a profissão que
vocês escolheram.
Assim sendo, quero aqui esclarecer aos presentes, parentes e amigos que
vieram prestigiar este ato de diplomação, sobre o que é ser Relações Públicas
e, de forma resumida, relembrar aos recém formados de suas
responsabilidades sociais e do papel que terão que enfrentar como
profissionais no mundo real, altamente competitivo, e o que deverão fazer
no exercício desta nobre profissão:
O curso de RP, das Faculdades Integradas Ipitanga, procura formar
profissionais conscientes e voltados para o espírito do trabalho em equipe,
capazes de criar uma imagem institucional forte, de resolver crises
institucionais e de promover a integração das empresas com a comunidade.
Para tanto os novos profissionais devem lembrar que:
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1. O RP é um profissional de planejamento estratégico de comunicação
que elabora, realiza, analisa pesquisas, promove a divulgação e organização
de eventos, além de interagir e zelar pela imagem e credibilidade da instituição
à qual esteja vinculado;
2. O RP deve estar sempre consciente que a melhor maneira de
compartilhar as informações de uma organização é trabalhar com uma
linguagem específica, adequada para cada público e que seja, clara, precisa,
concisa e direta.
3. O profissional de RP deve maximizar as relações humanas e industriais,
procurando sempre desenvolver atividades de integração e participação para
resolver conflitos e promover o equilíbrio entre os interesses da organização
e de seus públicos. Para bem executar este desafio, exige-se do profissional
uma visão estratégica e social cada vez mais apurada;
4. O RP realiza funções de consultoria e assessoramento, assumindo o
papel de ligação de empresa ou entidade com seus públicos;
5. O RP avalia atitudes, identifica as diretrizes e a conduta individual ou
da organização na busca do interesse público;
6. O RP tem que ter a capacidade de perceber, identificar, classificar, ouvir
e receber feedback. Tem que saber pensar as relações de uma empresa,
instituição ou pessoa física, com seus públicos externo e interno, tendo
como base os valores éticos e morais. Enfim tem que possuir a capacidade
de decidir.
Acredito que a partir desta primeira década do século 21, o papel do
Profissional de Relações Públicas na Comunicação Integrada será
extremamente valorizado e importante para o bom entendimento social.
Devido a esta perspectiva, é fundamental que cada um continue estudando,
buscando um maior conhecimento das Ciências Humanas (principalmente
das ciências sociais e da psicologia aplicada) para que possa vencer os desafios
no exercício profissional e desfrutar do sabor das vitórias que a profissão
proporciona diante de cada obstáculo vencido.
Assim sendo, espero que Alexandre Hinain Mehmeri, Alyson Bahia
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da Silva, Ana Karla Rodrigues Silva, Andréa Normando Velasco Costa,
Andréia dos Santos Torres, Benício Trindade Ferreira, Calline Judith Almeida
Ribeiro, Carolina Maria de Oliveira, Cynara Leal Cunha, Débora Cerqueira
Souza, Diana Lopes Cardoso, Eliane Silva de Jesus, Gustavo Poli Silva,
Juliana Fernandes de Souza, Luiza Cristina Santos de Souza, Mariessi de
Oliveira Gonçalves, Raquel Oliveira Santos de Jesus e Thaís Costa Souza,
que integram esta turma, mantenham-se sempre atualizados com as
tendências teóricas e práticas, com as inovações tecnológicas e que continuem
estudando para estarem preparados para encontrar soluções para os
problemas e crises que vão encontrar e terem capacidade de dar transparência
aos processos de comunicação existentes nas empresas.
A partir de agora vocês já são profissionais e não podem mais pensar no
que muitos classificam do “eu sozinho”, pois no campo das Relações Públicas
tudo deverá ser feito em equipe e de maneira consciente e comresponsabilidade
Social.
Sejam bem-vindos ao mercado de trabalho e parabéns por esta vitória.
Muito obrigado!
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MENSAGEM AOS ALUNOS DE RP
Mensagem enviada aos alunos de Relações Públicas da Unibahia por ocasião do
evento “Segundo RP em Ação”, realizado em 2004.
Meus caros alunos de RP:
Lamento, como Coordenador do Curso, não estar presente hoje para
presenciar o brilho de vocês. No mesmo horário, estarei participando de
outro evento e recebendo também profissionais convidados.
Minha ausência, no entanto, é plenamente recompensada pela presença
dos professores Uelber Reis, Cristiane Paula Tavares, João Borges e Sonia
Costa entre outros.
Quero, por meio desta mensagem, agradecer em nome da UNIBAHIA
a presença dos profissionais convidados para este seminário, intitulado
“Segundo Relações Públicas em Ação”, saudar os professores e alunos
participantes, além de parabenizar a equipe realizadora do evento.
Para os membros da equipe promotora deste evento quero dizer o
seguinte: vocês , como alunos, podem ser comparados a um jardim, onde
cada um representa uma flor diferente que vem sendo regada ao longo do
tempo para desabrochar, em breve, no mercado de trabalho.
Desejo também que vocês me vejam como me sinto: um verdadeiro
Jardineiro-coordenador que, usando fertilizantes (diferentes formas de
conhecimento) e orientando cada um (com a ajuda de funcionários, técnicos
e professores), está cuidando da boa formação e compleição de cada flor para
que venha a desabrochar na hora certa e que alcance o sucesso merecido e
programado.
Lamento mais uma vez não estar presente ao evento de hoje. Sinto, no
fundo do coração, que vocês compreendem as razões e sabem que realizações
como esta são apenas o início do desabrochar. Sabem também que nem
sempre a rosa desabrocha na presença e nas mãos do jardineiro que cuidou
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dela desde quando uma muda (logo após o vestibular), regando-a com
cuidado e pensando no dia do sucesso delas, após a formatura, quando
serão disputadas no mercado de trabalho, desabrochando de vez como
profissionais de RP que saberão honrar o curso e os ensinamentos recebidos
ao longo dos quatro anos do curso da Unibahia.
Não se sintam desestimulados por minha ausência, pois estou presente
em pensamento, acompanhando cada passo e crescimento de cada flor, além
de me sentir hoje muito bem representado, por cada um de vocês, frutos do
jardim que estou regando, orientando, coordenando e me preocupando
com o conteúdo e a formação final de cada um.

Muito obrigado e aceitem um forte abraço e desejos de muito sucesso
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INTEGRIDADE É A
BASE DA CREDIBILIDADE
Palavras proferidas em 08 de maio de 2002, durante a
abertura do I Fórum de Ética em Comunicação da Unibahia.
Durante toda a última década do século passado, a Ética esteve sempre
na berlinda e foi tão debatida e exigida, em todas as situações, que aquela foi
considerada como a Década da Ética, principalmente pelos profissionais
ligados, direta e indiretamente, aos meios de comunicação de massa. Durante
aquela década se tentou, e ainda continuamos a tentar, passar o Brasil a
limpo, visando construir um país melhor, sem tantas desigualdades e miséria.
Durante os últimos 12 anos, mais intensamente, principalmente os
jornalistas, buscaram a todo custo desvendar a verdade, revelar e denunciar o
lado obscuro, a corrupção política e a corrupção econômica. Durante este
período, quando predominou o espírito do denuncismo, a imprensa cometeu
alguns erros e exageros. Pecamos, podemos reconhecer, mas não nos
omitimos.
Hoje, estamos aqui reunidos, no I Fórum de Ética em Comunicação da
Unibahia, buscando encontrar o caminho ético a ser percorrido.
Particularmente, Não acredito que deva existir uma ética própria para cada
profissão. Ética é ética e vale para todos, apesar de termos particularidades
para cada setor profissional, que adota códigos de ética e linhas de conduta
para aqueles que exercem, por exemplo, o Jornalismo, as Relações Públicas,
a Publicidade, a Medicina, a Odontologia e todas as demais profissões.
Por isso, acredito que a integridade é a base fundamental da credibilidade
de todo e qualquer profissional independente do campo de atuação. Acredito
que todo e qualquer profissional deve defender sempre a regra fundamental
da democracia e do respeito individual, conforme estabelecida pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos.
Devemos, pois, como regra geral, ser honestos, justos, equilibrados e
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usar o bom senso nas nossas análises, estudos e nas pesquisas que venhamos
a realizar visando a transmissão e interpretação de informações.
Devemos, portanto, examinar nossos próprios valores, evitando impor
os nossos valores nos outros. Devemos evitar estereótipos étnicos e sociais
de raça, gênero, idade ou religião.
Acima de tudo devemos ter em mente que um profissional ético trata
suas fontes, seus clientes e colegas como seres humanos merecedores de
respeito. Vamos,pois, exercer a nossacidadania de maneira ética e profissional
para que possamos, juntos, independente de profissão ou setor de atuação
na sociedade, construir um Brasil melhor.
Muito obrigado!
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UMA BREVE SAUDAÇÃO A JORGE CALMON
Palavras proferidas, como um dos oradores, no dia 23 de março de 1995, em
homenagem ao doutor Jorge Calmon, na Câmara Municipal de Salvador, por ocasião
dos seus 60 anos de jornalismo.
Desde o momento em que fui convidado para ser um dos oradores desta
homenagem a Doutor Jorge - como ochamamos na redação -, coma missão de,
num tempo máximo de 10 minutos, abordar a figura do Jornalista Maior que
ele épassei a sentir opeso desta responsabilidade. Vários oradores já destacaram
inúmeras de suas qualidades. Repeti-las, acrescentando outras seria fácil. Difícil é
encontrar uma outra qualidade que não tenha sido ainda lembrada.
Partindo desta constatação, optei por dar um testemunho rápido, objetivo,
conciso e preciso. Um relato quase que jornalístico sobre este profissional
que merece, mas reluta em aceitar homenagens e elogios, pois os considera
exagerados. Na verdade, doutor Jorge Calmon, todas as homenagens que
lhe estão sendo prestadas estão aquém de seu merecimento.
Quem não tem o privilégio de conviver no dia-a-dia de uma redação, sob
o comando deste homem, não pode imaginar que por traz desta figura
tranqüila - a imagem clássica de um verdadeiro gentleman - existe um jornalista
cheio de energia, possuidor de uma força de vontade capaz de mover
montanhas para defender os interesses da Bahia. Esta‚ uma qualidade, entre
outras, que gostaria de destacar, pois a imagem do jornalista Jorge Calmon
se confunde com a imagem do cidadão consciente, do homem público que
sabe exercer o seu ofício em benefício da comunidade.
Consciente das funções sociais que o maior jornal do Norte e Nordeste
deve desempenhar junto à comunidade, o jornalista Jorge Calmon, com
equilíbrio e senso de percepção, tem dado continuidade aos objetivos traçados
por Simões filho, ajudando a transformar este jornal num porta-voz das
minorias e injustiçados, defendendo em campanhas memoráveis os interesses
da Bahia.
Doutor Jorge‚ o responsável direto por inúmeras campanhas vitoriosas
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realizadas pelo jornal ATarde, haja vista a campanha contra a divisão territorial
da Bahia entre muitas outras. Graças à sua determinação e seu amor pela
terra e pela cultura baiana, o mapa da Bahia continua o mesmo.
Devido ao sucesso alcançado, A Tarde é um marco referencial para o
jornalismo baiano, enquanto Jorge Calmon é o ponto de referência deste
sucesso. Como resultado da fidelidade de 60 anos deste profissional, na
mesma empresa, seu nome já se transformou em sinônimo do nome do
jornal. Hoje, na Bahia, é impossível se referir a um sem se lembrar do outro.
Jorge Calmon soube assimilar o dinamismo, a sagacidade e o
espírito determinado de Ernesto Simões Filho. E exatamente por isso, hoje,
ele também é um referencial para qualquer jornalista. Conviver com ele é ter
a certeza de que, durante todos os dias, estaremos sempre aprendendo algo
novo. Suas observações, críticas ou elogiosas, são sempre pertinentes e
equilibradas. Como diretor-redator-chefe ele sabe ser duro e condescendente.
Sabe ser justo e exigente. Sabe também como valorizar o empenho e a
dedicação dos colegas e nunca deixa de estimular os jovens, abrindo-lhes
oportunidades, desde que possuam dinamismo, garra e agressividade atributos que ele considera natos de um bom jornalista e com os quais ele
mesmo se identifica.
Doutor Jorge Calmon, é um privilégio trabalhar com o senhor.
Muito obrigado!
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OS SETENTA ANOS DE BERBERT
Foi o orador, representando os companheiros da redação de
A Tarde, em substituição a Jorge Calmon, na festa dos 70 anos de José Augusto
Berbert de Castro, em 1995.
Falar sobre o companheiro Berbert, como o chamamos na redação, ou
José Augusto, como ele é conhecido pelos leitores de sua coluna e artigos
sobre cinema, pode ser considerada, simultaneamente, uma tarefa fácil ou
muito difícil. Fácil se considerarmos o seu lado família, mágico e humorístico.
Difícil, se analisarmos o homem sob o ponto de vista profissional, onde se
destaca pela coragem, ousadia e persistência. Entretanto, não se pode falar de
um lado sem considerar o outro. Quem convive com José Augusto Berbert
de Castro, na redação do jornal A Tarde, conhece os dois lados: o lado
brincalhão, com as mais recentes piadas e ironias; e o lado profissional, onde
a determinação do repórter aguerrido se destaca porque ele conhece,
pessoalmente, todas as fontes de informação na Bahia. Talvez, por isso, seja
fácil para ele, aos 70 anos completados hoje, ser jornalista, uma vez que ele
conhece meia Bahia enquanto a outra metade conhece ele.
Berbert trabalha em A Tarde desde 1956, o que significa que para o ano,
em 1996, poderemos estar aqui reunidos novamente para comemorar seus
40 anos de jornalismo. Ao longo deste período, trabalhando em A Tarde,
José Augusto ocupou inúmeras funções na redação, mas o que gosta mesmo
de fazer é reportagem. E graças a isto, ele talvez seja o jornalista em atividade
que mais prêmios de reportagem já conquistou na Bahia. Além dos prêmios,
ele tem inúmeras matérias transcritas nos anais da Câmara Municipal de
Salvador e já recebeu inúmeras condecorações, destacando-se entre elas a
Ordem do Mérito Militar – Medalha do Pacificador, a Ordem do Mérito da
Bahia, grau de Cavaleiro, e a Ordem do Mérito Tamandaré.
Além do jornalismo, de sua família (dona Lícia, filhos e netos) e da
Turma do Madruga – que ele tanto destaca como influentes – ele tem uma
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outra paixão marcante em sua vida. Trata-se do cinema, uma arte que está
comemorando l00 anos, mas Berbert conhece todos os seus segredos. O
conhecimento que José Augusto tem da Sétima Arte está registrado em
mais de seis mil artigos que ele escreveu sobre cinema. Ele também é possuidor
da maior biblioteca especializada em cinema da Bahia e um grande
colecionador de filmes, principalmente os clássicos.
Berbert é considerado um homem polêmico pela maneira aguerrida como
se posiciona a favor ou contra fatos, pessoas ou temas, sejam eles políticos,
ideológicos ou socioculturais. Entretanto, todos, amigos e inimigos,
reconhecem sua grande capacidade de contador de histórias. Ele manipula as
palavras com sensibilidade e sabe temperar, na dosagem exata, suas crônicas,
tão ao gosto dos leitores de A Tarde.
O sucesso de suas crônicas publicadas no jornal foi transferido para seus
livros. Reunidas em formato de livro, as crônicas de Berbert circulam de
mão-em-mão, através de títulos de grande sucesso popular, entre os quais
podemos destacar Crônicas de um ateu abençoado (1988) e Naquele tempo feliz
(1990).
Enfim, Berbert, o que dizer mais sobre você em nome de nossos
companheiros de A Tarde?
É muito difícil falar em nome de todos, mas a partir do reconhecimento
unânime que você tem como cronista, gostaria, em nome de todos, desejar
que você encontre mais tempo e espaço para produzir crônicas que façam
seus amigos, companheiros e leitores, darem boas gargalhadas, pois estamos
precisando rir mais nestes dias de tanta crise e de aborrecimentos.
Contamos com você e lhe desejamos o tradicional parabéns e muitos
anos de vida.
Muito obrigado!
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Parte III
A C A D Ê M I CO - L I T E R Á R I O

ORAÇÃO AOS ACADÊMICOS DA ALAS
Discurso proferido, como presidente da Academia de Letras e Artes da Bahia –
ALAS –, na instalação oficial da Academia, dia 20 de dezembro de 1999, no
Teatro da Casa do Comércio.
A criação de uma academia é um processo no qual, primeiro, num plano
abstrato,existe umsonho, cheio de ideais e conceitos que para se tornar realidade
precisa, num segundo momento, já num plano concreto, ser compartilhado
com outros sonhadores que comunguem com os mesmos ideais.
Foi assim que, em abril deste 1999, ano em que se comemora os 450
anos de fundação da cidade de Salvador, eu e os confrades Benjamin Batista,
Eliane Quadros Castro, Rozendo Ferreira Neto e Luciano Jatobá realizamos
uma reunião, na qual plantamos uma semente. Após um período de quase
nove meses de gestação, aquela semente-sonho desabrocha hoje,
concretamente, com o nome de ALAS – Academia de Letras e Artes do
Salvador. Com seus 40 rebentos, de cores e saberes diferentes, com ideais e
vivências próprias, com atuações nos mais variados campos das artes e da
cultura baiana, esta Academia passa a se constituir, a partir deste momento
histórico de sua instalação oficial, numa força intelectual digna de representar
e de lutar pelo desenvolvimento e preservação do patrimônio artístico e
cultural desta nossa Bahia.
Por acreditar no potencial de cada um de nós e no que juntos podemos
criar, fazer e realizar, conclamamos todos os membros hoje empossados
para desenvolvermos um trabalho de união, independentemente de nossas
próprias concepções ideológicas, em favor do desenvolvimento e do
enaltecimento da cultura baiana. Assumindo, assim, o compromisso público
de que esta instituição não será omissa no cumprimento de seus deveres,
estando sempre alerta no sentido de propor, tanto aos órgãos públicos
como aos privados, ações, recomendações e sugestões que contribuam para
estimular o desenvolvimento artístico-cultural da cidade do Salvador e da
nação baiana.
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Esta Academia deve funcionar como uma caixa de ressonância em relação
a tudo que estiver vinculado com a cultura e que diga respeito à implementação
de ações nesta área. A ALAS chega para somar, congregar e manter, junto a
outras instituições culturais e academias existentes, a função de ampliar o
círculo dos participantes de todos os segmentos das artes e da cultura, além
de ter a missão de ser uma instituição geradora de conhecimento, uma
instituição de reflexão.
Tenho a honra de ser o primeiro presidente da ALAS.
Aclamado por meus confrades e confreiras, esperonão decepcioná-los, pois
tenhoaconvicçãodequesempreagiremoscomoumgrupoacadêmicoconsciente
equesaberemosusarestainstituiçãocomoinstrumentode conquistada realidade,
pois como cidadãos sabemos dos nossos deveres e dos nossos direitos.
Exatamente por isto, gostaria, neste momento, de declarar que como presidente
da ALAS estarei também atento no sentido de lutar em defesa do maior
patrimônio que podemos ter, que é a liberdade de expressão e de pensamento,
estando disposto a denunciar toda e qualquer situação que se caracterize como
uma violação à liberdade que o cidadão tem de expressar seus pensamentos, de
procurar, receber e publicar informações, garantida pelo artigo 19 da Declaração
dos Direitos do Homem ou que venha de encontro ao que reza o inciso IX do
artigo 5º da Constituição brasileira de 1988, no qual é assegurado que: “É livre a
expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença”.
Assim sendo, meus confrades e minhas confreiras, meus senhores e
minhas senhoras, é necessário que desde agora passemos a refletir sobre a
acusação que o romancista francês Michel Tournier fez contra os intelectuais
ocidentais. Ele nos acusa de termos nos tornado em “menos honestos e
fiéis” em nossos esforços para retratar o mundo do que seríamos se não
existissem tantos prêmios e recompensas. Tournier afirma que “os prêmios
literários, as academias, os cargos oficiais e, ainda mais significativas, a confiança
e a lealdade de um público leitor específico” são elementos de pressão e que
podem funcionar para cercear a liberdade de pensamento.
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A partir desta denuncia, podemos inferir que na busca de obter sucesso
na vida social normal, os artistas, escritores, jornalistas, músicos e pintores,
sob as mais variadas formas de pressão, podem ser levados a praticar a
autocensura a fim de atender às regras ditadas pelas normas políticas,
econômicas e sociais do momento, seja num país de regime democrático ou
de regime totalitário.
Precisamos estar conscientes de que o desenvolvimento tecnológico e o
fortalecimento das estruturas burocráticas governamentais podem também
contribuir para o surgimento de novos métodos de controle e de censura,
bem como para estimular a autocensura, de aspecto hipócrita, que sem contar
com a repressão policial pode envolver todos os tipos de pressões e
constrangimentos possíveis. Estes podem ser métodos muito mais eficazes
no controle da livre expressão do pensamento, pois se trata de uma censura
muito mais sutil e complexa, desde que Herbert Marcuse desenvolveu a tese
que ele denominou de “tolerância repressiva”.
Segundo Marcuse, qualquer idéia perturbadora pode ser simplesmente
ignorada ou, quando tolerada, ela é sobrelevada e obscurecida, gerando com
a permissividade “uma espécie de censura ao contrário”. A indiferença é,
portanto, uma forma de censura tão eficaz quanto o assassinato, que na
visão de George Bernard Shaw “é a forma extrema de censura”. Fica aqui
registrado não apenas o alerta para nossa reflexão, como também o nosso
compromisso de luta em favor das liberdades do cidadão.
Considerando que esta é a Academia de Letras e Artes do Salvador,
gostaria de concluir minhas palavras recitando algumas estrofes, em oitavas
rimas livres, de um poema de minha autoria intitulado “Canto a Salvador”:
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CANTO A SALVADOR
IV
Salvador dos amores,
Cidade da fantasia,
da mistura de seres,
de ritmos e da melodia.
Bahia de todos os dizeres
de todos os santos e heresias
é, do país, a capital cultural
desde o tempo colonial.
VIII
Quantos segredos estão escondidos
nas águas da Baía de Todos os Santos?
Muitos passam quase desapercebidos
No ir e vir de saveiros tantos,
Carregando frutos amadurecidos,
abastecendo lares e oferecendo encantos
a artistas, que registram em telas
de aquarelas, dos barcos , as velas.
IX
Sob uma aura de divindade
a miscigenação, étnica, cultural
e religiosa, transforma a cidade
numa capital material e espiritual.
Sob a proteção da pluralidade
de Dulce e Stella, Salvador é atual
e singular. É a síntese do esplendor,
da beleza, das desigualdades e do fervor.
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X
Vestida de todas as cores
Salvador é cidade magia.
Lavada com água de flores,
protegida de Oxalá, a alegria
transpira todos os odores,
provocando todo tipo de fantasia.
Do Brasil, é a cidade mais feminina,
Cheia de curvas, mas ainda uma menina.

Muito obrigado!
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SER ACADÊMICO
Discurso de posse na Academia de Letras e Artes de Feira de Santana, em 24 de
outubro de 1997.
Pertencer a uma Academia de Artes e Letras significa ser imortal. Significa
assumir um compromisso para com os pares de manter sempre viva a figura
intelectual e social de seus fundadores, relembrando a obra e a vida de todos
os que ocuparam uma cadeira na instituição, desde o patrono até o mais
novo afiliado. Quem integra uma Academia tem que assumir o compromisso
acadêmico, cultural, educativo e social perante a comunidade à qual pertence.
Pertencer a uma instituição acadêmica é fazer parte de um grupo seleto.
Um grupo composto por expoentes de cada uma das atividades aqui
representadas, que devem ser dignificadas. E o meio que cada acadêmico tem
para tornar seu trabalho digno de pertencer a um quadro tão especial é dar
tudo de si, no que diz respeito à luta pela preservação dos nossos valores
culturais, pela elevação do nível da educação, pela promoção das artes, da
cultura popular e valorização da literatura, procurando estimular, cada vez
mais o hábito da leitura.
E, para tanto, é necessário levar o livro às comunidades, estimulando a
criação de bibliotecas, promovendo o livro por meio de palestras, de recitais
e de shows artísticos literários. Compete a todo aquele que é acadêmico se
envolver de corpo e alma neste processo, além de prestar consultoria às
autoridades, explicando que só construir belos prédios, chamados de
bibliotecas, não significa estar contribuindo para o desenvolvimento cultural.
Pois uma biblioteca sem livros é como uma igreja sem fiéis.
Compete ao acadêmico o papel de ensinar aos jovens o quanto eles
podem aprender sobre a vida e sobre o nosso planeta com a leitura de um
bom livro. Precisamos mostrar à juventude, consumidora de programas de
televisão e dos produtos da indústria cinematográfica, que por trás de um
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bom filme ou de uma boa telenovela sempre existe um escritor que escreveu
o romance adaptado ou o roteiro encenado. É necessário que cada um de
nós passe a usar o livro como se fosse uma bíblia, levando-o a todos os
recantos, para que as pessoas descubram que ele é uma janela que se abre para
o mundo, seja o mundo real ou o mundo dos sonhos. É preciso que todos
descubram que sonhar é bom e que é sonhando que os grandes inventores
realizam e que os grandes escritores criam. Tudo isto é da competência dos
acadêmicos que devem assumir a missão de verdadeiros semeadores culturais.
Devemos lutar pelo crescimento da literatura como quem luta por um
prato de comida. Isto porque só através da educação, através da leitura, é que
poderemos construir um país melhor. É através do desenvolvimento da
educação formal e da não-formal, do estímulo ao hábito da leitura de obras
literárias e históricas que poderemos construir os alicerces que o Brasil, a
Bahia e Feira de Santana precisam para começar o terceiro milênio voltado
para os valores do homem. Valores que buscam uma qualidade de vida
melhor para todos nós e que podemos alcançar cultuando a nossa cultura e
a nossa memória. Isto porque um país sem cultura e sem memória não é
um país, não é nada. Por isso, meus senhores e minhas senhoras, acadêmicos
aqui presentes, o nosso compromisso com a cultura tem que ser selado
como um acordo de cavalheiros. Este acordo tem que ser aceito como uma
verdadeira “Missão a Garcia”, onde nenhum obstáculo poderá deter a vontade
de cumprir com o objetivo maior de preservar a nossa memória e os nossos
valores culturais.
Entretanto, isto não é tudo. Compete também a cada um de nós lutar
pela manutenção das liberdades de opinião e de expressão. Devemos aprender
a defender e a respeitar o direito que cada cidadão tem de Ter Opinião Própria
e de procurar receber e transmitir informações e idéias sem sofrer restrições
ou interferências. Compete ao Cidadão Acadêmico uma responsabilidade
maior na propagação dos direitos universais do homem e no empenho pelo
cumprimento efetivo das liberdades apregoadas na Constituição Nacional,
promulgada em 5 de outubro de 1988, cujo Art. 220 garante que a
81

SÉRGIO MATTOS

manifestação do pensamento não sofrerá qualquer restrição.
Após esta introdução, um verdadeiro compromisso de fé de quem está
consciente das responsabilidades acadêmicas para com a comunidade, só me
resta a obrigação e a satisfação de falar sobre o Patrono que adotei para a
cadeira que passo a ocupar, desde hoje, na Academia de Letras e Artes de
Feira de Santana (ALAFS).
Ao meu Patrono, Pedro Calmon Moniz de Bittencourt, o nosso Professor
Pedro Calmon, que tanto honrou e dignificou a Bahia com o Dom de sua
oratória, peço desculpas por não ser um orador nato, mas garanto que saberei
preservar com seriedade, simplicidade, clareza e precisão histórica a sua
memória nesta Academia, mantendo sempre presente o seu nome, a sua
obra e os seus ideais. Apesar de não tê-lo conhecido pessoalmente, sinto-me
um tanto próximo, diria até um pouco íntimo, devido à amizade, à
oportunidade e à honra que tive de trabalhar com um de seus irmãos, o
nosso Jorge Calmon, jornalista, historiador e também um acadêmico
comprometido com os valores e a memória da Bahia.
O imortal Pedro Calmon Moniz de Bittencourt, filho de Pedro Calmon
Freira de Bittencourt e de Maria Romana Moniz de Aragão Calmon de
Bittencourt, nasceu no município de Amargosa, no dia 23 de dezembro de
1902. Sua formação escolar foi iniciada no Colégio de D. Maria Luiza de
Souza Alves, de onde se transferiu para o Colégio Antônio Vieira e,
posteriormente, para o Ginásio da Bahia, em Salvador. Sua formação
universitária foi concluída na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, para
onde foi transferido, em 1921, para dar início à sua vida pública, como
secretário particular de seu padrinho, o ministro Miguel Calmon.
A trajetória profissional de Pedro Calmon foi brilhante desde o início
como jornalista militante nas redações de “O Imparcial”, de “A Tarde”, em
Salvador, e da “Gazeta de Notícias”, no Rio de Janeiro. Após o curso
universitário, prestou concurso e ingressou no serviço público como terceiro
oficial do Museu Histórico Nacional. No período de 1927 a 1930 exerceu o
seu primeiro mandato legislativo como deputado estadual, quando a Bahia
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foi governada por Góes Calmon e Vital Soares. Em 1935 chegou à Câmara
Federal também eleito pela Bahia. Foi ministro da Educação do governo
Eurico Gaspar Dutra, no período de 1950-1951. Em 1954 foi candidato ao
governo do Estado da Bahia.
Por muitos anos exerceu o magistério na antiga Faculdade de Direito do
Rio de Janeiro, tendo sido seu diretor por 10 anos, no período de 1938 a
1948. Na Universidade do Brasil exerceu o cargo de Reitor por 18 anos, de
1948 a 1966, contribuindo, direta e indiretamente, para a criação da
Universidade da Bahia. Foi catedrático da PUC e da Faculdade de Filosofia
das Ursulinas, ambas no Rio de Janeiro.
O relacionamento de Pedro Calmon com a história sempre foi muito
sólido. Na década de 20 ingressou no Museu Histórico Nacional. Na década
de 30, mais precisamente em 1931, tornou-se sócio efetivo do Instituto
Histórico, do qual chegou a ser presidente. Em 1955, também através de
concurso público, conquistou a cátedra de História do Brasil no Colégio
Pedro II. Durante sua vida extremamente profícua deixou, entre outras, 60
obras que são destacadas entre as mais importantes em campos tão
diversificados quanto a ficção, Direito, Biografia e Historiografia.
Sua tese de doutoramento, “Direito de Propriedade”, foi publicada
em 1926. Três anos depois, 1929, o seu romance histórico, “O Tesouro de
Belchior”, foi premiado pela Academia Brasileira de Letras, onde ingressou
no ano de 1936, ocupando a cadeira de número 16, cujo patrono é o poeta
baiano Gregório de Mattos. Entretanto, muitos foram os livros publicados.
Para citar apenas alguns, podemos destacar “Armas Floridas” (1925), “História
da Bahia” (1927), “História da Independência do Brasil”, “Os Libertadores”
(1928), “A Conquista” (1929), “José de Anchieta, o Santo do Brasil” (1929),
“O Crime de Pe. Vieira” (1931), “AFederação e o Brasil” (1932), “Marquês
de Abrantes” (1933), “Gomes Carneiro: O General da República” (1933),
“Os Malês” (1933), “História Social do Brasil”, primeiro volume (1935),
“Gaspar Silveira Martins” (1935), “O rei do Brasil” (1935), “Vida e Amores
de Castro Alves” (1935). Em 1937 saiu o segundo volume de “História
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Social do Brasil” e o terceiro volume foi publicado no ano seguinte, 1938.
Escreveu ainda a primeira “História do Brasil” em cinco volumes, anos
depois, a segunda “História do Brasil” (1959) em sete volumes. Publicou
também a “História de D. Pedro II”, em cinco volumes no ano de 1979,
além de inúmeras outras obras.
Muitos foram os títulos e as obras deste incansável educador, historiador,
biógrafo e ficcionista. Destacou-se em tudo o que fez e principalmente pelo
seu espírito conciliador e hábil. Destacou-se mais ainda como orador de
eloqüência clássica. Como certa feita descreveu Manoel Cabral Machado:
“Pedro Calmon fora um orador extraordinário. Falava infatigavelmente
sem afadigar ninguém, tal a fluência, a leveza de expressão e a originalidade
do pensamento. A fala tenorina, os gestos harmoniosos, a atitude elegante,
o sorriso acolhedor, toda expressão física enriquecia os recursos intelectuais
do orador: imagens, erudição e pensar criativo. Assim, orador nato, seja nos
salões – em palestras, conferências ou simples discursos -, seja nos comícios,
como orador da praça, sem demagogias ou verbosidades. Uma oratória,
contudo, literária”.
Pedro Calmon morreu no dia 17 de junho de 1985, na cidade do Rio de
Janeiro, aos 82 anos de idade, deixando vários exemplos a serem seguidos
por acadêmicos, por professores, por historiadores e ficcionistas, ou
simplesmente como homem público realizador que soube conciliar ou ser
duro quando necessário. Em síntese, o meu Patrono na Academia de Letras
e Artes de Feira de Santana foi um semeador de amizades, um defensor das
liberdades. Um sonhador, um semeador cultural, um pacificador. Pedro
Calmon foi um tipo de homem, como bem o disse Carlos Heitor Cony,
como já não mais existe, mas que devemos procurar imitar.
Muito obrigado!
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EM BUSCA DE ALTERNATIVAS
PARA OS LIVROS
Palavras proferidas na sessão solene do 3º aniversário de fundação da Academia de
Letras de Santo Amaro, realizada no dia 09 de julho de 1999, quando o orador foi
empossado sócio-benemérito.
Ao ser convidado para falar neste evento, o tema “Livro” me foi sugerido.
Para abordar um tema tão complexo e que envolve tantas nuanças e interesses
diversos, optei, como autor, pela perspectiva de prestar um depoimento
baseado na observação e experiência pessoal. Ao longo dos últimos 30 anos
venho batalhando para concretizar o ideal de colocar minhas produções,
literárias e acadêmicas, no mercado, contribuindo para gerar, acumular e
preservar conhecimento. Vale destacar que esta batalha tem sido
desempenhada com a consciência de quem sabe que o livro tem um papel
fundamental na preservação do saber e que, como negócio editorial, exige
dedicação, pois sua principal característica é que seus frutos só serão colhidos
a longo prazo.
Isto porque vivemos num país onde as estatísticas oficiais apontam que
cerca de 30% da população é constituída de analfabetos e que apenas de 1 a
2% de toda a população detém o título de nível superior. Se isto não bastasse,
apenas 5% têm rendimentos superiores a cinco salários mínimos e 90% da
população recebe um ou menos de um salário mínimo. Tais dados restringem
ainda mais o público consumidor de livros. Mesmo dirigido àqueles que
sabem ler, poucos são os que podem adquirir livros, pois os preços cobrados
atualmente estão acima da faixa de poder aquisitivo da média dos leitores
brasileiros. Tendo em vista as limitações de público, quem lida com a arte de
escrever e de editar livros tem que encontrar meios criativos para atrair os
consumidores, através da publicação de obras necessárias ou que atraiam as
atenções dos leitores.
Apesar de possuir uma indústria editorial bastante desenvolvida, sendo
a segunda em tamanho nas Américas, este setor produtivo brasileiro continua
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atravessando um período de crise, iniciada na década de 70 e causada pelo
aumento constante dos custos de produção e redução progressiva do mercado
consumidor devido à recessão econômica, sempre acompanhada da inflação.
Ironicamente, apesar da crise, dos altos custos do papel, do preço das
gráficas, da má distribuição, do reduzido número de livrarias existentes no
País, nunca se publicou tanto quanto agora. A indústria editorial tem
conseguido manter, nos últimos anos, uma produção média de 2 a 3 livros
para cada habitante por ano. Os grandes editores têm constatado que, apesar
da crise econômica, a cada ano lê-se mais e compram-se mais livros no Brasil.
Segundo eles, há um aumento convincente na venda de livros, mas nós não
temos acesso a informações que comprovem que cada livro vendido é um
livro lido.
No Brasil existe um pouco mais de 400 editoras (entre pequenas e
grandes), trabalhando, em sua maioria, com esquemas de comercialização,
distribuição e promoção do produto já ultrapassados. As livrarias, por sua
vez, ainda não desenvolveram um método para se aproximar ou atrair o
consumidor. O pessoal que trabalha no ramo, em geral, não conhece o
produto que vende, tampouco é preparado para desempenhar a função.
Tais fatos podem estar contribuindo para limitar o desenvolvimento da
nossa indústria editorial. Em linhas gerais este é o panorama nacional.
Na Bahia, carecemos de grandes editoras e de distribuidores eficientes,
apesar de já possuirmos algumas livrarias bem equipadas. Em Salvador
existe cerca de uma dúzia de pequenas editoras funcionando heroicamente
dentro de um contexto deficiente e sem estrutura profissional. Isto é
lamentável, quando sabemos que, durante as décadas de 1950 e 1960, Pinto
de Aguiar, através de sua Livraria Progresso Editora, instalada na Praça da Sé,
em Salvador, publicou quase 500 títulos na Bahia.
Entre os inúmeros obstáculos que limitam a produção, distribuição e
comercialização de livros regionais podemos destacar três deles:
1 – As editoras regionais, com raras exceções, não possuemparque gráfico
próprio, não possuem capital de giro e, geralmente, produzem edições com
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tiragens bem limitadas, impossibilitando que a obra saia da região onde foi
produzida;
2 – A editoração regional apresenta inúmeros problemas de ordem técnica,
pois os padrões de qualidade gráfica não são observados, da composição à
montagem do texto, da fotolitagem à escolha do papel de impressão;
3 – A falta de distribuidores qualificados impede que a obra circule nas
livrarias ou em outros pontos de venda credenciados, obrigando muitas
vezes o próprio autor a desempenhar as funções de distribuidor e a lidar
diretamente com as livrarias. Estas, por sua vez, não colaboram na colocação
dos exemplares em locais visíveis, só aceitam a obra sob consignação e ainda
por cima atrasam na prestação de contas.
Diante deste quadro, o investimento na editoração de livros regionais
torna-se difícil. Mesmo assim podemos identificar quem investe ou pode
investir em livros, atualmente. Não necessariamente nesta ordem podemos
listar:
a) O governo, através de seus órgãos culturais específicos, através de suas
agências financiadores, empresas gráficas, imprensas oficiais e rditoras
universitárias;
b) Empresas estruturadas especificamente para atuar na área de editoração,
ou sejam as conhecidas editoras;
c) Os próprios autores, através de produções independentes, apesar do
forte preconceito que cerca obras autofinanciadas;
d) Cooperativas formadas por autores que se cotizam e publicam suas
obras, sob um determinado selo registrado, em regime de rodízio até que
todos os associados tenham publicado seus respectivos livros;
e) Empresas ou escritórios que se especializaram na publicação de livros,
apesar de não serem registradas oficialmente como editoras. Trata-se de
pessoas que cobram honorários pelo serviço de editoração, encarregando-se
de todos os detalhes. O autor-cliente já recebe a obra pronta, paga pelos
serviços prestados e marca o lançamento. Geralmente estes escritórios
possuem um selo editorial, através do qual editam estas obras que podem
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ser individuais ou coletivas;
f) Em algumas cidades, grandes empresas costumam também editar
obras para distribuir entre os clientes, como brinde de fim de ano, durante
os festejos natalinos.
Diante do exposto, conclui-se que, tendo em vista as dificuldades e
limitações da indústria editorial local e nacional, quem milita no setor –
autores, editores, distribuidores e livreiros – tem que encontrar meios
alternativos e criativos para democratizar o livro e estimular o hábito da
leitura. Precisamos também desmistificar o fato de que o livro tem que
apresentar um tipo de composição do mais alto nível tecnológico e ser
impresso em papel de boa qualidade. Precisamos assumir como um axioma
que o que realmente importa é o conteúdo e que o mesmo deve ser
multiplicado para que esteja ao alcance do público leitor.
Para tanto, precisamos identificar os meios que permitam as editoras
diminuírem seus custos financeiros, adquirindo, por exemplo, papel a preços
reduzidos e/ou subsidiados, obtendo isenções de impostos específicos e
financiamentos a juros mais baixos do que os praticados no mercado.
Estes recursos diminuiriam os custos, facilitando que uma parcela
significativa da população que não tem acesso ao livro, devido ao alto custo,
passasse a tê-lo.
Precisamos também lutar para que o livro seja distribuído também através
das bancas de revistas, supermercados, farmácias, e incentivar, cada vez mais,
a utilização da mala direta e do reembolso postal. Divulgar o autor e sua
obra, criando novos espaços e estimulando o hábito da leitura, principalmente
nas escolas, pode ser uma saída para aumentar a venda de livros no País.
Sabemos que toda e qualquer obra editada, cada autor, como todo e
qualquer gênero literário, tem seu próprio público, que pode ser trabalhado
coletiva ou individualmente. O que precisamos fazer, portanto, é buscar
aumentar oportunidades e alternativas para democratizar cada vez mais o
acesso ao livro.
Muito obrigado!
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UM EXERCÍCIO CATALISADOR
Discurso proferido no dia 31 de janeiro de 2002 quando
da posse do novo presidente da ALAS, José Jorge Randam.

Hoje, dia 31 de janeiro, é considerado o Dia da Solidariedade e também
o dia em que se comemora o aniversário do compositor austríaco Franz
Schubert. Portanto, um ótimo dia para realizarmos esta sessão solene que
marca a posse da nova diretoria da Academia de Letras e Artes do Salvador –
ALAS. É, pois, com satisfação que encerramos a nossa gestão, como primeiro
presidente desta Academia com a certeza de que soubemos conduzi-la, com
serenidade e equilíbrio, onde o bom senso, o respeito e a democracia sempre
nortearam nossas decisões.
Desde que a palavra Academia começou a ser empregada, em meados do
século XV, na Itália, e no início do século XVI, na França, para designar as
reuniões de intelectuais humanistas e artistas, que estas associações vem se
desenvolvendo rapidamente por todo o mundo. A primeira delas foi
introduzida na França em 1570, consagrada à poesia e à música. No Brasil, a
Academia Brasileira de Letras, fundada em 1896, segue o modelo da Academia
Francesa. A ALAS, idealizada em abril de 1999 e estabelecida em dezembro
do mesmo ano, surgiu com uma proposta inovadora e mais ampla,
procurando contemplar todas as áreas do saber e das artes.
Muito trabalho, administrativo e burocrático, foi realizado durante esta
gestão para consolidar a nossa ALAS. Ao longo destes dois anos praticamos
um exercício catalisador, ao mesmo tempo em que estimulávamos pontos
emotivos e intelectuais capazes de abrir para os nossos acadêmicos a chance
de um reconhecimento não apenas junto aos demais confrades como também
na comunidade na qual estamos inseridos.
Dirigir uma Academia formada por um grupo de expoentes em suas
respectivas áreas de atividade e ao mesmo tempo heterogêneo no que diz
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respeito à qualidade de criação e ao conteúdo da produção de cada um, suas
respectivas participações e intervenções na comunidade como cidadãos, foi
uma experiência extremamente gratificante e um ato de coragem, um ato de
descoberta pessoal, um desafio e uma verdadeira viagem intelectual, mental
e emocional.
Diante da qualidade dos valores individuais, da capacidade de trabalho e
do poder de argumentação apresentado por este grupo fundador de ALAS,
queremos confessar que, de cada um dos confrades e confreiras, muito
assimilamos e aprendemos, pois revalorizamos e redescobrimos valores
que já começavam a ser esquecidos. Por isso, ao longo destes dois anos à
frente dos destinos da ALAS, consideramos cada um dos confrades e
confreiras, como se fossem nossos guias, nossos heróis, nossos amigos e
nossos irmãos. E assim, assumimos uma postura ética e democrática na
maneira de conduzir e tratar os assuntos desta instituição, respeitando a
opinião, os direitos e deveres de cada um.
A história de uma Academia tem características mais complexas que a
história direta e simples de uma instituição qualquer. A história de uma
Academia é escrita individualmente com a história de cada um de seus
membros. A importância, a projeção, a respeitabilidade e a forma como a
instituição aparece e se impõe na sociedade é fruto direto do comportamento,
seriedade e produção acadêmica, artística, científica, cultural e intelectual de
cada membro. A ALAS, fundada nos últimos dias do século passado, é
fruto da vontade de um grupo que acredita em um novo mundo, que
estamos ajudando a construir neste terceiro milênio, visando a valorização
da produção artístico-cultural e contribuindo para a reintegração do homem
à natureza, dentro de um clima de respeito absoluto a todas as formas de
expressão da atividade intelectual.
Nós, este grupo de 40 que fundou a ALAS, temos a oportunidade de
começar este século com uma instituição que veio para somar com todas as
outras já existentes de forma que possamos continuar preenchendo lacunas
e atendendo a todas as tendências do fazer-cultura nesta Bahia.
90

SÉRGIO MATTOS

Diante disso, gostaríamos de agradecer, de público, o papel e a
contribuição de cada um dos membros da ALAS. Agradecer a cada um,
todos os comentários, sugestões, críticas e orientações que nos foram dados
e que contribuíram de forma decisiva para que pudéssemos chegar até aqui,
atravessando as dificuldades naturais que se apresentam quando da
implantação e efetivação de uma instituição como esta. Sem o auxílio vigoroso,
a atenção e o empenho de cada um, a ALAS não teria chegado até aqui.
Durante a nossa gestão, apesar de não aparecer como obra física, realizamos
um trabalho de base que podemos sintetizar, destacando alguns pontos:
Demos personalidade jurídica à Academia, aprovando e registrando
o seu estatuto e o seu regimento interno. Criamos também a Biblioteca
ALAS, que hoje já conta com mais de 300 títulos, doados pelos membros
acadêmicos.
Na parte cultural, além das sessões acadêmicas mensais, tivemos
oportunidade de promover inúmeras palestras, feitas por nossos acadêmicos
e convidados. Entre outras conferências, podemos destacar: “Traços de Castro
Alves”, proferida pelo professor e acadêmico Germano Machado; “Glauber
Rocha, o poeta da imagem”, pelo cineasta e acadêmico Oscar Santana;
“Depoimentos sobre Luis Viana Filho, meu pai”, pela confreira Lia Viana
Queiroz; “Coqueijo Costa, uma vida dedicada ao direito”, pelo acadêmico,
jurista e professor Aurélio Pires; “Uma leitura de Mao, o que pequeno livro
vermelho”, pelo professor e acadêmico Remy de Souza; “O Grande milagre
de Irmã Dulce’, pelo acadêmico e cônsul do Japão Emilton Rosa; “Machado
Neto, a presença de um grande ausente” e “As contradições coerentes de Rui
Barbosa”, pelo professor, historiador e acadêmico Hélio Rocha; “O Pinga
Fogo, reminiscências de um parlamentar”, por este notável e incansável poeta
e acadêmico Nonato Marques; “Sebastian Bach, o homem e o músico” pelo
nosso confrade Antonio Ivo; e , “Brasil - 500 Anos – alguns aspectos
culturais”, pelo acadêmico Paulo Segundo da Costa.
Várias outras atividades artístico-culturais e educativas também foram
realizadas a exemplo do espetáculo “A Prata da Casa”, coordenado pelo
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acadêmico Benjamin Batista. Realizamos também de forma sistemática visitas
às demais Academias co-irmãs, tanto na capital como no interior,
promovemos intercâmbio entre as Associações Culturais Brasil/Japão e
Amigos dos Sertões. Conseguimos também, lançar a Revista da ALAS,
encerrando nossa gestão com chave de ouro, pois a mesma vem obtendo
uma boa receptividade em nível nacional não apenas devido à qualidade
gráfica, mas também pelo conteúdo dos trabalhos publicados.
Por fim, dando seguimento ao processo democrático eleitoral,
cumprimos as normas vigentes em nosso Estatuto e, no dia 10 de dezembro
de 2001, elegemos o novo presidente da ALAS para o biênio 2002/2003, o
confrade José Jorge Randam.
A partir de agora, com a nova diretoria empossada hoje, sob a presidência
do confrade José Jorge Randam, com certeza, viveremos um outro
momento, uma nova etapa rumo à consolidação de um sonho de todos
nós: a conquista de uma sede própria.
Concluindo, gostaríamos de homenagear a todos os confrades e confreiras
desta ALAS, juntamente com suas respectivas esposas, esposos e entes mais
próximos, sem destacar nomes em especial, pois juntos somos um só
corpo e uma só Academia. Para tanto, solicitamos uma salva de palmas para
este grupo tenaz que muitas alegrias ainda dará à Bahia.
Todos nós estamos de parabéns porque conseguimos nos fazer presentes
e atuantes no processo de fazer cultura nesta cidade do Salvador, na Bahia e
no Brasil, entrando definitivamente para a história das artes e da literatura
em todas as suas nuanças.
Temos certeza e confiança de que, sob a liderança do confrade José Jorge
Randam, continuaremos unidos para que possamos continuar contribuindo
para o engrandecimento das artes e das letras da Bahia.
Que Nosso Senhor do Bonfim nos ilumine e nos sirva de guia no
caminho ainda a ser percorrido, nos ajudando a vencer todos os obstáculos
para que possamos contribuir, direta e indiretamente, na construção de um
Brasil mais justo, com melhor qualidade de vida e melhor distribuição de
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renda, com maiores oportunidades educacionais e onde a cultura possa
desempenhar um papel cada vez mais importante no repensar os destinos
desta nação.
Muito obrigado!
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IBL EXERCE UM PAPEL MULTIPLICADOR
Palavras proferidas, na condição de presidente do IBL,
na sessão de abertura do III Encontro de Editoração da Bahia, realizado em
Salvador no dia 21 de outubro de 1992.
É com satisfação que damos início ao III Encontro de Editoração da
Bahia, dando boas vindas aos nossos conferencistas convidados, bem como
a todos os participantes. Aproveitamos também a oportunidade para
agradecer o patrocínio dado a este evento pela Bahia Sul Celulose, Sebrae e
Artes Gráficas, e o apoio da Assembléia Legislativa do Estado e da
Universidade Federal da Bahia, sem a colaboração dos quais não seria possível
estarmos, a partir de hoje, e pelas próximas três noites, buscando identificar
novas perspectivas para o desenvolvimento da indústria editorial na Bahia.
Vale destacar também a ajuda decisiva dos nossos veículos de comunicação
social que promoveram a divulgação maciça deste evento. Dentre inúmeras
empresas, instituições e pessoas que nos têm ajudado, seria impossível
citarmos todos, mas devemos destacar ainda o apoio que recebemos da
Odebrecht, da Nós Publicidade, da Desktop Composição e Diagramação
Eletrônica e da Brahma para a realização deste evento.
O IBL – Instituto Baiano do Livro –, uma sociedade civil, sem fins
lucrativos, estará completando um ano de existência, no domingo próximo,
dia 25. Durante estes 12 meses procuramos cumprir com os objetivos que
nos norteiam, buscando congregar produtores editoriais, escritores, artistas
gráficos, livreiros, bibliotecários e outros profissionais com interesses
relacionados com o livro. Para tanto, promovemos e participamos de vários
eventos profissionais e culturais, sempre em parceria com outras instituições.
Ora tentando resgatar a memória editorial da Bahia, ora estimulando a
formação de profissionais, ora criando meios para desenvolvermos a
consciência do mercado regional para a necessidade que a Bahia tem de criar
condições para o estabelecimento de uma grande editora em nosso Estado.
Dentre os eventos que promovemos, vale destacar a mesa-redonda
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intitulada “A Aventura Editorial de Pinto de Aguiar” que realizamos
juntamente com a Academia de Letras da Bahia. Na oportunidade,
conseguimos reunir depoimentos de acadêmicos, autores, livreiros e outros
profissionais que conviveram diretamente com o fundador-proprietário da
Editora Progresso que é tida como a maior editora que a Bahia já teve. O
resgate da memória do papel social que Pinto de Aguiar e sua Editora
Progresso exerceram na Bahia sairá publicado em breve, sob a forma de um
livro que estamos coordenando e que terá o patrocínio da Assembléia
Legislativa da Bahia, uma vez que Pinto de Aguiar foi também um deputado
constituinte.
No campo da formação profissional o IBL atuou na promoção de cursos
tais como o de “Técnicas de Artes Gráficas Aplicadas ao Desktop Publishing”
(editoração eletrônica) contando com o apoio da Bigraf e da GutenbergMáquinas e Materiais Gráficos Ltda. Esse curso foi oferecido duas vezes este
ano e contou com a participação de mais de 300 interessados. Realizamos,
também, junto com a Fundesp-Fundação Escola do Serviço Público, o
“Seminário de Editoração de Publicações Oficiais” e o curso de “Editoração
Para Servidores Públicos”.
Além da promoção de eventos, o IBL tem procurado manter um elo de
ligação com instituições similares de outros estados da federação, bem como
estreitado as relações com a Câmara Brasileira do Livro. A convite da Câmara
a diretoria do IBL participou, este ano, de um encontro de livreiros e editores
realizado em Contagem, Minas Gerais, e da Bienal do Livro, em São Paulo.
Como resultado destas participações, aumentamos os contatos com o
mercado e editores nacionais, trocando informações que nos tem
possibilitado o levantamento de nossa realidade editorial. Em razão disso,
estamos concluindo o levantamento e cadastramento das editoras existentes
em Salvador o que pretendemos estender a todo o Estado. Este mapeamento
preliminar foi realizado por Flavia Garcia Rosa e Regina Zobiac e já se encontra
à disposição dos interessados. Durante os cursos de editoração que
realizamos junto com a Fundesp, o IBL divulgou, também, um levantamento
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de toda a bibliografia existente no país sobre editoração, dando continuidade
a um trabalho pioneiro do professor José Marques de Melo. O trabalho
sobre a bibliografia de editoração foi realizado por Luís Guilherme Pontes
Tavares. O IBL não pretende parar aí. O próximo passo será o levantamento
de todas as editoras, gráficas, livrarias e pontos de venda de livros, além do
cadastramento e classificação de nossos autores.
Considerando que este não é o local adequado para relatório ou prestação
de contas sobre o que o IBL vem realizando, citamos apenas algumas das
nossas atividades para registrarmos o fato de que esta instituição foi criada
para exercer um papel multiplicador, fazendo germinar as sementes que vão
garantir à Bahia um lugar muito especial no cenário das grandes editoras
nacionais. O trabalho criterioso, que o IBL tem desenvolvido ao longo
destes 12 meses, tem nos garantido a credibilidade que precisamos possuir
junto a órgãos públicos e privados. A credibilidade alcançada pelo IBL se
deve ao trabalho que está sendo desenvolvido, totalmente voltado para
servir a comunidade, sem objetivar lucros. Exatamente por isso, é que
podemos oferecer cursos e eventos como este, a preços subsidiados.
É com satisfação que podemos registrar aqui que o sucesso alcançado
pelo IBL é grande, porque estamos cumprindo as metas traçadas. Entretanto,
devemos deixar bem claro que apesar de todas estas realizações em apenas
um ano de existência, ficamos sem concretizar uma série de outros eventos
que tínhamos programado e que por motivos alheios à nossa vontade
ficarão para o próximo ano. Entre eles, o IBL está ultimando entendimentos
com a Câmara Brasileira do Livro e com a Fundação Cultural do Estado da
Bahia para trazer um dos cursos da Escola do Livro para Salvador. Além
disso, estamos em entendimento visando também trazer para a nossa cidade
as exposições da revista Gráfica – Casa das Idéias – e Design Japan, ambas
relacionadas com as técnicas de produção editorial. O evento será coordenado
por Luís Guilherme Pontes Tavares, membro de nossa diretoria.
Apesar de várias opiniões contrárias à idéia, o IBL vem defendendo a
possibilidade de criação de um curso de Produção Editorial na Bahia junto
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a uma das nossas universidades, seja na capital ou no interior, de preferência
em Feira de Santana, o que proporcionaria a oportunidade de formação de
uma mão-de-obra especializada o que poderia arrefecer a pressão no sentido
de criação de mais um curso de jornalismo em nosso Estado.
Tendo em vista que o Instituto Baiano do Livro decididamente está
ocupando um espaço importante na Bahia, preenchendo uma lacuna no
campo da promoção cultural e editorial, no próximo ano vamos concentrar
esforços no sentido de adquirirmos uma sede que nos permita, inclusive,
organizar os documentos que estamos produzindo, facilitando assim o
acesso do público a estas informações. A sede do IBL, portanto, será uma
de nossas metas para 1993 para a qual esperamos contar com o apoio de
todos, sejam pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Este é o
nosso propósito e o nosso sonho. Precisamos sonhar para podermos
concretizar e realizar o sonho. Apesar da crise, sonhamos e muito realizamos
durante este primeiro ano de existência. Tal constatação pode nos levar a
concluir, que crise também pode estimular o desenvolvimento, uma vez que
temos que ser criativos para vencermos os obstáculos. E será em busca do
desenvolvimento da indústria editorial da Bahia que o IBL vai lutar e conseguir
concretizar o sonho da sede própria e o surgimento de uma grande editora
baiana.
Muito obrigado!
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UMA AVENTURA EDITORIAL
Palavras proferidas por Sérgio Mattos no lançamento do livro
Uma aventura editorial de Pinto de Aguiar, na
Academia de Letras da Bahia, no dia 23 de março de 1993.
O lançamento deste livro, A aventura editorial de Pinto de Aguiar, tem um
significado especial para o Instituto Baiano do Livro (IBL). Especial porque
ele é resultado do esforço daqueles que acreditam que nem tudo está perdido
e que ainda poderemos realizar muito na área da editoração na Bahia.
A publicação deste livro, resgatando parte da história de nosso editor
maior, podemos dizer, com plena convicção, é mais um fruto do trabalho
consciente que o IBL vem desenvolvendo, desde sua criação em outubro de
1991, com o objetivo de promover meios para que em breve possamos
contar novamente comuma grande editora regional, mas que seja reconhecida
nacionalmente, como o foi a Editora Progresso de nosso Pinto de Aguiar.
Organizando, realizando e promovendo cursos, encontros e seminários
sobre editoração, o IBL tem cumprido com alguns de seus objetivos. É
através da reciclagem e da formação de mão-de-obra especializada que estamos
criando as bases para que os nossos empresários da indústria gráfica possam
retomar o bastão que Pinto de Aguiar conduziu com tanta segurança e
empenho.
A Bahia é rica em talentos. Temos autores, temos mercado, temos
consumidores/leitores, temos uma excelente rede de livrarias, mas não temos,
ainda, uma grande editora nossa. No ano passado (1992), ao promover um
debate visando a criação de uma grande editora na Bahia, o IBL deu os
primeiros passos nesta direção. Em julho próximo, vamos promover uma
mesa-redonda com o mesmo objetivo, pois acreditamos que os empresários
da indústria gráfica baiana já estão conscientes e já acreditam que este é um
setor promissor e dentro em breve, quem sabe, não estaremos aqui reunidos
para anunciar a fundação de uma editora que venha dar continuidade ao
trabalho realizado por Pinto de Aguiar. Este é um dos muitos sonhos que
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o IBL vem tentando materializar. Acreditamos que com a ajuda de todos,
em breve, este sonho poderá se tornar realidade.
Ao Instituto Baiano do Livro só resta agora agradecer a tantos que
emprestaram sua ajuda a essa instituição. Nossos agradecimentos especiais
são destinados ao presidente da Academia de Letras da Bahia, acadêmico e
professor Cláudio Veiga, por ter acreditado em nossa proposta e promovido,
conjuntamente, a mesa-redonda sobre Pinto de Aguiar, transformada no
livro que hoje lançamos; à Assembléia Legislativa da Bahia, que num gesto
de confiança do seu então presidente, deputado Eliel Martins, incluiu nossa
publicação no bojo das homenagens que estão sendo prestadas ao exdeputado constituinte, Manoel Pinto de Aguiar. Destacamos e agradecemos
também a sensibilidade do atual presidente da Assembléia, deputado
Antônio Imbassahy, que deu continuidade ao projeto e, graças a isto, estamos
todos aqui reunidos hoje.
Finalmente, desejo agradecer a Carybé, pela ilustração da capa do livro,
agradecer também aos autores que, além de terem participado da mesaredonda realizada no ano passado (1992), autorizaram o IBL a colocar seus
respectivos depoimentos nesta coletânea, dando assim oportunidade para
que pudéssemos trazer ao conhecimento público o papel desempenhado
por Pinto de Aguiar. Aliás, acreditamos que Pinto de Aguiar será ainda tema
de muitos outros trabalhos e estudos acadêmicos visando demonstrar a sua
participação na formação e desenvolvimento da cultura baiana.
Muito obrigado!
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RELAÇÃO DE SÓCIOS
FUNDADORES DA ALAS
(por ordem alfabética com os respectivos patronos)

TITULAR

PATRONO

Adalberto da Costa Dórea

Adroaldo Ribeiro Costa

Ângela Cristina Tenório

Mãe Menininha

Antônio Ivo de Almeida

Lindemberg Cardoso

Antônio Nonato Marques

Guillard Muniz

Antônio Oscar de Santana

Glauber Rocha

Aramis Ribeiro Costa

Vasconcelos Maia

Aurélio Pires

Carlos Coqueijo Costa

Benjamin Batista Filho

Arlindo Fragoso

Cícero Vilas-Boas Pinto

Ariovaldo Mattos

Djalma dos Santos Gomes

Adonias Filho

Edílson Gregório Vieira Brito

Raimundo de Oliveira

Eliane Quadro de Castro

Catarina Paraguassu

Emilton Moreira Rosa

Irmã Dulce

Frederico Meireles Dantas

Anísio Teixeira

Germano Dias Machado

Edgard Santos

Hélio Rocha

Machado Neto

Hugo de Luna Freire Sobrinho

Jair Ribeiro de Brito

Humberto Araújo

Estácio de Lima

Itaberaba Sulz Lyra

Raul Seixas

Ivan Dórea Soares

Valentin Calderón

José Dionisio Nóbrega

Pedro Calmon

José Gilberto de Luna, padre

Dom Augusto da Silva
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TITULAR

PATRONO

José Jorge Randam

Odorico Tavares

Kleyde Mendes Lopes

Magalhães Neto

Lamartine de Andrade Lima

Nina Rodrigues

Lia Vianna de Queiroz

Luis Vianna Filho

Luciano Araújo Jatobá da Silva

Ernesto Simões Filho

Luiz Cláudio Guimarães

Octávio Mangabeira

Manoel Ferreira Canário

Ubaldo Câncio de Carvalho

Márcio César de Mello Brandão Genaro de Carvalho
Mário Câmera de Oliveira

Orlando Gomes

Nilson Joau e Silva

Luiz Dias

Oleone Coelho Fontes

Afrânio Peixoto

Paulo Segundo da Costa

Mario Leal Ferreira

Raimundo Magaldi

Aliomar Baleeiro

Remy Pompilio F. de Souza

Rômulo Galvão

Rizodalvo Menezes

Castro Alves

Rozendo Ferreira Neto

Aristides Maltez

Ruy Andrade

Presciliano Silva

Sérgio Augusto Soares Mattos

Ranulfo Oliveira
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Parte IV
I C O N

O G R A F I A

Título de Cidadão Baiano recebido no dia 25 de setembro de 1997
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Agradecendo o título de Cidadão Bahiano, na Plenário da Assembléia Legislaiva do
Estado da Bahia, 1997.

Orador oficial da Festa Magna - 25 de Junho.
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Título de Cidadão Cachoeirano

Cidadão Feirense
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Recebendo o ítulo de Cidadão Itabunense, 1993

Com a esposa, Denise Orrico deAraújo Mattos, recebendo cumprimentos
Pelo Título de Cidadão de Sto. Antonio de Jesus, 1997
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Agradecendo o Título de Cidadão Juazeirense, 1995.

Condecorado pela UPB com a medalha do Mérito Municipalista, 1994
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Agradecendo o Título deCidadão Piritibano, 1996

Cidadão de Piritiba - diploma.
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Recebendo Placa da loja Unidas da Bahia, órgão representativo da Maçonaria baiana, 1995
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Coordenando a Mesa Redonda sobre o Cacau, 1992.
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Palestra na UESC, 1999.

Proferindo palestra na cidade de Ichu, 1995
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Ciclo Interdisciplinar do Congresso de Comunicação.
Porto Alegre, 2004.
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IBL
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Jorje, Zália e o Presidente da Alemanha

Com Raoni
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Troféu Jorge Amado de Cultura e Arte.
Ilhéus, 2001.
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Presidente da ALAS - Academia de Letras da Bahia, 1999.
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Academia Bonfim
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Posse na Academia de Artes e Letras de Feira de Santana, 1997.
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Biblioteca Sérgio Mattos

Conselho de Cultura
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Conselho Cultura

Palestra Cid Teixeira
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Noite de autógrafos do livro Trilha Poética.
Academia de Letras da Bahia, 1997.

Palestra no IGHB. Maio, 2005.
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Ciclo Interdisciplinar do Congresso de Comunicação.
Porto Alegre, 2004.

Palestra no Conselho de Cultura do Estado da Bahia, sobre a
implantação da Televisão Educativa, 1984.
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QUEM É SÉRGIO MATTOS
Sérgio Augusto Soares Mattos, filho de Maria Helena Soares Mattos e de
José de Castro Mattos, nasceu em Fortaleza, Ceará, no dia primeiro de julho
de 1948. Desde 1959, vive em Salvador, tendo recebido o título de Cidadão
Baiano, outorgado pela Assembléia Legislativa. Diplomado em Jornalismo
pela Universidade Federal da Bahia em 1971, Mattos é pós-graduado em
Comunicação, com Mestrado e Doutorado pela Universidade do Texas, em
Austin, Estados Unidos. Foi o primeiro doutor da Faculdade de
Comunicação da UFBA, tendo sido também responsável pela orientação da
tese do primeiro doutor formado pelo Programa de Pós-Graduação em
Comunicação Contemporânea da FACOM/UFBA. Mesmo dedicando-se à
pesquisa e ao ensino, não abdicou de atuar no mercado e sempre se manteve
no exercício do jornalismo diário, em inúmeras funções editoriais nos jornais
baianos. É também poeta com sete livros publicados e compositor com
dezenas de composições gravadas por diversos intérpretes, sendo que possui
quatro CDs individuais com suas composições.
No ano de 2000 foi o vencedor do Prêmio de Comunicação Luiz Beltrão,
na categoria de Maturidade Acadêmica. O prêmio foi outorgado pela Intercom
– Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que
congrega mais de 500 pesquisadores da área. A outorga do troféu ocorreu
durante o XXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado
em Manaus, Amazonas. O Prêmio Luiz Beltrão de Ciência da Comunicação
tem a finalidade de reconhecer a qualidade do trabalho acadêmico realizado
nas universidades ou nos centros de pesquisa, valorizando a atuação individual
e coletiva. A meta é sinalizar, anualmente, para as novas gerações, quais as
pessoas ou instituições que apresentaram contribuições relevantes para o
campo das Ciências da Comunicação.
Atualmente, Sérgio Mattos é diretor-coordenador da COEPP –
Coordenação de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação UNIBAHIA – Unidade
Baiana de Ensino, Pesquisa e Extensão, no município de Lauro de Freitas -
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BA, além de ter sido o coordenador que implantou os cursos de Jornalismo
e Relações Públicas das Faculdades Integradas Ipitanga mantidas pela
UNIBAHIA. Completando suas atividades profissionais, Sérgio Mattos
ocupou a função de editor dos suplementos de Municípios e Rural do jornal
A Tarde,de Salvadoraté fevereirode 2003.Foio diretorde redaçãoresponsável
pela criação e implantação da revista NEON, de arte cultura e entretenimento,
que circulou de janeiro de 1999 a dezembro de 2004. Paralelamente a estas
funções profissionais, Sérgio Mattos foi presidente fundador do IBL –
Instituto Baiano do Livro, e presidente fundador da ALAS – Academia de
Letras e Artes de Salvador. Na década de 1980 do século passado foi diretor
do Instituto de Radiodifusão Educativa do Estado da Bahia – IRDEB,
quando foi responsável pela elaboração dos projetos para a implantação da
TV Educativa da Bahia.
Sérgio Mattos é autor de inúmeros trabalhos acadêmicos, tendo escrito
dezenas de artigos e capítulos de livros na área da comunicação. Dentre seus
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