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QUEM SÉRGIO MATTOS

PREFÁCIO

QUANDO ENTREVISTAS SÃO AULAS DE
COMUNICAÇÃO ...
Valério Cruz Brittos*
Esta é uma verdadeira aula de Jornalismo e Comunicação em geral. Mais do que
isto, o livro Jornalismo, fonte e opinião constitui-se em uma aula atualíssima, com a
riqueza própria dos grandes mestres e linguagem acessível a alunos de todas as matizes.
A obra reúne 22 entrevistas concedidas pelo Prof. Dr. Sérgio Augusto Soares Mattos,
entre 1989 e 2010, principalmente a veículos de comunicação, de diversas partes do país
e de dimensões variadas, com a capacidade de quem tem conhecimento histórico e
conhece “até” os detalhes.
Ao passar pelos tópicos mais relevantes para discutir-se comunicação,
especialmente no Brasil, ele acaba discorrendo sobre os grandes problemas do Brasil e,
em alguns casos, do mundo em seu conjunto, com a formação e a opinião consistentes
de quem tem o que falar e, por isso, não se furta ao diálogo e ao posicionamento,
quando convidado a mudar de papel e assumir a condição de entrevistado, apesar de
uma longa trajetória como entrevistador. O resultado é uma bela desconstrução da
própria agenda da mídia, descortinando cenários.
Nas respostas às múltiplas perguntas processadas por seus interlocutores, aborda
tópicos como censura, concessões de radiodifusão, televisão, diploma para o exercício
do Jornalismo, cultura global, mídia impressa e eletrônica (se é que essas duas
distinções ainda podem ser estabelecidas), ofício jornalístico e ética profissional, dentre
outras temáticas, dando um quadro da comunicação hoje e, em decorrência, de como
funciona a sociedade contemporânea, seus produtores e consumidores, já que ambas
estão imbricadas.
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A entrevista tem uma importância fundamental para o Jornalismo, pois é através
desta técnica que o repórter persegue a reconstrução de fatos e a explicação mais plena
da realidade e sua lógica, recorrendo às chamadas fontes, sujeitos que vivenciaram uma
situação, são protagonistas de um dado evento ou são especialistas, pessoas aptas a falar
e interpretar um fenômeno, por seu conhecimento e formação. Sergio Mattos enquadrase nesta última categoria e, como tal, confirma sua capacidade analítica, reafirmando o
papel da entrevista.
Não obstante os arquivos (analógicos e digitais) estejam aí para pesquisa e os
jornais tenham muito já se prestado para consultas e reconstituições históricas,
tendencialmente a edição de ontem já é antiga. Com isso, se as idéias não se perdem,
pois contribuem para conformações dos leitores do dia, praticamente não são revisitadas
para releituras, confirmações ou busca de complementos. Através da presente obra, o
efêmero característico das entrevistas é ultrapassado e tem-se um material para visitas
mais assíduas.
Outras das entrevistas contidas neste Jornalismo, fonte e opinião são originárias
de trabalhos de conclusão de curso de graduação, os TCCs. Neste caso, a dificuldade de
acesso aos materiais originais seria – ou é – maior, acentuando-se a importância de
serem recuperadas em livro. Isto porque, infelizmente, estes estudos, resultantes de
pesquisas iniciais de jovens formandos, muitas vezes ficam perdidos em espaços das
instituições de ensino superior e não são mais acessados, nem por outros alunos em
condições semelhantes.
Em sua análise de mídia (e de mundo), exposta nas entrevistas, Mattos vai do
local ao internacional com desenvoltura. Para isso, conta com sua capacidade
comparativa e experiência internacional, como estudante – de Doutorado e Mestrado em
Comunicação pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos – e intelectual
respeitado no exterior. Nesta dimensão, trata-se de uma contribuição densa, séria e
esclarecedora

sobre

os

processos

comunicacionais,

suas

configurações

e

reconfigurações dos próprios modos de vida.
Professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e docente
aposentado da Universidade Federal da Bahia (UFBA), o autor é homem de múltiplas
atividades. Docente, pesquisador, orientador, jornalista e poeta, também já lançou e
dirigiu veículos de comunicação. Para tantas frentes, precisa muita dedicação e boa

gestão do tempo. Em outras palavras, é necessário disciplina, uma característica de
Mattos revelada em uma das entrevistas, o que seus amigos e colaboradores mais
próximos já sabiam – e constatavam.
Dividido em sete partes e assinalando 45 anos de Jornalismo de Sérgio Mattos,
completados em 2010, Jornalismo, fonte e opinião é recomendável não somente para
alunos de pós-graduação e graduação em Comunicação e áreas correlatas, mas a todos
os interessados, pois a linguagem acessível das entrevistas permite que mesmo não
iniciados possam mergulhar na discussão do fenômeno midiático, traço que singulariza
a contemporaneidade e, por isso, deve ser assumido e debatido pela totalidade social.
Portanto, é o caso de, invertendo-se o processo tradicional, as entrevistas agora
ganharem destaque mesmo passado seu imediatismo, recebendo, com este livro, o
merecido lugar nas bibliotecas, livrarias e residências. Isso é importante, além do mais,
porque, em suas páginas, fica muito claro o compromisso de Sérgio com a liberdade de
expressão, algo tão caro ao funcionamento das democracias e que, não raro, deixa de se
manifestar, notadamente num país onde o respeito à diversidade não está
verdadeiramente incorporado.
Por estes caminhos, Mattos lega uma obra que estimula a reflexão do lócus da
mídia, de seus profissionais e do público, funções que hoje já não se apresentam mais
tão estáticas, mas que, na cadeia de valor do negócio da comunicação, continuam
pertinentes, mesmo que o consumidor seja estimulado a também produzir (para a
indústria). Isso colabora para que se possa desenhar horizontes, de curto e médio prazos,
de toda a complexa engrenagem que circunda este quadro, marcado por inovações
tecnológicas e instabilidades sócio-culturais.
No Grupo de Pesquisa CEPOS – Comunicação, Economia Política e Sociedade,
Sérgio Mattos tem hoje uma pertinência fundamental, qualificando as investigações e os
processos em geral, a partir de seu olhar atento de observador da realidade cultural do
país e do mundo, trazendo, em textos, exposições e bancas, seu pensamento
diferenciado acerca do fazer jornalismo, da mutação tecnológica e da atualidade do
olhar histórico. Isso é o que traz a certeza de que este é mais um dos muitos livros do
autor cuja leitura é imprescindível.

INTRODUÇÃO

A ENTREVISTA INFORMATIVA-OPINATIVA
A entrevista além de ser uma especialidade jornalística é a arte de arrancar informações
da fonte.1 No jornalismo, fonte é a origem da informação, ou seja, onde o repórter vai
coletar as informações a serem transformadas em notícias.

No olhar de Carlos

Chaparro2, para defender e preservar a confiabilidade do jornalismo, como processo e
linguagem, os jornalistas, quando nas redações dos veículos de comunicação, não
podem se limitar “à reprodução do que as fontes dizem e fazem, mas que, sem a
destruição dos discursos particulares, faça aflorar os conflitos que interessam à
construção da democracia. Quem atua nas fontes [referindo-se aos jornalistas que
trabalham em assessoria de comunicação], que assuma o seu papel e a sua
responsabilidade de interface honesta e criativa entre quem produz os fatos e quem os
deve relatar e comentar para a sociedade”.
Ao discutir os gêneros jornalísticos, José Marques de Melo3 situa a entrevista como um
“relato que privilegia um ou mais protagonistas do acontecer, possibilitando-lhes um
contato direto com a coletividade”. Ele ainda classifica a entrevista na categoria de
Jornalismo Informativo, juntamente com a nota, a notícia e a reportagem. Para Luiz
Beltrão4, a entrevista é “a técnica de obter matérias de interesse jornalístico por meio de
perguntas e respostas”.
A entrevista pode acontecer na forma de uma agradável conversa, bate-papo envolvente,
ou pode descambar para uma guerra, onde o entrevistador pode pressionar o
entrevistado com perguntas agressivas ou cheias de armadilhas com questões capciosas
ou de duplo sentido. Toda e qualquer entrevista busca extrair informações do
entrevistado e quando as perguntas são objetivas, claras e precisas, muitas coisas podem
ser reveladas, principalmente o pensamento, a alma do entrevistado. Muitos
1

A Fonte pode ser uma pessoa, um documento, uma publicação, agências de notícias ou de
comunicação social (assessoria de imprensa). De um modo geral as fontes podem ser: oficiais (governo,
empresas, autoridades civis, militares ou eclesiásticas) e ou eventuais
(consultadas apenas em
situações específicas). Uma fonte pode ganhar o status de fonte regular de informação, quando ganha a
confiança do jornalista ou do veículo e passa a ser procurada para dar opinião mesmo quando o assunto
não lhe diz respeito, mas porque ela é considerada como uma referência na sociedade.
2
CHAPARRO, Carlos. Jornalismo nas fontes – avanço e perigos. Disponível em
HTTP://www.sinprorp.org.br/Clipping/2005/296.htm
3
MARQUES DE MELO, José. A Opinião no Jornalismo Brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 65.
4
BELTRÃO, Luiz. A imprensa informativa. São Paulo: Folco Masucci, 1969.

profissionais adotam uma atitude de pretensa neutralidade jornalística e distanciamento
do entrevistado, mas algumas vezes é necessário quebrar o gelo e se aproximar da fonte
para se obter o que se deseja: garimpar informações e depois lapidá-las sob a forma de
notícias que serão oferecidas ao público leitor, o consumidor de notícias, nas vitrines
que são os jornais, revistas, e os programas noticiosos oferecidos pela mídia eletrônica.
A entrevista é a matéria-prima do jornalista na produção do noticiário. A entrevista
jornalística tem características próprias que são categorizadas como: 1) meramente
informativa; 2) opinativa; 3) informativa-opinativa; e, 4) de interesse específico. A
primeira objetiva obter informações sobre um determinado assunto. Na segunda, o
entrevistado opina sobre os assuntos. A terceira característica une as duas anteriores e o
entrevistado tanto opina como fornece informações. A quarta característica da
entrevista, a de interesse específico, é aquela na qual o repórter procura identificar mais
o entrevistado quanto ao seu conhecimento técnico do assunto, como também sobre a
pessoa humana que ela é, buscando identificar sua trajetória de vida, seu modo de ser,
suas idéias e posicionamentos, com o objetivo de construir para o leitor da reportagem
que vai produzir uma idéia mais concreta sobre quem é o entrevistado, contribuindo
para aumentar a credibilidade da fonte. Neste caso, o repórter procura observar o
contexto sócio-econômico, cultural e político com o objetivo de validar as opiniões e
informações concedidas pelo entrevistado enquanto agente social, fonte de referência na
comunidade.
Assim sendo, o entrevistado é a fonte que abastece o entrevistador de informações e
opiniões relevantes que são transformadas em notícia. Para José Marques de Melo5
existem dois núcleos de interesse responsáveis pela articulação do jornalismo: a
informação – saber o que se passa – e a opinião – saber o que se pensa sobre o que
acontece –. Neste contexto, o jornalismo adota duas modalidades: a descrição dos fatos
e a versão dos fatos. Com isso, nos ensinamento de Marques de Melo, o conceito de
Jornalismo é muito mais amplo, um processo social, que não tem apenas a função
informativa.

5

MARQUES DE MELO, José. Jornalismo Opinativo: gêneros opinativos no jornalismo brasileiro. 3ª Ed.
Campos do Jordão: Editora Mantiqueira, 2003.

Para o jornalista Claudio Abramo6, “o jornalista não pode ser despido de opinião
política. A posição que considera o jornalista um ser separado da humanidade é uma
bobagem. A própria objetividade é mal administrada, porque se mistura com a
necessidade de não se envolver, o que cria uma contradição na própria formulação
política do trabalho jornalístico. Deve-se, sim, ter opinião, saber onde ela começa e
onde acaba, saber onde ela interfere nas coisas ou não”.

Segundo Felipe Pena7 :

“Na história da imprensa, os críticos costumam fazer uma divisão
cronológica em modelos explicativos, que refletem as transformações do
espaço público. Para Bernard Miége, por exemplo, eles são quatro:
imprensa de opinião (artesanal, tiragem reduzida e texto opinativo),
imprensa comercial (industrial, mercantil e texto noticioso), mídia de
massa (tecnologia, marketing e espetáculo), e comunicação generalizada
(megaconglomerados de mídia, informação como base das estruturas
socioculturais e realidade virtual). (...)
A definição de gêneros vem desde a Grécia Antiga, há quase três mil
anos, com a classificação proposta por Platão, que era baseada nas
relações entre literatura e realidade, dividindo o discurso em mimético,
expositivo ou misto. E foi nesta área que a teoria dos gêneros ganhou
consistência, seja como agrupamento de obras por convenções estéticas
ou como normatizadora das relações entre autor, obra e leitor. Apesar das
diversas mutações ao longo do tempo, há uma certa unanimidade para
diferenciar alguns gêneros da literatura, como, por exemplo, poesia e
prosa.
No jornalismo, a primeira tentativa de classificação foi feita pelo editor
inglês Samuel Buckeley no começo do século XVIII, quando resolveu
separar o conteúdo do jornal Daily Courant em news (notícias) e
comments (comentários). Para se ter uma idéia da dificuldade em
estabelecer um conceito unificado de gênero, esta divisão demorou quase
duzentos anos para ser efetivamente aplicada pelos jornalistas e, até hoje,
causa divergências. Ao longo do tempo, a maioria dos autores seguiu esta
dicotomia para enveredar pelo estudo dos gêneros jornalísticos, tomando
como critério a separação entre forma e conteúdo, o que gerou a divisão
por temas e pela própria relação do texto com a realidade (Opinião X
Informação), contribuindo assim para uma classificação a partir da
intenção do autor” (PENA, 2006).
No jornalismo impresso, a primeira forma de expressão estruturada e organizada da área
da comunicação social, a entrevista é um dos formatos do gênero informativo e se
caracteriza pelo diálogo entre o jornalista e a fonte. A entrevista jornalística é a
ferramenta-técnica utilizada na coleta de informações que vão compor a nota, a notícia
6

ABRAMO, Claudio. A regra do jogo. São Paulo: Editora Scwarez, 2002.
PENA, Felipe. O Jornalismo Literário como gênero e conceito. Texto xerografado baseado no livro de
sua autoria intitulado Jornalismo Literário: a melodia da informação, 2006.
7

ou a reportagem com esclarecimentos, declarações e opiniões da fonte/entrevistada
como protagonista no acontecimento ou como especialista no que estiver sendo
reportado. Como diz Nívea Hohling Silva, o jornalismo “expõe, de forma explicita ou
implícita, a valorização dos interlocutores.”
A entrevista se apresenta como uma das principais ferramentas da rotina de produção
jornalística porque o poder testemunhal (de quem viu, lembra e conta, esclarecendo
fatos com informações e opiniões) é de fundamental importância para a construção da
história. E exatamente por conta desse poder testemunhal da fonte entrevistada é que é
difícil separar ou definir quando uma entrevista é meramente informativa ou quando ela
é opinativa. O importante é que as entrevistas reunidas neste livro atendem a todos os
tipos de entrevistas, o que permitiu aos jornalistas-entrevistadores agrupar as
informações e opiniões aqui emitidas em seus respectivos textos narrativos ou
argumentativos.
O sucesso de uma boa entrevista passa pelo planejamento, pela maneira como ela é
conduzida e como as perguntas são feitas. Ao planejar uma entrevista, cabe ao
entrevistador a tarefa de, antes de tudo, conhecer o assunto e o entrevistado, além de
organizar as perguntas básicas que darão início ao diálogo com a fonte.
Segundo Mario Erbolato8 “a entrevista é um gênero jornalístico que requer técnica e
capacidade profissional. Se não for bem conduzida, redundará em fracasso”. Edgard
Morin9 define a entrevista como “uma comunicação pessoal, realizada com objetivo de
informação”. Complementando, Cremilda Medina10 define entrevista como uma
“técnica de interação social, de interpenetração democrática da informação”. A partir
das quatro classificações de Edgard Morin, Cremilda Medina identifica dois grandes
grupos de entrevistas: Espetacularização e Compreensão. Para ela, no subgênero da
Espetacularização estão os seguintes tipos de entrevistas: Perfis: do pitoresco, do
inusitado, da condenação e o da ironia intelectualizada. Já no grupo da Compreensão
estão: a entrevista conceitual, a entrevista/enquete, a entrevista investigativa, a
confrontação-polemização e o perfil humanizado. “O perfil humanizado é uma

8

ERBOLATO, Mario. Técnicas de codificação em Jornalismo: Redação, captação e edição do jornal diário.
São Paulo: Ática, 1991.
9
MORIN, Edgard. A entrevista nas ciências sociais, no rádio e na televisão. In Caderno de Jornalismo e
Comunicação, 11, Rio de Janeiro, 1968.
10
MEDINA, Cremilda. Um diálogo possível. São Paulo: Atica, 2002.

entrevista aberta que mergulha no outro para compreender seus conceitos, valores,
comportamentos, histórico de vida”.
Para Luiz Amaral11 existem dois tipos de entrevistas: a entrevista de Informação ou
Opinião, quando o jornalista entrevista uma autoridade ou um especialista, e a entrevista
de Perfil, quando o jornalista entrevista uma personalidade para mostrar como ela vive e
não apenas para revelar suas opiniões. Tal visão é complementada por Nívea Rohling da
Silva12 que diz

“O fio condutor na entrevista é o entrevistado e seu discurso, em outras
palavras, o que interessa, de fato, nesse gênero, é o entrevistado, cujo
discurso, através do enquadramento feito pelo autor é ‘encharcado’ de
valoração, é desacreditado, é contestado ou enaltecido. Essa valoração
dada ao entrevistado concretiza-se através de seu papel social, que é
validado pelas opiniões sociais, e pelos já-ditos sobre esse objeto
(entrevistado).
(...) a valoração axiológica do jornalista na entrevista face a face, do
autor da entrevista pingue-pongue e do próprio leitor sobre o entrevistado
e seu discurso aflora de forma saliente no gênero. Trata-se de discursos
‘outros’ sobre o objeto do discurso, cujas ressonâncias ideológicas se
tornam intensas e tensas.
No gênero entrevista pingue-pongue, a regularidade que se sobressai é o
entrevistado e seu discurso como objeto do discurso da entrevista, o eu
faz com que a valoração do objeto do discurso seja o ponto de maior
saliência do gênero, diferentemente, por exemplo, do gênero artigo
assinado, em que o ponto de saliência é a autoria e as outras ‘vozes’ que
esse autor traz para a interação discursiva do artigo. Ao ler artigo
assinado, o leitor quer saber quem diz, qual a opinião do autor do dizer;
já na entrevista pingue-pongue, o leitor quer saber sobre o entrevistado e
seu discurso e não sobre o autor da entrevista” (Silva, 2009, pp. 526528).

11

AMARAL, Luiz. Técnicas de Jornal e Periódico. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1987.
SILVA, Nivea Rohling. O gênero entrevista pingue-pongue. In Linguagem & Ensino. Pelotas, v.12. nº 12,
pp.505-520, jul./dez., 2009.
12

Este livro – Jornalismo, Fonte e Opinião – reúne entrevistas – na modalidade de
pergunta e resposta, denominada também de pingue-pongue13 – que concedi a
repórteres, pesquisadores, professores e estudantes de jornalismo, focalizando
principalmente temas da atualidade envolvendo o jornalismo, tais como censura, ética, a
prática jornalística, o jornalismo regional, o mercado, a televisão e o resgate histórico de
profissionais e veículos. As entrevistas pingue-pongue, naturalmente, foram mediadas
ideologicamente pela esfera discursiva do jornalismo, mas, como entrevistado, ocupei o
papel de interlocutor e, utilizando uma linguagem coloquial e de forma didática,
expresso pontos de vista, teses e hipóteses. Algumas das entrevistas foram gravadas,
outras transmitidas ao vivo, ou produzidas em tempo real ou não, via internet. As
perguntas formuladas levaram-me a desenvolver raciocínios, a defender teses e
hipóteses, fornecendo exemplos ilustrativos e comparativos para possibilitar uma
melhor compreensão dos fatos, assim possibilitando as novas gerações conhecer e
entender a evolução da prática do jornalismo e, principalmente, como vejo o jornalismo
praticado no país.
Neste livro, por meio das perguntas formuladas, os entrevistadores revelam também
suas curiosidades, temores e preocupações com os destinos do jornalismo, que vive um
momento de transição e de falta de identidade própria. O jornalismo tem sido
influenciado pelas mudanças conjecturais da política e da economia em clima
globalizado e pelos avanços tecnológicos que aí estão a exigir mudanças de atitude,
mudanças e adaptações na maneira de produzir e distribuir conteúdos com ética e
responsabilidade social.
Exatamente por isso, não pude, nesses diálogos, em nenhum momento, fugir das
perguntas, até porque muitas buscavam a experiência, o testemunho do profissional

13

Pingue-pongue é o estilo de entrevista em que as perguntas e as respostas se alternam, em
sequência, com reprodução quase na íntegra das mesmas. Quando a publicação é feita em forma de
matéria, há interferência do jornalista no texto final. Sobre o assunto Nívea Rohling Silva (2009) afirma
que nem sempre a “voz” do entrevistado “chega ao leitor diretamente como pretende dizer ou fazer
crer a esfera do jornalismo”. Segundo ela, a “sequência de perguntas não corresponde à sequência
ocorrida na entrevista face a face. A escolha das perguntas e das respostas que devem compor o
enunciado constitui-se em uma evidência tácita da não consistência da idéia de que esse gênero
possibilita ‘fidelidade’ à fala do entrevistado, uma vez que a edição da entrevista pingue-pongue
consiste em ‘costurar’ um mosaico de falas do entrevistado, constituindo assim a composição temáticoestilística da entrevista, o que nos remete novamente à questão da autoria do gênero e seu projeto
discursivo. Nessa ‘costura’, os autores do gênero (jornalista e o editor) ‘enquadram’ as perguntas e as
respostas que desejam publicar, tendo em vista a finalidade discursiva de evidenciar o entrevistado e
seu discurso” (Silva, 2009, p.525-526).

mais velho que tenta, por meio das respostas, explicar posições, situações e manifestar,
de maneira clara e exclusiva o que penso sobre os temas abordados. Longas entrevistas
foram feitas e acabei despertando também a curiosidade dos entrevistadores em querer
saber detalhes de minha trajetória de vida.
Ser jornalista e ao mesmo tempo fonte de informação é uma situação no mínimo
instigante para quem está sendo entrevistado, pois nos obriga a revelar pensamentos, a
elaborar respostas com base no conhecimento, na experiência e na memória, a
reconstruir e resgatar histórias, que são retransmitidas sob uma ótica pessoal. Ser
entrevistado é se expor, se abrir publicamente, mostrar a própria alma, revelar
inconsistências, evidenciar defeitos, fraquezas e inseguranças, como também é a
oportunidade de mostrar qualidades, coerência, conhecimento e segurança ao abordar
temas polêmicos e controversos.
Confesso que em nenhum momento usei dos artifícios que muitos entrevistados usam
para não responder as perguntas por temer que deturpassem minhas palavras. Não tive
medo da deturpação, mas me coloquei na pele de tantos outros entrevistados, sentindo a
frustração de ver longas entrevistas transformadas em pequenos textos, fazendo com
que pensamentos, informações e conhecimentos transmitidos não chegassem, em sua
plenitude, aos leitores.
Decidi reunir estas entrevistas neste livro porque acredito que algumas são
extremamente esclarecedoras, outras são peças documentais e memorialistas, mas que
servem de ponto de partida para o debate do jornalismo e o resgate de alguns
profissionais e veículos que já fazem parte da história da imprensa brasileira.
O propósito de cada uma das entrevistas e os respectivos entrevistadores estão
devidamente identificados, inclusive o contexto, ou seja, as datas nas quais aconteceram
ou justificaram a busca por esclarecimentos.

Aqui estão reunidas 22 entrevistas,

algumas longas, outras mais curtas, provocadas por interesses diferentes, pois os
entrevistadores eram colegas, tanto jornalistas profissionais como professores
pesquisadores e estudantes de jornalismo que buscavam uma fonte de informação, na
esperança de obter o que procuravam para cumprir suas pautas, trabalhos de pesquisa
visando a conclusão de dissertações, teses, trabalhos de conclusão de curso, tarefas
laboratoriais entre outros.

As entrevistas estão distribuídas em sete blocos temáticos e apresentadas em ordem
cronológica em cada parte, o que ajuda ao leitor melhor contextualizar a época em que
foram concedidas. O leitor pode constatar também que apesar da evolução tecnológica,
que vem modificando a forma de produzir e distribuir conteúdos jornalísticos, os
questionamentos permanecem os mesmos, evidenciando que após a Nova República e a
Constituição de 1988 o jornalismo e os jornalistas brasileiros continuam em busca de
uma identidade própria. Esta situação foi agravada com o retrocesso institucional que
foi imposto à imprensa brasileira pelo Supremo Tribunal Federal que, durante o ano de
2009, aboliu a Lei de Imprensa e a obrigatoriedade do diploma de nível universitário
para o exercício da profissão de jornalista.
O primeiro bloco reúne entrevistas que tratam de jornalismo e poder, o segundo, as
entrevistas que envolvem os processos de globalização e ética. No terceiro bloco estão
agrupadas as entrevistas relacionadas com a implantação, história e memória de
veículos impressos regionais. Na quarta parte, estão entrevistas sobre a história de
emissoras de televisão. Na quinta parte, encontram-se diálogos específicos sobre a
censura e seus efeitos danosos. No sexto bloco estão entrevistas sobre o mercado de
comunicação e sua segmentação. O sétimo e último bloco reúne duas entrevistas de
caráter biográfico, nas quais os entrevistadores saciaram suas curiosidades com relação
à vida e a obra do entrevistado.
Jornalismo, Fonte e Opinião é um livro que preserva opiniões que estavam se perdendo
na efemeridade das páginas dos jornais e revistas, ou contidas em trabalhos de
conclusão de curso de graduação sem a chance de terem maior

divulgação. Das

entrevistas escolhidas para esta coletânea, muitas respostas dadas ainda são inéditas,
muitas foram publicadas parcialmente e outras divulgadas em revistas e blogs na web.
Apenas uma entrevista, a mais antiga delas, e que abre este livro, datada de 1989, não é
inédita em livro. Ela foi incluída aqui devido à sua atualidade, pois o jornalismo
brasileiro continua vivendo uma crise de identidade, que se prolonga desde a Nova
República. Entrevistas longas foram transformadas em textos jornalísticos ou tiveram o
conteúdo utilizado e fragmentado em teses e monografias e, naturalmente, perderam
bastante do conteúdo fornecido ou foram apresentadas fora do contexto no qual
aconteceram. Por isso, aqui reproduzimos as entrevistas na íntegra, principalmente
aquelas que foram concedidas via correio eletrônico ou gravadas.

Enfim, a organização deste livro serve para registrar os meus 45 anos de atividades
jornalísticas, que completei no ano de 2010. Outro motivo seria sua publicação durante
o ano em que se comemoram os 200 Anos de Imprensa no Estado da Bahia. Foi no dia
14 de maio de 1811 que surgiu, na então Província da Bahia, na tipografia de Manuel
Antônio da Silva Serva, o terceiro jornal do país, o Idade d’Ouro do Brazil, que
manteve periodicidade regular, circulando duas vezes por semana, até o dia 24 de junho
de 1823. O jornal, que mantinha uma linha editorial em defesa do absolutismo
monárquico português, perdeu a razão de sua existência, deixando de circular quando da
expulsão das tropas portuguesas, fato que consolidou a independência do Brasil, no dia
2 de julho de 1823.
Ao reunir entrevistas concedidas, ao longo das duas últimas décadas (de 1989 a 2010), o
objetivo maior deste livro de opiniões é o de estimular o debate, a controvérsia e o
conflito para que novas idéias surjam, contribuindo para um melhor entendimento, tanto
de quem detém o conhecimento das práticas jornalísticas como daqueles que estão se
iniciando no processo, em busca de praticá-lo de maneira ética e com responsabilidade
social, procurando estar o mais próximo possível da verdade.

Salvador, janeiro de 2011.
Sérgio Mattos
Jornalista diplomado, escritor e professor

PARTE I

JORNALISMO E PODER

A IMPRENSA PASSA POR UMA CRISE DE
QUALIDADE E DE IDENTIDADE
(Entrevista concedida a ROSANE SANTANA e publicada no jornal A Tarde, capa do
Caderno 2 do dia 10 de janeiro de 1989, por ocasião dos 20 anos de exercício
profissional do jornalismo).

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA.), com
mestrado e doutorado em comunicação pela Universidade do Texas (EUA), Sérgio
Mattos, 40 anos, participou das mudanças ocorridas na imprensa baiana no final dos
anos 60. Ao completar 20 anos de jornalismo, ocupa o cargo de editor de A TARDE
Municípios e, também, é professor adjunto da UFBA, tendo integrado a lista sêxtupla
como candidato a Reitor no ano de l988. Publicou nos EUA dois livros com estudos
técnicos: The Development of Communication Policies Under The Peruvian Military
Government, em 1981, e The Impact of The 1964 Revolution on Brazilian Television,
em 1982. Sérgio, que também é poeta, vai comemorar os 20 anos de literatura com o
lançamento do livro "Estandarte", em breve.
Rosane Santana – Como se deu sua opção por jornalismo?
Sérgio Mattos - Conscientemente. Fiz vestibular tendo o jornalismo como primeira
opção, numa época em que fazer jornalismo ou ser jornalista significava, na visão de
muitos, um futuro negro, passar fome, boêmia etc. Observe-se que me iniciei no
jornalismo, amador, naturalmente, muito tempo antes do vestibular, uma vez que já
participava, ainda na adolescência, de grupos de jovens, produzindo jornalzinhos de
bairro, jornais murais na escola, chegando, até mesmo, a colaborar com o jornal da
Arquidiocese. Quando chegou o momento de fazer o vestibular, eu trabalhava na IBM,
ganhando muito bem. Mas abandonei a multinacional para uma dupla aventura: estudar
jornalismo e trabalhar num jornal-fantasma. Digo fantasma porque não existia ainda.
Era a Tribuna da Bahia, que, sob o comando de Quintino de Carvalho, estava
selecionando universitários para preparar o grupo que deveria renovar a imprensa
baiana. Sou, portanto, parte integrante do grupo que fundou a Tribuna da Bahia, tendo

começado lá mais de um ano antes do jornal começar a circular. Guardo até hoje a
carteirinha de identificação da época, como lembrança. O jornal começou a circular em
1969 (21 de outubro de 1969) e desde 1968 eu já era repórter credenciado. Aliás, vale a
pena registrar, tenho orgulho de ter integrado aquele time, pois se na história do
jornalismo baiano existem os profissionais que integram a geração Mapa, a geração do
Jornal da Bahia, existe também a "Geração TB" que, devemos fazer justiça, inovou e
"agitou" o jornalismo baiano. Trouxe uma nova linguagem, um novo método de tratar
os assuntos, esgotando o tema enfocado, além de trabalhar as notícias com um novo
padrão de diagramação, que valorizava o espaço branco, utilizando fotos grandes (para
os padrões da época), uma vez que a impressão em offset facilitava estes recursos. A
Tribuna da Bahia foi o primeiro jornal em offset da Bahia, forçando os outros a
modernizarem, também, seus parques gráficos e sistemas de impressão.
RS – O que mudou na imprensa nesses últimos 20 anos?
SM – Muita coisa. Se fossemos fazer uma análise real precisaríamos de um livro para
mostrar estas mudanças. Entretanto, podemos destacar que, na Bahia, houve uma
mudança de mentalidade tanto em nível profissional como em nível empresarial. A
estrutura do jornalismo local teve que se adequar ao crescimento da cidade do Salvador,
que saiu do seu bucólico provincianismo para assumir ares de grande metrópole, de
centro turístico e de desenvolvimento econômico. A Bahia deixou de ser um estado
meramente produtor de matéria-prima e passou a ter centros e distritos industriais, pólo
petroquímico etc. Este processo de industrialização rápido, centrado nas grandes cidades
brasileiras, tem evidenciado uma vinculação estreita com o crescimento dos meios de
comunicação, porque os centros industriais desencadeiam uma maior concentração
populacional nas zonas urbanas, o que contribui para facilitar tanto a circulação da
mídia impressa, quanto a penetração da mídia eletrônica. Isto determina também o
aumento do faturamento total destes veículos, com as verbas publicitárias provenientes
da indústria de consumo. Se analisarmos o desenvolvimento da imprensa dentro deste
contexto sócio-econômico e cultural do estado, vamos chegar à conclusão de que a
evolução da imprensa baiana se encaixa, perfeitamente neste quadro. Mas eu destacaria
como algo substancial a mudança verificada nesta fase, da qualidade da formação
profissional do jornalista. Isto porque foi exatamente durante este período que a
profissão foi reconhecida, levando as pessoas que quisessem ser jornalistas a freqüentar
as escolas de comunicação. Vale lembrar que as escolas sofreram e ainda sofrem

algumas restrições por parte daqueles que criticam o diploma de jornalista como sendo
uma reserva de mercado, dentro de uma tendência corporativista. As críticas em alguns
pontos são válidas e em outros não merecem crédito. A verdade é que ninguém pode
negar que o jornalista que freqüentou a Universidade tem um embasamento teórico mais
aprimorado que lhe facilita o crescimento profissional quando no exercício da atividade
jornalística no dia-a-dia de uma redação. As afirmativas de que "jornal se aprende na
prática e não na escola" e de que "jornalista nasce feito, não se faz em banco de escola"
fazem parte do discurso daqueles que são contra as Escolas de Comunicação.
Entretanto, ninguém pode negar que quando se une a prática à teoria, o resultado será
indiscutivelmente melhor, pelo menos entre aqueles profissionais que realmente se
dedicam à profissão e que a escolheram como primeira opção, por vocação e não por
modismo.
Outra mudança significativa, que se pode destacar durante este período é de caráter
qualitativo: o jornalismo ganhou em profissionalismo e perdeu em boêmia. O
jornalismo passou a ter uma postura mais ética, o que limitou a atuação dos "picaretas"
que infestavam a área. Mas foi também durante este período que o jornalismo conviveu
com um regime de exceção durante o qual campearam as arbitrariedades e a censura,
que limitaram fortemente o desenvolvimento dos meios de comunicação, embora não
conseguissem impedir que os profissionais sérios buscassem novas alternativas para
desempenhar as funções básicas dos meios de comunicação de massa: educar, informar,
fiscalizar e divertir. Foi durante este período que se desenvolveu também o sentido de
prestação de serviços à comunidade.
RS – Já que você tocou em regime de exceção, qual foi a participação do
movimento autoritário de 64 no desenvolvimento da imprensa?
SM – Esta é uma pergunta interessante e que implica em uma resposta, talvez,
demasiadamente longa. Em razão disso, propositadamente vou me restringir a falar
sobre a influência no plano estrutural que é menos conhecida do grande público, uma
vez que a censura e as perseguições políticas exercidas contra a imprensa entre outras
medidas coercitivas vem sendo debatidas abertamente pela sociedade e todos já tem
conhecimento do que ocorreu durante o período. Para se ter uma idéia do papel exercido
pelo Estado nos últimos 25 anos [de 1964 a 1989], basta que se diga que tudo o que
existe hoje [1989] em termos de política de comunicação, incluindo-se aqui o

estabelecimento de agências reguladoras, foi criado a partir de 1964 pelos governos
militares. A criação do Ministério das Comunicações, em 1967, por exemplo, contribuiu
não apenas para a implantação de importantes mudanças estruturais no setor das
telecomunicações, como também para a redução da interferência de organizações
privadas sobre agências reguladoras, aumentando, em conseqüência, o crescimento da
influência oficial no setor. Antes de 1964, a influência governamental na mídia impressa
incluía o encorajamento de empréstimos bancários para os jornais pró-governo, a
colocação de publicidade oficial em jornais amigos, além de subsidiar os chamados
jornalistas "chapa-branca". A partir de 1964, até os dias atuais, a participação e
influência do Estado no crescimento dos veículos de comunicação tem sido diretamente
determinada pelos seus objetivos de promover o desenvolvimento e a modernização do
País. Mas, ao tempo em que contribui, direta e indiretamente, para o crescimento dos
meios de comunicação de massa, o governo tem usado de mecanismos para controlálos. Não estamos nos referindo aqui à famigerada censura sem critérios que, graças à
nova Carta Constitucional, foi definitivamente abolida do nosso País. Estamos falando
de pressões políticas e econômicas.
RS – Como assim?
SM – Vou tentar explicar: no Brasil, o financiamento dos meios de comunicação tem
sido um mecanismo poderoso de controle do Estado, porque todos os bancos são
administrados ou supervisionados pelo governo. A concessão de licenças para
importação de materiais e equipamentos e o provisionamento, por parte do governo, de
subsídios para cada importação têm influenciado e levado os meios de comunicação de
massa a adotarem, de um modo geral, posições que se traduzem em apoio às ações
governamentais. Se isto não bastasse, o governo adotou também uma série de medidas
voltadas especificamente para o controle e modernização da mídia impressa, além da
promoção da expansão da capacidade gráfica do país.
RS – Você poderia ser mais preciso com relação a esta influência sobre a imprensa
escrita?
SM – Claro. Veja só: em 1967, o governo criou o GEIPAG (Grupo Executivo das
Indústrias de Papel e Artes Gráficas), vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio,
com o objetivo específico de conceder incentivos para a expansão do setor e para
criação de novas empresas. Inúmeros foram os jornais, revistas e gráficas que receberam

ajuda direta do governo através de projetos aprovados pelo GEIPAG. Como resultado
destes investimentos, o tradicional sistema de impressão “a quente” dos jornais e
revistas foram substituídos pelo novo e importado sistema de impressão offset. Sistemas
de composição a frio, através de sofisticados computadores, também foram instalados
na imprensa brasileira, acelerando e aperfeiçoando a produção. Ironicamente, a
modernização da mídia impressa aumentou a dependência dos jornais em relação ao
governo. Isto porque o Estado começou a usar a necessidade de permissão oficial para
importação de papel e produtos fotográficos, imprescindíveis à impressão offset, como
mais uma forma de controle e de pressão sobre a imprensa. Observe-se que, controlando
as cotas e concessões de licenças para importação de materiais para impressão, um
governo pode limitar ou favorecer o crescimento da circulação de um veículo impresso.
Com relação à mídia eletrônica, tanto o rádio como a televisão são concessões oficiais.
O sistema brasileiro de radiodifusão é considerado um serviço público sobre o qual o
governo exerce controle desde 1922, quando surgiu a primeira emissora de rádio no
país.
RS – Você poderia falar sobre o processo de concessão de canais de televisão?
S M – O processo de concessão de televisão no Brasil, inicialmente, foi atribuído ao
favoritismo político, através do qual a concessão de canais de televisão era feita sem um
plano preconcebido. Neste sentido, a proliferação de estações de televisão começou
muito antes de 1964, mais precisamente durante o governo de Juscelino. Depois da
criação do Ministério das Comunicações (em 1967), a concessão de canais de televisão
começou a ser planejada mais tecnicamente, mas o favoritismo político continuou. A
nova Constituição (5 de outubro de 1988) muda esta situação.
RS – Mudando de assunto. Como foi sua experiência de estudos fora do Brasil?
SM – Nos Estados Unidos tive realmente uma experiência fantástica entre maio de 1978
e agosto de 1982, quando desenvolvi estudos de pós-graduação e obtive,
sucessivamente, os títulos de mestre e doutor em comunicação pela Escola de
Comunicação da Universidade do Texas, na cidade de Austin. Na tese de mestrado,
abordo o impacto que o Golpe de 1964 teve sobre o desenvolvimento estrutural da
televisão brasileira. Já na tese de doutorado eu analiso o modelo econômico brasileiro
adotado pelos governos militares para estudar a influência deste no desenvolvimento da

publicidade, tanto nacional como a estrangeira, e a influência desta no desenvolvimento
global dos meios de comunicação de massa do Brasil.
RS – E como é a liberdade de imprensa, censura etc. por lá?
SM – Os Estados Unidos são um País onde podemos encontrar constantes exemplos de
como uma imprensa forte e livre é importante para uma nação. Entretanto, podemos
dizer que pior do que a censura policial é a censura econômica. E esta pode ser
praticada a todo instante em qualquer lugar do mundo e o que é mais grave: às vezes
sob às nossas vistas e passando desapercebida. A censura econômica se faz mais em
função do que está em jogo no grande tabuleiro de interesses políticos-econômicossociais no qual os meios de comunicação de massa, principalmente num país capitalista,
são peças importantes. Vale dizer que sou contra toda e qualquer censura que venha
cercear a liberdade de criação e esta não poderia ser outra a minha posição. Sou de uma
geração que ainda não votou para presidente e que, profissionalmente, como jornalista,
experimentei, nas redações de jornais, as proibições decorrentes da censura durante o
período dos governo militares.
RS – Como você avalia a imprensa brasileira hoje?
SM – Diria que a imprensa brasileira de hoje passa por uma crise de qualidade e de
identidade. A televisão, entre outros fatores que não podem ser considerados
isoladamente, tem influenciado a prática de uma reportagem cada vez mais superficial e
forçado o jornalismo impresso a adotar um grafismo um tanto quanto exagerado,
preterindo o conteúdo. Este talvez seja um aspecto que deva ser analisado,
principalmente pelas Escolas de Comunicação, que são responsáveis pela formação da
mão-de-obra que vai atuar no mercado. Em vez disto, ficam a criticar os métodos e
técnicas de fazer jornalismo, mas não apresentam nada que substitua o tradicional.
Acredito que um dos problemas pode ser superado mediante a produção de pautas
criativas que possam realmente ser trabalhadas por profissionais que acreditem na
profissão e que vejam nela a importância que tem para a coletividade, formando a
opinião, através do reforço educativo e do processo de transmissão da informação
correta.

RS – Muitos criticam a pauta considerando-a não somente um elemento limitador
do trabalho jornalístico como também um meio da empresa jornalística impor os
temas de seu próprio interesse. O que você diz sobre isto?
SM – Isto é um mito que está sendo criado por certos grupos sob a desculpa de criar nos
jovens jornalistas uma pseudo-consciência para que se rebelem contra a pauta.
Entretanto, a realidade se apresenta de modo diferente do que é pregado. Veja só:
quando um repórter recebe uma pauta para realizar uma matéria, salvo raras exceções, o
chefe de reportagem não indica quem deve ser ouvido sobre aquele tema. Na prática, o
repórter bem informado e que possui uma boa lista de possíveis fontes é quem, na
verdade, acaba escolhendo o especialista ou autoridade a ser ouvida. E, naturalmente,
esta escolha recai sobre pessoas com as quais o repórter, de alguma forma, se identifica.
Logicamente, a publicação da matéria vai depender do editor ou da linha editorial
adotada pela

empresa. Entretanto, desconheço

editor, com

sensibilidade e

responsabilidade profissional, que não publique uma boa matéria, bem fundamentada e
que tenha, realmente, um significado para a comunidade.
RS – Você, que tem realizado pesquisas na área de comunicação e tem uma
formação específica, é a favor ou contra o diploma de jornalista?
SM – Eu sou a favor do diploma e, logicamente, das escolas de Comunicação. Isto
porque acredito que em qualquer profissão, é indispensável a formação sistemática.
Observe-se que foi através da exigência do diploma universitário (que implica
sistematicamente na reserva de mercado) que a sociedade passou a contar com
profissionais capacitados para atuar em áreas específicas, acabando com os charlatães.
Foi através da regulamentação, constituição de colegiados e de ordens, por exemplo,
que os rábulas e curandeiros deixaram de atuar na área de Advocacia e Medicina. Foi
também depois da regulamentação profissional do jornalista que a categoria se
fortaleceu, criando um espírito ético-profissional onde não há lugar nem para o
jornalismo boêmio dos primórdios nem para os oportunistas que se utilizavam da
atividade jornalística para beneficiar pessoas ou instituições em troca de favores
pessoais.
RS – Muitos dos que argumentam contra o diploma lembram o direito que todo
cidadão tem de liberdade de expressão...

SM – Sei, sei... Tenho ouvido muito isto, mas o que talvez esteja passando
desapercebido, ou propositadamente esquecido por alguns, é um aspecto do problema
que acredito seja fundamental: deve ser assegurado a todos os cidadãos o uso de sua
liberdade, inclusive na expressão e divulgação de idéias. Contudo, isto não deve ser
confundido com a utilização técnica e sistemática dos meios de comunicação para
permitir a toda uma população manter-se devidamente informada. Isto requer uma
formação específica, só conseguida através de um curso universitário estruturado a
partir de uma finalidade bem definida, à semelhança das outras profissões. Através da
profissionalização estamos garantindo à sociedade o direito, por ela já conseguido, de
ser informada correta e tecnicamente por profissionais qualificados.
RS – E o Sérgio poeta, como nasceu?
SM – já nasceu poeta, acredito. Mas, oficialmente, o poeta se tornou público a partir do
ano de 1968 quando do lançamento da revista de poesias intitulada Experimental, que
fundei e co-dirigi com um outro poeta-irmão, Ivan Dórea Soares. A partir daí, várias
publicações se sucederam. Agora estamos completando 20 anos de literatura.
RS – Quantos trabalhos você já publicou?
SM –- Vou tentar ordenar os títulos dos livros cronologicamente: o primeiro livro
individual foi publicado em 1973, Nas Teias do Mundo, antecedido por uma série de
publicações em revistas e suplementos literários. Em 1974 participei da antologia Cinco
Poetas Contemporâneos. Em 1975, outra antologia: Retina. Neste mesmo ano lancei
uma plaqueta intitulada Estudos de Comunicação. Em 1977 foi a vez do livro mais
conhecido: O Vigia do Tempo. Em 1978 lancei um livro de crônicas infanto-juvenil, A
Batalha do Natal. Em 1979 foi publicado, em inglês, O Vigia do Tempo com o título de
Time's Sentinel. Em 1980, uma editora americana, a "Tejidos Publications", publicou
em edição bilingüe o livro Já Não Canto, Choro (I No Longer Sing, I Cry). Em 1985
publiquei o livro Lançados ao Mar. Atualmente, estou com outro livro no prelo:
Estandarte. Quando em estudos nos Estados Unidos publiquei dois livros técnicos: The
Development of Communication Policies Under The Peruvian Military Government, em
1981, e The Impact of the 1964 Revolution on Brazilian Television, em 1982.

Acrescente-se a esta relação algumas dezenas de artigos publicados no Brasil e no
exterior.14
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Em 2010 o autor atingiu o total de 43 títulos de livros publicados. Verifique a relação no final deste
livro na seção Quem é Sergio Mattos.

IMPARCIALIDADE É MITO
(Entrevista concedida à repórter CHRISTINA ABELHA, do jornal A Gazeta, de
Vitória do Espírito Santo. A reportagem foi publicada na edição do dia 25 de maio de
1992, primeira página do Caderno Dois).

Christina Abelha – Quais os aspectos positivos da evolução da televisão brasileira
nesses 40 anos?
Sérgio Mattos – São inúmeros os aspectos positivos da televisão, mas um dos mais
importantes é o papel de integração nacional que ela promove. O Brasil é um país de
dimensões continentais o que torna difícil a manutenção de uma unidade inclusive de
linguagem. Ao tempo em que a existência de uma única língua, o português, foi
importante para o desenvolvimento inicial da TV entre nós, a televisão hoje contribui
para manter esta unidade lingüística, apesar dos padrões culturais adotados e impostos a
todo o país ser o padrão produzido no sul maravilha.
CA – E os negativos?
SM – Seguindo a mesma linha de raciocínio, diria que os aspectos negativos também
são inúmeros, mas podemos destacar alguns. Por exemplo: devido ao poder de sua
penetração em todo o território nacional a televisão foi manipulada pelos governos
militares no sentido de manter o status quo, reproduzindo para a massa a ideologia
dominante. Traçando ainda o mesmo paralelo com relação à língua e à cultura podemos
destacar que um dos principais aspectos negativos da televisão brasileira é o da
homogeneização da cultura, valorizando a do sul em detrimento das culturas regionais,
que são ricas e variadas.
CA – Como se deu a nacionalização da programação da TV brasileira?
SM – Esta é uma pergunta complexa. Isto porque nos primeiros anos da existência da
televisão tínhamos uma programação totalmente local e nacional e, porque não dizer,
com alguns programas de alto nível cultural. O processo de desnacionalização dos
programas aconteceu basicamente por dois motivos: O primeiro deve-se à efetivação do

golpe militar de l964, quando os artistas e intelectuais brasileiros viviam um movimento
de conscientização e de reformas sociais (era época da bossa nova, do tropicalismo, do
cinema novo, etc.) que se traduzia num movimento de postura muito crítica, cuja
produção (fossem na área teatral, do cinema ou da música) não interessava ao poder
constituído. Aí, a censura funcionou com muito rigor e foi estimulada a utilização de
programas estrangeiros, principalmente dos "enlatados" americanos, que não trariam
problemas ideológicos nem para os governantes nem para os proprietários das
emissoras. Os programas importados ainda tinham a vantagem de serem mais baratos. O
segundo motivo a facilitar a desnacionalização foi a tecnologia. Com a chegada de
equipamentos sofisticados como o videoteipe e o telecine ficou mais fácil para a
televisão utilizar-se de filmes estrangeiros uma vez que os nacionais, com uma
característica muito política, estavam proibidos de serem transmitidos pela televisão.
Podemos observar que, na verdade, a televisão brasileira nasceu com uma programação
totalmente local, enveredou a partir de l964 para uma programação "enlatada" e só a
partir do final do governo Médici, quando o governo começou a se preocupar com a
violência dos programas americanos foi que uma luz se acendeu no fim do túnel e
começamos a produzir programas nacionais que contaram com subsídios oficiais
(empréstimos bancários e outras facilidades) para fazer frente aos custos de produção.
Dentro disto, vale lembrar que a nacionalização mesmo da nossa programação foi
efetivada a partir do governo do Presidente Ernesto Geisel, quando o Brasil passou a
adotar uma política internacional independente da orientação norte-americana e uma
política interna cada vez mais nacionalista. Os reflexos da política adotada pelo governo
Geisel atingiu inclusive o setor da indústria publicitária nacional, quando as dez maiores
agências em operação no país também deixaram de ser agências estrangeiras. Foi a
partir de 1975 que as [agências] nacionais passaram a ocupar os primeiros lugares do
ranking brasileiro de agências de publicidade.
CA – Como funciona a censura hoje na TV?
SM – Hoje [1992], graças à promulgação da Constituição de 5 de outubro de 1988, os
meios de comunicação de massa do Brasil estão vivendo uma fase de liberdade, pois
não temos censura nem mesmo na televisão. O que existe hoje [1992] e que muita gente
confunde com censura é um sistema de classificação dos programas de televisão, fato
que existe também nos países mais democráticos do mundo. Compete ao Ministério da

Justiça classificar os programas quanto ao conteúdo, sem qualquer corte, indicando
apenas o melhor horário para transmissão. Se um pai achar que seu filho, menor de
idade, pode assistir um programa, classificado para adulto e que só pode ser transmitido
depois das 22 horas, este é um problema interno da família. O que o governo fez foi
cumprir uma de suas finalidades, o de regulamentar a utilização do veículo e mesmo
assim atendendo às pressões de vários grupos da sociedade (associações de pais,
educadores, igreja etc.).
CA – Há uma afirmação em seu livro (Um Perfil da TV Brasileira) sobre a
característica inicial da TV como veículo publicitário. A TV hoje conseguiu
minimizar ou modificar esse quadro?
SM – O que eu digo no livro é que desde o início a televisão apresenta todas as
características de um grande veículo publicitário e ela mantém ainda hoje as mesmas
características, sendo que algumas delas foram aperfeiçoadas. A televisão é hoje [1992]
o nosso maior e mais importante veículo publicitário porque é capaz de difundir uma
mensagem a um público potencial estimado em mais de 90% da população num mesmo
dia e hora. Para tanto este público não precisa nem saber ler. Além do mais, uma
campanha publicitária veiculada através da televisão facilita o trabalho das agências de
publicidade que precisam apenas manter contatos com cinco ou seis emissoras
geradoras e decidir a veiculação em todo o país através de suas respectivas redes,
formadas pelas estações afiliadas. Não é à toa que a televisão brasileira abocanha 60%
de todo o investimento publicitário do país.
CA – Como a TV conseguiu tornar-se independente?
SM – Dentro de um regime democrático e capitalista, quanto maior for o número das
fontes de renda de um veículo, maior será sua independência em relação ao Estado, e
menores serão as influências do poder econômico sobre aquele veículo. Se olharmos a
situação sob este ponto de vista poderíamos ainda dizer que quanto maior for o
faturamento da empresa de comunicação mais independente é o veículo. Entretanto,
quando se fala de televisão, só quem pode ser classificada como independente, devido
ao alto faturamento, é a rede Globo. Mas quando falamos da independência do veículo
como um todo, temos de lembrar que a televisão brasileira é ainda dependente de
hardware e de software e que também importamos muitos programas para atender a
nossa deficiência de produção de programas em larga escala.

CA – Como você classifica nossos noticiários? As notícias que são veiculadas são
manipuladas? Assistimos a um outro Brasil?
SM – Os noticiários de nossas principais redes podem ser considerados tecnicamente
como de bom nível, embora quanto ao conteúdo, sejam discutíveis. Os noticiários são
muito superficiais e estão mais preocupados com os índices de audiência registrados
pelo IBOPE do que com a função de bem informar e orientar o telespectador. Outras
falhas existentes nos noticiários das principais redes têm a ver com o processo de edição
e a linha política-editorial traçada por seus proprietários. É por isso que uma mesma
notícia pode ser apresentada (leia-se, editada) de maneiras diferentes em nossas redes. A
Globo pode apresentar o fato mais superficialmente, enquanto a SBT ou a Manchete
pode fornecer maiores detalhes do mesmo fato. Com relação ao questionamento se
assistimos um Brasil diferente, diria que, na época dos governos militares, quando a
censura era ativa, o noticiário só mostrava o que o governo queria que a população
soubesse. Hoje, após a Constituição de 1988, o noticiário da televisão também está livre
de censura e pode mostrar qualquer coisa, até os "Aqui, Agora" da vida. E, devido a
este ar de liberdade, é que o outro lado do Brasil, antes tão colorido, agora também é
mostrado no noticiário, com saques, assassinatos, miséria e denúncias de corrupção
política. A verdade é que a notícia nem sempre é colorida e, no momento ela vem se
apresentando como é, e isto tem chocado alguns telespectadores mais conservadores.
Se a violência que é mostrada no noticiário de televisão deve ser mostrada nua e crua ou
não, é outro problema...
CA – Trace o perfil do telespectador. Se necessário, divida por faixas.
SM – Traçar um perfil do telespectador brasileiro assim seria uma irresponsabilidade.
Existem institutos de pesquisa sérios no Brasil que fazem este trabalho baseado em
levantamentos sistemáticos, identificando e classificando o telespectador quanto ao
sexo, idade, escolaridade e classes sociais. Baseados nestas informações as agências de
publicidade decidem em qual programa vão anunciar os produtos de seus respectivos
clientes. Assim, geralmente, os produtos de limpeza, higiene e beleza são anunciados
nos programas destinados ao público feminino. Os produtos a serem consumidos por
crianças são, invariavelmente anunciados em programas infantis tipo Show da Xuxa,
Mara Maravilha, etc.
CA – Qual o motivo da sua visita a Vitória, do Espírito Santo?

SM – Estive em Vitória por motivos profissionais.

Como jornalista, editor do

suplemento agrícola do jornal A Tarde, da Bahia, estive visitando o projeto da Aracruz
Celulose, uma empresa que vem investindo muito no extremo sul da Bahia no que diz
respeito ao plantio de florestas homogêneas. Como não poderia deixar de acontecer,
aproveitei os momentos livres para manter contatos com a imprensa local, conhecendo
de perto seus avanços tecnológicos, como é o caso deste jornal, A Gazeta, que, graças à
visão empresarial de Carlinhos Lindemberg, tem realizado investimentos na área da
informatização tanto no jornal como na emissora de televisão que o grupo possui.
Como estudioso e pesquisador dos meios de comunicação de massa no Brasil, conhecer
os nossos veículos é uma curiosidade natural.
CA – A imprensa manipulou e foi manipulada durante as guerras? Em quais
guerras, ela manipulou e em quais foi manipulada?
SM – A pergunta, acredito, refere-se ao tema de um dos meus livros, Censura de
Guerra, não é?

Pois bem, a resposta é simples e direta: A imprensa sempre foi

manipulada em todas as guerras, mesmo na do Vietnã quando os jornalistas tiveram
mais liberdade de atuação, mas, no momento da edição sempre prevalecia a visão oficial
fornecida em Washington em detrimento do despacho remetido pelo correspondente de
guerra que não podia ser checado. Na dúvida, os editores publicavam a versão oficial.
Durante a mais recente guerra, a do Golfo Pérsico [1991], também conhecida como
"Operação Tempestade no Deserto", os meios de comunicação de massa foram usados e
manipulados pelos dois lados, que deixaram os jornalistas no meio das ações sem
condições de fazer qualquer opção.
CA – Os correspondentes de guerra têm o papel de espiões?
SM – Não. O papel do correspondente de guerra é transmitir aos seus leitores detalhes
do que se passa no campo de batalha. Entretanto, devido aos interesses estratégicos dos
militares e à censura que é exercida durante períodos de conflitos armados, a primeira
vítima de uma guerra é sempre a verdade.
CA – O saldo da participação da imprensa nas guerras durante todos esses anos
pode ser considerado positivo?
SM – Não. O balanço tem sido sempre negativo, não apenas pela quantidade de
jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas que morreram ou foram seriamente feridos como

também pelos danos causados à credibilidade da imprensa. A cada guerra que passa,
mais a imprensa fica desacreditada pela população que identifica os enganos, as
deturpações dos fatos, mas não fica sabendo que tudo o que leu, ouviu ou viu foi
censurado por um ou até mesmo pelos dois lados em conflito, como ocorreu durante a
guerra do Golfo. Naquela guerra, a única transmissão que não sofreu os cortes da
censura iraquiana foi a que o Peter Arnet, da CNN, conseguiu fazer, mostrando os
estragos produzidos pelo ataque aliado a um abrigo público da Defesa Civil, quando
morreram mais de 400 civis. Aquela transmissão, entretanto, sofreu alguns vetos por
parte da censura norte-americana.
CA – O senhor acredita que pode se atribuir culpa à imprensa por derrota numa
guerra?
SM – Poder não pode, mas sempre procuram culpar a imprensa pelos fracassos. Foi
assim na Guerra do Vietnã e exatamente por isso, desde então, a imprensa tem sido
controlada e manipulada. Usada até como estratégia militar para enganar o inimigo,
como ocorreu no Golfo, quando os jornalistas assistiram a operação limpeza do mar
realizada por homens rãs, que desativaram quase todas as minas colocadas na área pelos
iraquianos.

Toda uma propaganda foi feita procurando mostrar o local onde

possivelmente ocorreria um desembarque, o que forçou as tropas iraquianas a
deslocarem tropas para uma área quando a invasão ocorreu em outra parte, na
retaguarda. Na divulgação da operação limpeza a imprensa foi utilizada e cumpriu
direitinho o papel que os militares queriam.
Com relação à culpa da imprensa, vale dizer que, no momento, a imprensa mundial,
incluindo-se aqui também a brasileira, vive um momento de extrema delicadeza, pois
devido a esta síndrome de transferência de culpa, tudo o que não funciona ou não está
dando certo, é por culpa da imprensa. Aqui no Brasil, quando o governo erra, quando
um político perde a eleição, o deputado não consegue aprovar seu projeto, a culpada é
sempre a mesma: a imprensa. Será que a imprensa é mesmo responsável pelas guerras
que não decidiu fazer? Pela incompetência de um governante ou a inabilidade de um
político?

Claro que não, mas como compete à imprensa exercer a sua função

fiscalizadora (de cão de guarda da sociedade), ela incomoda. Por isso estamos sofrendo
uma verdadeira campanha para nos desacreditar junto aos nossos consumidores.

Compete ao jornalista lutar para restabelecer a credibilidade e isto só será possível com
competência, seriedade e honestidade profissional.
CA – Quando a liberdade de imprensa pode ser considerada nociva em uma
guerra?
SM – Sob o ponto de vista da estratégia militar isto pode ocorrer todas as vezes em que
a liberdade de imprensa ponha a segurança da nação em risco. Entretanto, mesmo este
argumento pode ser questionado hoje em dia, quando os exércitos dispõem da ajuda
tecnológica de satélites sofisticadíssimos para saber tudo sobre o inimigo. Não seria,
portanto, a divulgação de perdas ou da quantidade de soldados, navios e aviões que um
país dispõe que impedirá o inimigo de saber estas informações.
CA – Que funções sociais desempenham ou deveriam desempenhar os jornalistas,
através da mídia impressa e eletrônica? Qual é o seu ponto de vista, após esta
análise?
SM – O jornalismo tem quatro funções sociais básicas a desempenhar não
necessariamente nesta ordem: educar, informar, divertir e fiscalizar. Só desempenhando
estas funções com seriedade é que os jornalistas conseguirão resgatar a credibilidade da
imprensa que está muito abalada. Esta queda de credibilidade é que está levando o
jornalista a entrar numa crise de identidade. É necessário que o jornalismo nacional
faça uma autocrítica a fim de identificar novos rumos a seguir, procurando valorizar
cada uma das funções sociais que tem o dever de cumprir, sem deixar de considerar,
contudo, que liberdade de informação não significa democratismo e que para haver
democracia plena todos têm que requerer seus direitos, cumprindo também os seus
deveres.
CA – Por que a preocupação militar com a imprensa, em caso de guerra? Não é
exagero considerá-la maldita?
SM – A preocupação dos militares com a imprensa é uma preocupação histórica. Eles
reconhecem o poder da comunicação e o que se pode fazer com a informação. Isto
porque como disse Jeremias Gotthelf, no início do século passado, "a palavra é
infinitamente mais poderosa do que a espada. Quem a souber manejar é muito mais
poderoso do que o mais poderoso dos reis". Com relação à segunda parte da pergunta,
só tenho a dizer que também acho um exagero considerar a imprensa maldita em época

de guerra. Mas só se entende porque a chamam de maldita quando se identifica quem a
denominou assim e porquê.

Geralmente é porque ela divulgou pseudo segredos

daqueles que passaram a denominá-la de maldita. É pura dor de cotovelo.
CA – A verdadeira história de muitas guerras ainda não foi contada? Temos
muitas histórias de guerras inéditas?
SM – A verdadeira história da guerra ... é difícil dizer o que é verdadeiro em época de
guerra. Isto porque a história é escrita pelo vencedor. Entretanto, alguns anos após o
conflito sempre aparecem documentos, antes secretos e guardados a sete chaves, ou
declarações de ex-militares e ex-políticos que contribuem para esclarecer certos fatos
que haviam sido divulgados pela imprensa e negados veementemente pelos governos
envolvidos.

Alguns destes fatos levaram jornalistas e/ou empresas jornalísticas a

sofrerem verdadeiras perseguições, sendo considerados traidores, julgados e
condenados. Anos depois sempre se esclarece. É como diz o dito popular, mais cedo
ou mais tarde a verdade sempre chega. Baseado neste ponto de vista, só podemos dizer
que ainda temos muitas coisas a serem esclarecidas com referência a muitas guerras,
inclusive sobre a última, a do Golfo Pérsico, em 1991.
CA – Quando a verdade deixou de ser a "tradicional vítima" da guerra?
SM – Nunca. Em todas as guerras, conflitos e revoluções a verdade sempre foi a
primeira vítima.
CA – Como o senhor vê o mito da imparcialidade do jornalista?
SM – Como a sua própria pergunta classifica, a imparcialidade é um mito. Entretanto
compete ao jornalista atuar dentro da ética, procurando sempre dar os diversos lados da
questão, fornecendo ao leitor todas as informações necessárias para que ele mesmo
possa decidir que versão apoiar. Isto não significa que o jornalismo não deva opinar.
Pelo contrário: compete também ao jornalista argumentar, apresentando todas as
versões, a fim de fundamentar inclusive a sua própria opinião a favor ou contra
determinado fato. Para tanto, ele tem que executar bem a tarefa de levantamento de
todos os dados para que seu trabalho não venha a ser identificado com uma investigação
mal feita.

Tudo depende do profissionalismo e da capacidade de mobilidade do

jornalista. Para bem executar suas tarefas ele tem que estar preparado e bem informado.
O jornalista costuma cobrar muito a negligência de outros profissionais da sociedade,

mas não costuma apurar suas próprias negligências. O jornalista pode até cometer
erros, pois errar é humano. Mas o que não pode é pecar por omissão.
CA – Nos tempos de abertura política que vivemos, no Brasil, apesar das
guerrilhas urbanas, temos liberdade de imprensa?
SM – Desde o governo da Nova República, de José Sarney, que vivemos uma fase de
transição democrática. Apesar da Constituição de 1988 garantir plena liberdade de
expressão e de não termos mais a execução da censura prévia, ainda não aprendemos
direito o que é viver em completa liberdade, pois a liberdade não significa só "o venha a
nós ao vosso reino nada". Significa uma via de mão dupla, onde existem direitos e
deveres. E a imprensa tem que saber quais são os seus direitos e quais os seus deveres
para poder exercer esta liberdade em toda a sua plenitude, resgatando a nossa
credibilidade afim de que possamos também dar a nossa participação no
desenvolvimento da nação.
CA – A autocensura do profissional de comunicação é, única e exclusivamente, o
resultado de uma cultura militar adquirida nesses 21 anos de ditadura?
SM – O regime de exceção já acabou. Não precisamos continuar vendo fantasmas em
todo canto. Mas a autocensura não pode ser apenas creditada àquele período, pois ainda
hoje nos defrontamos com ela em situações variadas. Na verdade, a autocensura é fruto
também da incompetência ou da falta de segurança do profissional. Além disto, a
autocensura pode também ser motivada pelo comprometimento político-ideológico ou
econômico da empresa ou do profissional em questão. Este é outro tema, de caráter
ético, que deve ser melhor refletido pelos profissionais de imprensa. A autocrítica pode
ajudar muito os caminhos que a imprensa brasileira vai trilhar no futuro.
CA – Os veículos de comunicação vêm cumprindo o seu papel?
SM – Dentro do possível, os veículos de comunicação de massa do Brasil têm
procurado cumprir com o seu papel.

Em alguns momentos com uma presença

extremamente lúcida e, em outras, com posições equivocadas fruto da pressa que
continua sendo a maior inimiga da perfeição.
CA – Quais as cores que nós, profissionais da mídia impressa e eletrônica,
pintamos este Brasil?

SM – Tem um chavão jornalístico que diz que a imprensa é um reflexo da sociedade.
No nosso caso, mesmo com pequenos borrões, estamos pintando um Brasil com as
cores com que ele se apresenta, ou seja, nem sempre a verdade é colorida...
CA – Existe maior liberdade de imprensa na mídia impressa ou na eletrônica? Há
diferenciação?
SM – A mídia impressa trabalha com espaço, enquanto a mídia eletrônica trabalha com
tempo. Dentro deste conceito de tempo e espaço a liberdade e/ou a verdade é uma só,
nem deve ser considerada de maneira diferente. O que existe é mais tempo ou menos
espaço, mas a liberdade deve ser tratada com a mesma seriedade.

O QUARTO PODER E AS ELITES
(Entrevista concedida a MARCIO SARDI para a revista FENAE AGORA, edição 16,
ano 2, nº, maio de 1999.)

MARCIO SARDI – Quais os principais grupos de comunicação no Brasil?
Sérgio Mattos – O maior deles sem qualquer sombra de dúvidas é o Grupo Globo, de
Roberto Marinho, que detém um holding midiático, englobando uma série de veículos
(eletrônicos e impressos) além de empresas outras relacionadas com a industrial
cultural. Logo após seguem-se o Grupo Abril e o grupo da RBS. Estes são a meu ver os
principais e os maiores, independente do volume de investimentos.
MS

–

Como

os

principais

impérios

de

comunicação

foram

criados?

SM – Desde a época de Assis Chateaubriand (que foi o maior império de comunicação
do Brasil e se, considerarmos as diferentes épocas, fazendo as devidas correções e
comparações, guardadas as devidas proporções, teria sido maior do que o que Roberto
Marinho detém hoje [1999]) que os impérios de comunicação no Brasil foram e são
construídos sob o beneplácito e o apoio direto dos governantes, ou seja, por trafico de
influência política. A ajuda oficial apresenta-se sob várias facetas. Ela pode ser através
da concentração da publicidade oficial neste ou naquele grupo de comunicação, pode
ser através de financiamentos a fundo perdido, ou a juros abaixo dos praticados no
mercado para outras empresas ou pessoas físicas.
MS – De onde vem o lucro dos meios de comunicação?
SM – Os veículos de comunicação estão divididos basicamente em dois grupos: Mídia
Eletrônica e Mídia Impressa15, observando-se que os custos operacionais da mídia
impressa geralmente são maiores do que os da mídia eletrônica. Os dois grupos vivem
essencialmente da publicidade, que garante a sobrevivência e os lucros (quando o
veículo dá). Não se pode esquecer que alguns veículos, como jornais e revistas também
15

Esta dicotomia, referente a mídia impressa e mídia eletrônica, comum na época da entrevista,
praticamente desapareceu com a evolução tecnológica e a convergência midiática provocada pela Era
Digital.

dependem da venda dos exemplares (nas bancas e por assinaturas) diretamente ao
público e que quanto mais vendem (aumentando suas respectivas audiências) mais vão
atrair anunciantes.
MS – Hoje, muitas empresas de comunicação passam por dificuldades financeiras.
Há dados sobre essas dívidas, para quem são e por que surgiram?
SM – Que existem empresas de comunicação passando dificuldades todos sabem,
principalmente aquelas que fizerem uma opção política e que estão vinculadas a grupos
políticos, pois a finalidade maior é dar suporte ao partido ou grupo, que as mantém.
Historicamente existem também no Brasil aquelas empresas que por optarem em fazer
oposição também pagaram um grande preço por essa opção, não obtendo, por exemplo,
financiamentos, empréstimos ou recebendo a publicidade oficial ou das empresas que
prestam serviços ao governo, seja ele, em nível federal, estadual ou municipal. As
empresas de comunicação devem ser vistas como toda e qualquer empresa, pois o
empresário que investe quer ter retorno, ou seja, lucro. Portanto se alguma empresa de
comunicação, salvo as politicamente vinculadas, não estão dando lucro pode ter
ocorrido algum mau planejamento, falta de estudo de mercado ou não estão seguindo os
preceitos básicos de considerar a audiência (seu público leitor, radiouvinte ou
telespectador) como seu maior investimento. Devem, portanto, refazer seus objetivos,
contratando profissionais para a área onde tenha sido detectada as falhas operacionais.
Você pergunta ainda se há dados sobre essas dívidas? Claro que existem, mas precisam
ser levantados individualmente. Cada caso é um caso, não dá para generalizar. Por
exemplo, durante o período de exceção, o Jornal do Brasil e o Estado de S. Paulo
sofreram restrições, por motivos diferentes, mas sofreram sanções oficiais. O Jornal do
Brasil até hoje não conseguiu se equilibrar, enquanto o Estadão, depois de ter perdido
até a liderança para a Folha de S. Paulo, está se equilibrando depois de ter enfrentado
uma dívida grandiosa por conta de um empréstimo estrangeiro em dólares que foi
obrigado a tomar por conta de uma posição política que lhe impediu acesso a um
financiamento junto a Caixa Econômica que estava aprovado, mas que no último
minuto foi vetado. Quanto à origem da dívida, é muito complicado categorizá-las
também. Cada caso é um caso. Pode ter sido por conta de empréstimos, por perseguição
política - econômica, por má utilização dos recursos /má administração, etc.
MS – O governo empresta dinheiro aos veículos de comunicação? Há dados sobre
isso?

SM – Em parte já respondi esta pergunta na resposta anterior. Mas a resposta é:
CLARO que sim. As empresas de comunicação não são diferentes das demais
empresas, salvo quanto aos seus objetivos sociais. Também existem dados, mas devem
ser levantados caso a caso, veículo por veículo, em cada estado da federação.
MS – A política de concessão de emissoras é transparente? Existe licitação para a
concessão de emissoras?
SM – Aparentemente tudo é de acordo com a lei e publicado no diário oficial, onde
saem publicados os editais de licitação. Até 1988, quem decidia a concessão era o
ministro das comunicações juntamente com o presidente. Hoje a concessão passa pelo
Congresso, uma vez que o processo de concessão foi democratizado após a Constituição
de 1988. Entretanto nada impediu que a situação de concentração de emissoras, em
mãos de políticos ou de grupos políticos, continuasse como antes.
MS – Os políticos geralmente são beneficiados com essas concessões? Quais são os
políticos maiores detentores de empresas de comunicação?
SM – Claro que são. Mais de 50% por cento dos veículos eletrônicos (emissoras de
rádio e televisão) estão diretamente nas mãos de políticos independente de seus partidos
e a outra metade está nas mãos de pessoas que de alguma forma possuem ligações
partidárias ou estão ligadas direta ou indiretamente a alguma liderança política. Em cada
Estado da federação você pode levantar esses dados e comprovar o fato. Quanto mais
influente é o político mais veículos ele tem a seu dispor. O professor e pesquisador
Daniel Hertz tem um livro sobre o assunto, pois ele se dedicou à pesquisa e a
democratização dos veículos de comunicação, denunciando a quem pertence, em cada
estado, os principais veículos de comunicação (TV e Rádio). No caso específico da
Bahia, o jornalista Agostinho Muniz também fez levantamento semelhante.
MS – Sabe-se que muitos políticos usam “laranjas” para adquirirem emissoras. Há
notícias de “laranjas”, notórios, que não teriam recursos para adquirir televisões e
que nunca foram investigados?
SM – Os “laranjas ou testas de ferro” sempre existiram, mas têm que ter algum respaldo
financeiro. As concessões não são dadas a qualquer pessoa ou pobretão que nada possui.
Os candidatos têm que apresentar curriculum vitae e apresentar condições financeiras,
pelo menos é assim que está na lei. Desconheço, portanto, casos de candidatos que

tenham recebido a concessão e que não tinham condições financeiras para tal, mas
existem casos que a concessão venceu o prazo porque não foram implementadas, pois
os candidatos esperavam obter um financiamento e não conseguiram ou por outras
dificuldades.
MS

–

Essa

benesse

resulta

em

contrapartida

política

ao

governo?

SM – Seria ingenuidade dizer que não. Até porque, como se trata de concessão, nenhum
governo político a concedia antes de 1988 a um inimigo político ou a grupo contrário.
Após a Constituição de 1988, o processo de concessão tem que passar pelo Congresso
Nacional, onde os lobbies continuam existindo, bem como o processo de uma mão lava
a outra. Um político recebe o apoio para isto ou aquilo desde que dê o seu apoio para
algum outro interesse. Tudo de comum acordo, o que demonstra que o processo de
concessão mudou, mas mudou sobre o ponto de vista de que antes uma ou duas pessoas
decidiam e agora quem decide é o congresso e o presidente sanciona. Neste sentido,
ironicamente podemos dizer que o processo de negociação mudou também, em vez de
negociar com uns poucos, a negociação agora envolve muito mais gente.
MS – A televisão é o principal meio de divulgação do pensamento de elite?
SM – A televisão é o veículo de massa que possui maior abrangência de público. Num
país de analfabetos, o rádio e a televisão passam a ser praticamente a única fonte de
informação da população e como tal sofre a influência direta das notícias que são
divulgadas. Quanto à segunda parte da pergunta, acho que a mídia eletrônica serve para
reforçar os valores da elite, mas os veículos utilizados mesmo pela elite para formar
opinião ainda são os veículos impressos.
MS

–

Quais

são

os

maiores

salários

no

jornalismo

brasileiro?

SM – Acredito que o dos ancoras das televisões recebam os maiores salários. Dizem,
por exemplo, que o Boris Casoy recebe R$ 200 mil por mês. Mas isto não é muito claro,
mas com toda certeza quem melhor paga aos profissionais de imprensa ainda são as
emissoras de televisão.
MS - O papel do rádio como instrumento de divulgação vem sendo diminuído?
Onde o rádio ainda se mantém como instrumento de divulgação, como no interior,
ele exerce influência?

SM – O rádio continua mantendo a mesma força e influência. Ele só perde audiência na
hora nobre da televisão, das 18 às 22 horas. O rádio é um veículo mais quente,
enquanto a televisão é um veículo frio. O primeiro é muito mais interativo e exige que
se preste atenção, enquanto a televisão é um meio passivo, apesar de alguns programas
tentarem, hoje em dia, implantar um processo de interatividade. Tanto no interior como
nas grandes capitais o rádio é extremamente e essencialmente um veículo comunitário.
Veja, como exemplo, como é importante saber notícias sobre engarrafamentos,
alagamentos etc., quando estamos dirigindo e recebemos pelo rádio informações para
evitarmos esta ou aquela rua. Todo mundo está ligado… Recentemente, no apagão do
sul do país, as emissoras de rádio deram uma forte contribuição e praticamente foram os
únicos veículos a prestar o serviço público que se esperava deles. E apesar de não terem
sido informados de que haveria um apagão, se saíram muito bem, prestando
informações, esclarecendo e orientando a população. Apesar do apagão elas se
mantiveram no ar graças aos geradores próprios e a população teve acesso às mesmas
devido aos radinhos de pilha que não precisam da eletricidade. Observe-se também que
as empregadas domésticas, por exemplo, ouvem rádio praticamente o dia inteiro, e estão
informadas sobre tudo… O uso da rádio para a propaganda política ainda é muito
praticado no país, principalmente para a manutenção da imagem dos políticos…
MS – Em nome da audiência, a cultura vem sendo pasteurizada pelos meios de
comunicação? De que forma isso acontece?
SM – Como se pode notar, a partir da própria denominação, veículos de comunicação
de massa, eles, como tal, massificam. O importante é termos uma quantidade maior de
veículos facilitando a pluralidade de idéias e de ofertas de programas. Mesmo assim
ainda se corre o risco da massificação dos valores sulistas por todo o país, vez que as
centrais de produção estão todas concentradas no sul do país. Independente da
massificação tem também um detalhe interessante que é o da influência que os maiores
veículos exercem, por si só, sobre os veículos menores, localizados em outras áreas do
país. Por exemplo, em todas as emissoras de rádio do país, os locutores adotaram o
“carioquês” como sotaque oficial, principalmente nas emissoras de rádio FM. De norte a
sul do país você ouve o mesmo sotaque padronizado. O que devemos buscar para
impedir a massificação é a diversificação das produções, aumentando a participação
regional. A produção regional será a salvação das culturas e dos valores regionais. A

Constituição prevê isto, mas até o momento nada foi feito neste sentido. Vez por outra
encontramos alguns programas que foram produzidos fora do centro sul maravilha.
MS – A Campanha eleitoral retratada pelos meios de comunicação é honesta?
SM – Se você está se referindo às campanhas publicitárias obrigatórias em época de
eleição, a resposta é NÃO. Até porque o nome já diz tudo: Propaganda Eleitoral,
portanto de cunho político-ideológico, que visa impor um determinado produto, no caso
um político, destacando seus valores e atributos, sem que haja comprovação dos
mesmos.
MS - Um dos exemplos citados é a edição do debate de 1889, entre Collor e Lula,
na TV Globo. Houve manipulação?
SM – Este é um assunto que não estudei. O que sei é o que a mídia e alguns estudos
afirmam. Mas, posso dizer que sob o ponto de vista mercadológico aquela situação
jamais se repetirá no país. Aquilo tudo aconteceu porque foi a primeira vez que
assistimos a uma campanha daquele porte, foi a primeira vez, depois de muitos anos,
que tínhamos uma eleição direta para presidente e os candidatos foram vendidos como
PRODUTOS e quem melhor soube vender o seu produto acabou ganhando e mesmo
assim ainda houve a tal ajudazinha da edição final. Como qualquer produto, aquela
campanha eleitoral para presidente passou também pela Teoria do Ciclo de Vida
(Inovação/Novidade, Adoção, Utilização e Saturação). Após aquela campanha, que foi
uma novidade, vieram outras e já estamos saturados. Não será mais nenhuma campanha
publicitária que elegerá um produto desconhecido. Quando se diz que o eleitorado
amadureceu, na verdade estamos reconhecendo que o público, a audiência, o
eleitor/consumidor, já saturou aquele tipo de inovação e que as praticas devem mudar
para surtir os efeitos desejados. Uma prova disto é que os maiores papas do marketing
político brasileiro, reconhecidos por suas genialidades, não elegeram nem 50% de seus
candidatos. Fica, portanto, aqui a dúvida quanto ao assunto que precisa ser mais
estudado e estudado sem os sectarismos políticos que ainda envolvem muitos
pesquisadores no Brasil. Por outro lado, não podemos também deixar de considerar que
durante toda aquela campanha, praticamente a imprensa quase toda estava contra
Collor, apoiando abertamente outros candidatos inclusive o Lula. Lamento não ter
maiores informações sobre o assunto. Quem eu sei que estudou o assunto a fundo foi o
professor Albino Rubim, da UFBA, que talvez tenha maiores subsídios ou uma opinião

pessoal mais fundamentada. Isto porque ele pesquisou jornais e os programas políticos
na televisão da época. Apesar de eu, particularmente, não concordar muito com parte
das conclusões que ele tirou…, mas como não me debrucei sobre os dados, nada posso
afirmar, pois me faltam fundamentos…
MS – Problemas como os citados e outros poderiam ser resolvidos ou minimizados
com a democratização dos meios de comunicação?
SM – Antes de tudo precisamos saber e entender direito o que vem a ser esta
democratização dos meios de comunicação. Isto porque tem muita gente argumentando
que devemos acabar com ou limitar o monopólio da audiência da Rede Globo, visando a
democratização dos meios. E dizer isto é uma grande asneira. Ninguém pode determinar
o nível de audiência de cada veículo num processo como o nosso, onde a recepção é
livre e todos têm a liberdade individual de escolher o programa e o canal que deseja
sintonizar. Portanto, eliminada a questão do monopólio de audiência, que não existe, o
que existe é a competência deste ou daquele canal ou programa de atrair a atenção dos
telespectadores, precisamos saber o que seria esta tão propagada democratização dos
meios. Há quem defenda que cada grupo político, clube de serviços, universidades e até
mesmo associações comunitários ou grupos étnicos deveriam ter seus próprios canais.
Este processo também se torna inviável quando se verifica os custos de implantação de
uma emissora, mas tendo recursos qualquer um destes grupos citados, entre outros,
podem se candidatar a operar um canal, desde que este esteja disponível no espectro
previsto para cada região. O que se sabe, e que é muito avançada, é a nossa Legislação
para a TV a CABO, que prevê estas possibilidades, assegurando na lei, o direito e
acesso a canais previamente reservados e específicos para todos os grupos considerados
minorias. Assim sendo, a legislação da TV A CABO, que contou em sua elaboração
com a participação de todos os segmentos da sociedade e de grupos profissionais que
defendem a democratização dos meios, está sendo considerada avançada por considerar
estas questões. Entretanto, o que estamos assistindo é um avanço cada vez maior dos
mesmos grupos das televisões abertas, explorando a TV PAGA, TV a CABO ou como
queira chamar. Vale lembrar aqui que quanto mais crescer a TV Paga no Brasil menor
vai ser a audiência ou a influência da chamada TV Aberta, que por tendência, deverá
ficar mais uniforme, apresentando os mesmos tipos de programas e tendo uma audiência
mais semelhante no que diz respeito aos índices do Ibope. Concluindo, diria também
que esta sua pergunta também envolve uma questão muito polêmica com múltiplas

respostas de difícil aceitação. Todos os grupos possuem argumentos e contraargumentos que justificam certas situações e a solução para a democratização dos meios
de comunicação está na utilização de outros meios, tais como a Internet. Esta sim, vai
possibilitar a democratização. A Internet é o futuro da comunicação e mesmo fazendo
elucubrações sobre o que poderá acontecer num futuro próximo, não podemos nem
imaginar as mudanças que vão se processar, tanto em nível individual, em cada um de
nós, como nas empresas de comunicação. As mudanças mais radicais virão a partir do
início do próximo milênio. Não é necessário ser profeta para fazer projeções e começar
a imaginar o que pode ocorrer. Portanto, vamos aguardar as mudanças como
conseqüência direta e indireta do uso da informática e da Internet pelo cidadão.
MS – Todo grande telejornal tem um banco como patrocinador. Isso é
coincidência, entramos numa fantasiosa teoria da conspiração ou é uma política
deliberada?
SM – O fato de termos bancos patrocinando telejornais neste momento é uma
coincidência, ocasionada pelo fato de serem as empresas que mais cresceram e que até
em época de crise, como a mais recente que afetou o nosso real, foram as únicas
empresas que apresentaram rendimentos positivos. Nos meses da crise os bancos
tiveram lucros. Isto aí por si só já justifica de certa forma a coincidência, pois quanto
mais populares e quanto mais atraírem clientes mais lucros terão. Como os telejornais
estão exatamente no horário nobre, mais especificamente no pico do horário nobre, eles
estão aproveitando o horário de maior audiência para venderem o peixe deles. Esta
realmente é uma coincidência e não devemos apelar para a fantasiosa teoria da
conspiração. Observe-se que em outras épocas, quem patrocinava os telejornais eram
empresas multinacionais ou empresas distribuidoras de gasolina, tais como O Repórter
Esso, O Repórter Pirelli e assim por diante. Pode ser que eu esteja errado, mas no
momento é mera coincidência, como foi em outras épocas. Só os maiores anunciantes
podem pagar o preço do horário nobre… milhões por segundos.
MS – Muitas emissoras e jornais vetam publicidade que fira suas convicções
políticas ou econômicas. Anúncios de sindicatos são constantemente vetados. Isto é
legal?
SM – Que as empresas de comunicação vetam anúncios que ferem seus interesses ou
convicções é um fato real. Se é legal ou não, desconheço legislação que trate do assunto.
O que se poderia questionar é se seria ético ou não vetar os anúncios, pois existem

veículos que os aceitam independente de suas opiniões. Em síntese, não existe uma
regra para o assunto. O importante aqui é saber que quando um veículo rejeita um
anúncio, sempre tem outro que o aceita, por concordar e defender os mesmos pontos de
vista do anunciante vetado em outro veículo. De certa forma isto é até democrático. Mas
a legislação garante o direito de resposta àqueles que se sintam prejudicados por alguma
informação veiculada em qualquer órgão de imprensa independente de pagamento ou
compra de espaço para veicular sua defesa.
MS – Há informações sobre o número de rádios e TVs comunitárias no Brasil?
SM – Sim. Os órgãos oficiais têm este controle. Até porque os clandestinos são
automaticamente perseguidos e fechados. O que existe também é uma grande dúvida
sobre o que viria a ser uma rádio comunitária. Isto porque, por exemplo, muito serviço
de som, vem sendo classificados como tal e na verdade não é. Não existe ainda [em
1999] um consenso e uma definição muito clara sobre o que é uma emissora
comunitária, ou se o nome advém do fato de que quem explora ser uma comunidade ou
associação comunitária, ou se é devido ao tamanho e abrangência não comercial, ou
seja, lá o que for. Quando lemos algum trabalho nesta área, cada autor dá uma definição
e uma dimensão diferente ao que ele julga ou classifica como sendo rádio comunitária.
A definição deveria partir então de suas características, limitações, abrangência e outras
categorias mais que a diferenciasse de uma emissora de rádio comercial.

POLÍTICA E MÍDIA NA BAHIA
(Entrevista concedida ao repórter ALEX SANDER ALCÂNTARA para a Revista
Imprensa, em 10 de novembro de 2006, via e-mail. A reportagem foi publicada na
edição de fevereiro de 2007).

Alex Sander Alcântara – Quantos veículos de comunicação ACM dispõe na Bahia?
Sérgio Mattos – Não tem nenhum veículo específico no nome dele, como proprietário,
mas o grupo familiar de ACM, dirigido pelo filho Antonio Carlos Magalhães Junior,
controla a Rede Bahia de Comunicação, que começou em 1978 com a inauguração do
jornal Correio da Bahia ( o segundo maior da Bahia). A Rede é formada por 17
empresas dos segmentos de Mídia Eletrônica, Mídia Impressa, TV por Assinatura,
Entretenimento e Conteúdo e Desenvolvimento de Novos Negócios, como soluções de
Internet e logística de distribuição. Atua ainda no setor de construção civil com a Santa
Helena e se constitui hoje [2006] no maior grupo empresarial de comunicação do Norte
e Nordeste. A principal empresa do grupo familiar liderado pelo senador Antonio Carlos
Magalhães é a TV Bahia Canal 11, afiliada à Rede Globo. O grupo controla também as
transmissões da Globo no Estado, por meio da TV Bahia, em Salvador e das emissoras
interioranas, que integram a Rede Bahia de Comunicação.
A TV Bahia, Canal 11, lidera a audiência na Bahia desde os primeiros dias de sua
existência. Quando foi criada, a transmissão de seu sinal de televisão só atingia a 56
cidades baianas. Dois anos depois de inaugurada, a TV Bahia se tornou emissora cabeça
de rede da Globo, no Estado da Bahia, fixando-se como líder de mercado, com os
maiores índices de audiência em todos os horários. A TV Bahia transmite sua imagem
diretamente para 211 municípios dos 417 existentes no Estado e seu sinal alcança 1,4
milhão de domicílios, numa faixa de aproximadamente sete milhões de telespectadores.
A TV Bahia, Canal 11, foi a quarta emissora de televisão a ser instalada em Salvador,
tendo sido inaugurada no dia 10 de março de 1985, transmitindo inicialmente a
programação da Rede Manchete, mudando o contrato de afiliação para a Rede Globo,
em 1987. A mudança da programação da Manchete para a Globo gerou um fato
inusitado na Bahia, pois a TV Aratu (hoje pertencente a Nilo Coelho, ex-vice de Waldir

Pires e ex-governador) já retransmitia esta mesma programação, e por um tempo
razoável o telespectador soteropolitano tinha duas opções de canais para assistir a Rede
Globo (o Canal 4, da TV Aratu, e o Canal 11, da TV Bahia). Por fim, a TV Bahia
conseguiu ser a única retransmissora da Rede Globo. A TV Bahia, além de ser cabeça
de rede nacional, exerce o controle acionário das retransmissoras da Rede Globo no
Estado, que integram uma rede regional. A TV Bahia é líder de mercado e possui os
maiores índices de audiência em todas as faixas horárias. As outras emissoras que
integram a Rede Bahia de Comunicação são a TV Santa Cruz, a TV São Francisco, a
TV Oeste, a TV Subaé, a TV Sudoeste da Bahia e a TV Salvador.
A TV Subaé foi inaugurada no maior município do interior baiano, Feira de Santana, e
começou a retransmitir a programação da Rede Globo no dia 1º de junho de 1988. A TV
Subaé integra a Rede Bahia de Comunicação e foi a primeira do grupo no interior a
transmitir a programação da Rede Globo. Feira de Santana é o principal mercado
publicitário do interior. A TV Subaé é líder absoluta na região, cobrindo 39 municípios
onde atinge uma audiência potencial superior a um milhões e meio de telespectadores.
A TV Santa Cruz, inaugurada em Itabuna, em 1988, pela Rede Bahia de Comunicação,
também retransmite a programação da Rede Globo. Esta emissora foi a segunda da
Rede Bahia de Comunicação, controlada pelo grupo do senador Antonio Carlos
Magalhães, a ser instalada no interior da Bahia. A área de cobertura da TV Santa Cruz
atinge 53 municípios do Sul e Extremo Sul da Bahia. Itabuna, onde a emissora está
instalada, é o 5º maior município baiano em população e se constitui no pólo regional de
produtos e serviços, principalmente na região cacaueira.
A TV Sudoeste, Canal 5, foi inaugurada no município de Vitória da Conquista, em
1990, e também retransmite a programação da Globo. O sinal da TV Sudoeste, que
integra a Rede Bahia de Comunicação, atinge a população de 59 municípios, com mais
de 300 mil domicílios e uma audiência potencial estimada em um milhão e meio de
telespectadores.
A TV São Francisco foi inaugurada em 1990, no município de Juazeiro, Bahia, na
divisa com o Estado de Pernambuco, transmitindo a programação da Rede Globo para
uma audiência potencial estimada em mais de 800 mil telespectadores distribuídos em
33 municípios da região norte e nordeste do Estado. A emissora também integra a Rede
Bahia de Comunicação controlada pela família do senador ACM.

A TV Salvador, que é a única emissora a transmitir em UHF em Salvador, foi
inaugurada no ano 2000. A emissora integra também a Rede Bahia de Comunicação,
controlada pelo grupo familiar do senador Antonio Carlos Magalhães. A sintonia da
emissora é feita através do Canal 28 (UHF) ou via NET (cabo, explorada também pelo
grupo), pelo Canal 36. Esta emissora tem uma audiência potencial de 670 mil lares pelo
canal aberto e 50 mil domicílios via cabo. Além de transmitir programas de produção
própria, a TV Salvador reprisa algumas produções locais da TV Bahia a exemplo do
“Rede Bahia Revista” e do “Bahia Meio-Dia” entre outros. Integra ainda o grupo da
Rede Bahia de Comunicação a TV Oeste, instalada no município de Barreiras.

ASA – Na sua avaliação como foi a cobertura dos principais veículos de
comunicação pertencentes a ACM?
SM – Tendenciosa. Seria ingenuidade acreditar que seria possível constatarmos uma
cobertura política imparcial nos veículos pertencentes ao grupo familiar ou de qualquer
outro veículo pertencente a políticos ligados ou não a ACM. Vale ressaltar que isto se
aplica a qualquer Estado do país onde veículos de comunicação pertençam a políticos. O
comportamento é o mesmo. O do grupo político de ACM não é diferente do
comportamento adotado, por exemplo, pelos veículos de comunicação pertencentes a
Orestes Quércia, em São Paulo, ou de quaisquer outros políticos proprietários de
veículos em qualquer parte do país, cuja política de concessões de emissoras de TV ou
Radio segue ainda os princípios do favoritismo político. Cada veículo, na Bahia,
independente de pertencer ou não a ACM ou a familiares dele, adotou uma posição
editorial conveniente com a tendência ou comprometimento político de seu respectivo
proprietário. Na Bahia, por exemplo, 32 políticos de vários partidos políticos são
proprietários de mais de 40 emissoras de rádio, além de possuírem também pequenos
jornais regionais (diários, semanais ou mensais) espalhados em vários municípios
baianos.
ASA – E por que ele perdeu a eleição, se dispõe de um monumental poder de fogo
da mídia?
SM – Quando Waldir Pires foi eleito em 1986 chegaram a decretar o fim da carreira
política de ACM, mas quatro anos depois ele retornou e seu grupo conseguiu se manter
no poder por 16 anos (1990-2006). Não podemos atribuir simplesmente à mídia o

motivo da vitória ou da derrota política. As eleições municipais de 2004 já anunciavam
uma tendência de mudança do eleitorado baiano e isto não foi bem avaliado pelo grupo
de ACM. Nas eleições deste ano (2006), por exemplo, as pesquisas apontavam uma
excelente posição de Paulo Souto, candidato de ACM, que tinha uma administração
bem pontuada e reconhecida em todas as pesquisas. Entretanto, as próprias pesquisas já
apontavam que nas intenções de voto, quando espontâneas, havia uma tendência para
mudanças e isto não foi devidamente avaliado pelo grupo. Além disso, como
concentraram muita atenção no candidato do grupo ao senado, Rodolfo Tourinho, que
aparecia com apenas 2% das intenções de voto, esqueceram de Paulo Souto, que para
todos já estava eleito e não precisaria de tanta atenção. O resultado foi que a estratégia
utilizada, em menos de um mês, conseguiu colocar Rodolfo em segundo lugar para o
Senado, obtendo mais votos que Antonio Imbassahy (ex-prefeito e ex-aliado de ACM)
até então considerado imbatível. Os votos dados a Rodolfo bateram Imbassahy e
acabaram elegendo João Durval, que se beneficiou pela briga, pois foi feito de tudo para
que o ex-prefeito de Salvador não fosse eleito porque o mesmo havia rompido com o
grupo de ACM. A pergunta que você fez é por que, ele, ACM, “perdeu a eleição, se
dispõe de um monumental poder de fogo da mídia?” Observe-se que ACM não estava
pessoalmente disputando a eleição como candidato, uma vez que ainda tem um mandato
de mais quatro anos a cumprir no Senado. O seu neto, ACM Neto foi o deputado federal
mais votado na Bahia, obtendo o dobro de votos obtidos pelo segundo mais votado. O
grupo liderado por ACM conseguiu eleger uma forte bancada estadual e também
federal. Olhando sob esta ótica, o seu grupo político perdeu mesmo a eleição para
governador e para o senado. Nas próximas eleições, a depender do comportamento
político-administrativo do PT (Jacques Wagner) no governo é que poderemos avaliar
realmente se o grupo carlista foi definitivamente derrotado ou não.16
ASA – O professor Emiliano José afirma que o poder de ACM na Bahia é
coadjuvante porque ele sempre esteve à sombra dos poderosos e que esse “mito”
do poder foi construído pela mídia. Você concorda?
SM – Concordo em parte. Isto porque a mídia, tecnicamente e de um modo geral, pode
ajudar, mas não é decisiva na eleição de nenhum candidato. A mídia serviu e continua
contribuindo para consolidar nomes de políticos, para produzir e reproduzir privilégios
16

Nas eleições realizadas em 2010 o candidato do PT, Jacques Wagner, conseguiu se reeleger no
primeiro turno. O neto de ACM voltou a ser o deputado federal mais votado na Bahia, mas os carlistas
perderam força política.

e para manter o status quo do poder constituído em todo o Brasil. Mas, no caso baiano,
mesmo a família de ACM sendo proprietária de uma Rede de Comunicação, o poder da
mídia não evitou, por exemplo, duas derrotas políticas expressivas que o grupo de ACM
sofreu: a primeira em 1986 quando Waldir Pires foi eleito e a segunda, agora em 2006,
quando Jacques Wagner foi eleito. Isto sem contar com as derrotas nas disputas pela
Prefeitura de Salvador, quando um ex-aliado Mário Kertész, Fernando José, Lídice da
Mata e, mais recentemente, João Henrique Carneiro foram eleitos pela oposição como
prefeitos da capital. Só para esclarecimento, vale lembrar que antes de 1978, quando
fundou o jornal Correio da Bahia, ACM não era proprietário, nem sua família, de
nenhum veículo de comunicação, mas o Carlismo já era forte. A instalação da Rede
Bahia de Comunicação com toda certeza contribuiu para consolidar o nome ACM como
uma marca e para que os veículos fossem utilizados como instrumento de pressão
política (e até mesmo econômica) para consolidar as bases políticas do grupo. O mito
ACM foi construído ao longo dos anos, contando para isso até mesmo com a ajuda das
oposições que não se uniam. As duas vezes que os partidos de oposição estiveram
unidos conseguiram ganhar a batalha eleitoral na Bahia.
ASA – Você foi editor do jornal A Tarde durante quantos anos? Nesse tempo em
que foi editor, que histórias de truculências envolvendo ACM e a imprensa na
Bahia o senhor ficou sabendo, além do caso emblemático do Jornal da Bahia,
relatado pelos jornalistas João Carlos Teixeira Gomes e por João Falcão?
SM – Integrei o quadro de editores do jornal A Tarde de 1972 a 2003. Tirando o caso do
Jornal da Bahia desconheço outras histórias envolvendo ACM que tenha tido a mesma
importância e magnitude. Existem casos isolados de jornalistas que foram demitidos dos
veículos em que trabalhavam por pressões políticas exercidas por ACM. Existem casos
de pressão econômica, a suspensão da alocação de verbas publicitárias em veículos que
não estavam apoiando o grupo político, em contrapartida existiu também o
favorecimento publicitário e de financiamentos por parte de bancos oficiais a outros
veículos que apoiavam inteiramente as ações do grupo. Esta é uma prática abominável,
mas ela existe e continua sendo praticada no Brasil desde que a imprensa aqui chegou
há 200 anos. Nos últimos anos [de governos Carlistas], por exemplo, o jornal A Tarde
foi discriminado pelo governo do Estado que não programava o veículo em suas
campanhas publicitárias devido a oposição, mesmo que branda, que esse jornal exerceu
contra ACM e seu grupo político.

PARTE II

GLOBALIZAÇÃO E ÉTICA

OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
FRENTE À GLOBALIZAÇÃO
(Entrevista concedida a ILUSKA COUTINHO e publicada na revista eletrônica
PCLA –Volume 2, Numero 2: janeiro/fevereiro/março 2001.)
Vencedor do prêmio Luiz Beltrão 2000, na categoria maturidade acadêmica, Sérgio
Mattos também tem um significativo caminho percorrido em outras áreas, como a
música e a poesia. Mestre e doutor em comunicação pela Universidade do Texas,
Austin, Estados Unidos, ele tem 22 livros publicados, entre pesquisas e trabalhos
acadêmicos realizados especialmente na área e sete obras individuais de poemas.
Como compositor Mattos vive a produção de seu segundo CD. Além disso, jornalista
formado pela Universidade Federal da Bahia, onde também foi professor e se
aposentou como professor adjunto, ele é coordenador de curso de duas faculdades
privadas instaladas no município de Lauro de Freitas, na Bahia. No momento exerce a
função de coordenador dos cursos de Jornalismo e Relações Públicas da UNIBAHIA e
dos cursos de Marketing e Publicidade da POLIFUCS. Mas Sérgio Mattos ainda tem
disposição para a prática do jornalismo diário... é editor dos suplementos
“Municípios” e “Rural” do jornal A TARDE, de Salvador, e editor-chefe da revista
NEON, uma revista mensal de arte, cultura e entretenimento. Em meio a tantas
atividades ele encontrou um tempo para falar aos leitores da PCLA. A divisão entre
mercado e academia, a busca por suportes para análises dos Meios de Comunicação
em um mundo globalizado, o espaço dos pensadores latino americanos nas
universidades dos EUA são temas que você confere na entrevista.
PCLA - Em seu site você é apresentado como jornalista, escritor, músico e
pesquisador. Essas “facetas” convivem ao mesmo tempo ou em determinados
períodos o escritor dá lugar ao músico, por exemplo?
Sérgio Mattos – Na verdade se trata de uma convivência pacífica e simultânea. Seria
difícil separar as facetas, pois cada uma é a parte de um todo que se completa, mas cada
faceta é trabalhada de cada vez, com dedicação visando um produto finalizado de cada
vez. O trabalho é sempre feito com planejamento antecipado para que tudo ocorra

dentro dos conformes. É claro que quando estou a criar poemas, por exemplo, a faceta
musical também está presente, pois o poema também tem ritmo e musicalidade. O fato
de ser pesquisador e jornalista também contribui para a criação final tanto do poema,
como da letra de uma música ou da própria música, pois muitas vezes é necessário se
fazer uma pesquisa sobre determinados assuntos a serem desdobrados ou sintetizados
poeticamente. Aliás, a objetividade, a clareza e a simplicidade do texto jornalístico estão
presentes em minha poesia, que se propõe a comunicar mensagens da maneira mais
objetiva, direta e poética possível, pois se o poema não comunica ao leitor o que ele se
propõe ele perde sua força e o seu propósito de existência.
PCLA - Além de possuir uma significativa produção acadêmica, o que lhe vale esse
ano o prêmio Luiz Beltrão de Maturidade Acadêmica. Você permanece atuando
como jornalista, na função de editor do jornal A Tarde. Como conciliar duas
atividades que aparentemente demandariam dedicação exclusiva? Quais as
grandes vantagens que essa convivência trouxe, tem trazido, para o pesquisador?
E para o jornalista?
SM – Na verdade eu desempenho também mais algumas outras funções: sou professor
de comunicação, coordenando quatro cursos da área (jornalismo, relações públicas,
publicidade e marketing) em duas universidades privadas. Os dois primeiros cursos são
da UNIBAHIA e os dois últimos na POLIFUCS. No jornal A Tarde sou editor de dois
suplementos: A Tarde Municípios (diário) e A Tarde Rural (semanal), funções que
desempenho no turno matutino. Sou também editor diretor de redação da revista NEON,
a única revista mensal de arte cultura e entretenimento da Bahia. Durante os turnos,
vespertino e noturno, estou a serviço das faculdades, das leituras, pesquisas e criações
(poéticas e musicais). Quando me perguntam sobre qual o milagre que faço para obter
tempo eu respondo que tudo depende de disciplina e dedicação, além de fazer com
amor. Não é preciso nem falar sobre as vantagens que o poeta tira da convivência
jornalística nem da influência do pesquisador no jornalista e vice-versa, pois isso está
presente em minha obra, devido, principalmente, à contemporaneidade dos assuntos
abordados nas pesquisas, mesmo quando de cunho histórico. A convivência do
jornalista com o poeta e o compositor é positiva e direta devido às facilidades dos
contatos que o jornalismo nos permite, abrindo, de certa forma, algumas portas que a
princípio podem parecer como grandes obstáculos para muitos.

PCLA - Na introdução do livro A Televisão na Era da Globalização, que teve sua
organização você defende a necessidade de uma “teoria crítica da globalização que
passe por cima das teorias de direita ou de esquerda”. A publicação é de 1999. Em
sua opinião hoje esse referencial teórico já está disponível ou as análises que têm
como tema a globalização das comunicações ainda carecem de um suporte crítico
mais adequado?
SM – É verdade. Imagine que o muro de Berlim caiu há dez anos e o mundo continua
dividido em direita e esquerda... E os pesquisadores, em todo o mundo, continuam
adotando posições ou teorias metodológicas que continuam seguindo o viés de cada
uma das perspectivas derivadas de Karl Marx ou Max Weber. Parece inacreditável, mas,
no fundo no fundo é assim ainda... A globalização, nos anos noventa, é apenas mais
uma nova terminologia para o imperialismo e as influências das empresas
multinacionais dos anos 50, ou das transnacionais dos anos 70 e 80. O capitalismo de
agora ganhou nova roupagem e se apresenta mais forte, selvagem e dominador do que
antes. Respondendo diretamente sua pergunta, acredito que alguns passos já foram
dados em direção a um novo referencial teórico, mas não dispomos ainda de um
referencial maduro (debatido e aceito pela academia) devido às influências dos modelos
anteriores. Portanto, as pesquisas, principalmente na área da comunicação ainda
carecem desse suporte crítico adequado.
PCLA - De que forma seria a participação da mídia, e especificamente da televisão,
na chamada percepção popular do mundo “globalizado”? Existiria de fato uma
cultura global?
SM – A mídia eletrônica está cada vez mais globalizada no que diz respeito à produção
homogeneizada do conteúdo cultural e no que diz respeito ao fluxo de informações, mas
não acredito que a televisão esteja contribuindo para construir a percepção popular
desse mundo globalizado. Quem percebe e identifica as evidências desse processo é
apenas uma pequena elite que não chega nem a um (1%) por cento da população. Sem
estar me baseando em dados estatísticos, fruto de uma pesquisa de campo, ao responder
esta pergunta estou apenas emitindo uma opinião pessoal e mesmo assim em termos de
hipótese. A audiência de nossa televisão (classes C, D, E que é maioria), na verdade,
não está muito preocupada com isso. Compete a nós, pesquisadores, identificarmos os
processos e estudá-los, visando a implementação de medidas que visem a preservação

de nossa cultura e/ou apresentando soluções para problemas identificados, procurando
evitar generalizações ou radicalismos. Quanto à Segunda parte da questão: Existe de
fato uma cultura global? Depende do que entendemos por cultura. Se por exemplo
considerarmos a “cultura econômica global”, poderíamos dizer que existem
fundamentos/princípios econômicos globais que estão sendo adotados em todo o mundo
como uma cultura geral que tem o mesmo objetivo. Entretanto quando nos referimos à
cultura popular, em seu sentido mais amplo, discordo, pois cada país, cada região tem
sua própria cultura e isto tem sido, de certa forma, mantido, apesar das tentativas de
homogeneização cultural, principalmente no setor da música. Aliás, é bom que se diga
que o processo de globalização depende também da manutenção do regionalismo (das
culturas regionais, das forças de mercado regionais) para que o processo global como
um todo possa sobreviver também.
PCLA - Sua formação acadêmica em nível de pós-graduação aconteceu na
Universidade do Texas, em Austin. Os Estados Unidos são apontados como o
grande modelo do jornalismo praticado no Brasil, e mesmo de alguns programas
de entretenimento de nossa televisão, como os chamados “reality shows”. Em sua
opinião, na área teórico-metodológica também haveria essa relação de
“empréstimo” ou o chamado pensamento comunicacional latino-americano é uma
referência mesmo nas universidades americanas?
SM – Quanto à forma e à estrutura, o jornalismo brasileiro copiou muito do jornalismo
americano. Entretanto, quanto ao conteúdo e a prática jornalística no dia-a-dia, o
jornalismo daqui apresenta características diferentes do praticado por lá, principalmente
no jornalismo regional, mas este assunto mereceria talvez um livro ou uma tese para
explicar as semelhanças e as diferenças. Quando identificamos algumas semelhanças
nos programas televisivos não significa que o todo seja igual. Na verdade, no que diz
respeito à televisão, pode-se dizer que as técnicas de produção, gravação, edição,
iluminação etc. são similares. Pode-se dizer que o formato de alguns programas também
é idêntico e muitas vezes eles são apenas adaptados, interpretados por atores locais e/ou
traduzidos. Mas ao longo dos anos a televisão brasileira tem conseguido impor um
estilo diferente e próprio de produção que valoriza, por exemplo, mais o conteúdo,
identificando os personagens, do que apresentando apenas ação, o movimento, para
prender a atenção do espectador. Uma produção americana, a título de exemplo e sem

generalizações, começa com muita ação sem apresentar os personagens e ou as razões e
motivos que o levaram àquela situação, enquanto, em sua maioria, as nossas produções
procuram contextualizar a história... Mas não vamos entrar nestes detalhes, pois o
assunto além de ser muito polêmico, necessita também de um estudo à parte para
confirmar através de analises de conteúdo estas idéias aqui levantadas como suposições.
No que se refere a área teórico-metodológica podemos dizer que os pesquisadores
latino-americanos têm importado muito dessas teorias, tanto norte-americanas como
européias para a realização da maioria das pesquisas comunicacionais. Entretanto,
também é certo que o pensamento latino-americano também tem suas bases bem
sedimentadas e que mesmo nos Estados Unidos são consideradas como referência. No
campo da pesquisa de comunicação latino-americana já existem várias linhas de
pesquisas com características próprias independente da referência teórica das escolas
americanas e ou européias, e que devido ao volume de estudos produzidos vêm sendo
considerados como um modelo. Para tanto o trabalho desenvolvido pelo CIESPAL,
FELAFACS, INTERCOM etc. ao longo das últimas duas décadas foi de fundamental
importância para o crescimento da escola latino-americana e principalmente da escola
brasileira com todas as suas nuanças.
PCLA - No que diz respeito à regulamentação das comunicações no Brasil, você
acredita que o cenário de convergência, descrito por alguns pesquisadores, vai
motivar uma reformulação das políticas de concessão de canais ou controle do
acesso aos meios de comunicação?
SM – A convergência das mídias e sua interatividade são fato. Nada do que
conhecemos hoje será a mesma coisa nos primeiros anos do próximo milênio, quando
haverá uma mudança radical nos conceitos de televisão/Internet. Acredito que vai haver
necessidade de uma reformulação não apenas nas políticas de concessões de canais,
como também no controle da disseminação dos conteúdos. Isto será inevitável.
PCLA - Muitos sites da Internet já incluem espaços com conteúdo audiovisual,
alguns chegam a receber inclusive o nome de TV (caso da UOL). Há perspectivas
de mudança na linguagem praticada na telinha a partir dessa interação com o
mundo virtual? Como seria o profissional capacitado a trabalhar nesse espaço de
convergência, chamado algumas vezes de multimídia?

SM – Sim. Mas tudo que podemos dizer agora é que qualquer coisa que se diga nesse
setor com referência ao futuro não passa de especulação. Com relação ao profissional,
quando se fala num profissional multimídia, a primeira imagem que se nos apresenta é
aquela do profissional dos mil e um instrumentos, que dentro das redações exerce uma
função de curinga, o homem dos sete instrumentos, o faz tudo. Esta imagem é de certa
forma, uma imagem pejorativa, pois o faz tudo acaba sendo uma espécie de quebragalho, nunca um profissional na acepção total da palavra. Entretanto, um jornalista
multimídia deve ser aquele profissional que está preparado e que entende como
funcionam todos os meios de comunicação em todos os seus aspectos, da produção,
difusão, comercialização e administração. Hoje é importante que o jornalista tenha uma
visão real do mercado onde atua, além de conhecer a operacionalização de toda a
parafernália tecnológica existente, a fim de que possa satisfazer suas necessidades,
como comunicador, e atender aos variados níveis de expectativas dos consumidores de
produtos midiáticos. O profissional multimídia é também aquele que tem uma noção
perfeita das demais profissões da área da comunicação social, sabendo exatamente
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Os cursos de comunicação hoje em dia têm procurado abrir o leque das opções das
disciplinas oferecidas, buscando ampliar a interdisciplinaridade e integração com outros
cursos, visando abrir ainda mais a visão de mundo do futuro jornalista, que precisa ser
um profissional aberto, sem qualquer tipo de preconceito e voltado cada vez mais para
adaptar as novas tecnologias e tirar proveito delas em benefício da coletividade. O
profissional multimídia não pode ser confundido com o profissional que sabe operar
variados e sofisticados instrumentos eletrônicos. Muito pelo contrário, este profissional
deve conhecer principalmente como funcionam as forças do mercado, como pensam os
profissionais de outras áreas, como se processam as relações profissionais entre si e
como elas utilizam os meios de comunicação e como se gratificam ao utilizar cada
veículo.

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL
(Entrevista concedida a PATRÍCIA SAITO, do Instituto Ethos em 18 de setembro de
2005. A entrevista está disponibilizada no site do Ethos: www.ethos.org.br ).

Patrícia Saito – Como começou seu envolvimento/interesse pela Responsabilidade
Social Empresarial?
Sérgio Mattos – A responsabilidade social empresarial ou de cada indivíduo está ligada
diretamente à ética, que não pertence a grupo algum, pois pertence à humanidade. A
ética e a responsabilidade social estão diretamente relacionadas com as funções sociais
da mídia e dos profissionais de comunicação (educar, informar, fiscalizar e entreter). Só
se cumprem bem estas funções sociais quando se tem uma postura ética e um
compromisso

de responsabilidade social.

Meu envolvimento/

interesse pela

responsabilidade social começou nos anos 70, quando comecei a ministrar a disciplina
Ética Jornalística, no Curso de Jornalismo da UFBA. De lá para cá, também no
exercício diário de jornalista, passei a dar uma atenção especial aos compromissos da
mídia com a educação e com o meio ambiente. Entretanto, devo destacar aqui que a
responsabilidade social não pode ser parcial, ela exige a participação e o engajamento
de todos e de forma integral. Como se costuma afirmar, “voluntariado é engajamento
cívico”, mas para que este exercício da cidadania seja praticado conscientemente,
devemos ter em mente que a responsabilidade social é, antes de tudo, uma
responsabilidade do indivíduo e não das empresas e do Estado. Ter responsabilidade
social não é uma escolha, é um dever de todo cidadão. É dever do cidadão cumprir o seu
papel de tornar menos desigual a sociedade na qual está inserido. Este engajamento,
individual ou coletivo, (por meio de uma empresa, da qual ele seja o dirigente máximo
ou um simples funcionário), deve ser direcionado para a promoção do desenvolvimento
sustentável.
PS – Você tem acompanhado a cobertura da mídia sobre o tema? Qual é sua
avaliação? (Especialmente no que diz respeito à cobertura feita pelos veículos de
comunicação do Nordeste)

SM – Sim. Tenho acompanhado a cobertura da mídia sobre o tema e, em minha
opinião, apesar de ainda muito tímida, tem crescido o interesse e o compromisso dos
veículos e, principalmente, dos profissionais de comunicação.
PS – Qual é a importância da mídia para fazer avançar este movimento?
SM – A responsabilidade social é um tema que vem sendo analisado e debatido por
estudiosos e profissionais da própria mídia (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 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 pela melhoria da qualidade de vida da população e de sua
saúde e em defesa do meio ambiente. Por isso, a cidadania que a mídia e os
profissionais de comunicação, principalmente os jornalistas, devem defender é aquela
da integração e do respeito pleno do homem para com a natureza. Só assim
conseguiremos fazer avançar o movimento, conscientizando a todos.
PS – Você acredita que as empresas situadas no Nordeste estão de fato envolvidas
com esta forma de gestão ou se trata apenas de uma ação de marketing?
SM – Quanto às empresas situadas no Nordeste de um modo geral não podemos afirmar
que estejam totalmente envolvidas com os objetivos de desenvolvimento do Milênio,
pois ainda encontramos muitas explorando o trabalho infantil, o trabalho escravo e
principalmente contribuindo para a destruição e ou poluição do meio ambiente. No que
diz respeito às empresas de mídia (tanto eletrônica como impressa) mais
especificamente, podemos dizer que já se pode detectar um movimento positivo em
direção ao compromisso com os objetivos do milênio, tendo em vista que a quantidade
de matérias de conscientização da população e de denuncias contra os abusos têm sido
mais freqüentes. Em síntese, baseado na simples observação e acompanhamento dos
noticiários específicos, podemos afirmar que, apesar dos temas relacionados à
responsabilidade social ocuparem hoje grandes espaços na mídia, a cobertura
jornalística ainda é muito deficiente, pois acaba mascarando a realidade do setor. O
jornalismo minimiza os problemas, limitando-se muitas vezes a cobrar soluções
paliativas. Estamos precisando de uma atuação mais precisa e sistemática.

PS – Quais são as maiores dificuldades para que o tema seja compreendido e entre
na pauta cotidiana? Você tem críticas ou sugestões a fazer sobre a maneira como o
tema está sendo trabalhado no Brasil ou no exterior?
SM – A maior dificuldade que se pode constatar ainda é a falta de consciência de alguns
profissionais e o comprometimento econômico-financeiro das empresas de mídia
regional com alguns de seus anunciantes, que ainda não estão devidamente
comprometidos com os Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Para
vencermos estes obstáculos, acreditamos que é necessário um trabalho sistemático de
conscientização dos profissionais da mídia e dos empresários nordestinos. É necessário
também que as pessoas envolvidas no processo passem a sugerir pautas criativas e
viáveis para os veículos de comunicação. Aqui vale destacar que comete ainda ao
profissional de imprensa consciente diversificar as fontes ouvidas; preservar as
informações que são protegidas por lei; levantar informações extra-oficiais que sirvam
para ilustrar e esclarecer melhor os fatos a serem divulgados; ressaltar a importância dos
fatos sem barreiras e preconceitos; indicar estratégias e soluções e não se limitar apenas
a realizar denúncias; dar visibilidade aos fatos e realizações que sejam positivas; atuar
como agente fortalecedor das ações; assumir uma postura crítica para refletir sobre a
importância dos programas sociais; acompanhar as ações governamentais e nãogovernamentais nos mais variados setores relacionados com os objetivos do milênio; e,
praticar um jornalismo sério comprometido com a ética e com a busca da verdade. 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, abuso sexual de crianças e
adolescentes, saúde pública e principalmente dos direitos do cidadão. A prática
jornalística tem um compromisso ético com a busca da objetividade e da verdade
visando a construção e preservação da cidadania.
PS – Onde é que você utiliza esse conhecimento que tem adquirido sobre o tema?
Em aulas, publicações, artigos?
SM – Sim. Nas salas de aula tenho provocado o debate sobre as responsabilidades
sociais da imprensa e do cidadão. Também tenho procurado divulgar o meu
comprometimento pessoal por meio de palestras e artigos na imprensa.

PS – Como você avalia o tratamento/entendimento da mídia sobre os Oito
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio?
SM – Acreditamos que a integridade é a base fundamental da credibilidade de todo e
qualquer profissional independente do campo de atuação. Acreditamos que o
profissional deve defender sempre a regra fundamental da democracia e do respeito
individual, conforme estabelecida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Devemos, pois, como mídia ou como jornalistas, examinar nossos próprios valores,
evitando impor os nossos valores nos outros. Devemos evitar estereótipos étnicos e
sociais de raças, 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. Compete, pois aos profissionais da comunicação exercer a
cidadania de maneira ética e profissional para que possamos, juntos, independente de
profissão ou setor de atuação na sociedade, construir um Brasil melhor. 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 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
pela melhoria da qualidade de vida da população e de sua saúde e em defesa do meio
ambiente.
PS – Fale sobre o seu livro Mídia Controlada: a história da censura no Brasil e no
mundo. Existe alguma conexão entre esta discussão e a dificuldade dos veículos de
comunicação de incorporarem o conceito de responsabilidade social?
SM – Mídia Controlada: a história da censura no Brasil e no mundo, publicado pela
Editora Paulus, de São Paulo, é o meu 26º livro. Nele abordo a história da comunicação
social em vários países identificando os constantes conflitos originados pela censura.
No Brasil, o controle exercido sobre a mídia, seja ele econômico, político ou policial,
existe desde o início do jornalismo e se mostrou mais agressivo em determinados
momentos históricos, como no período da ditadura militar. Neste livro procuro resgatar
a história dessa censura no Brasil e no mundo, analisando os instrumentos de controle,

as leis e a estrutura dos meios de comunicação. A influência estrangeira, a concentração
da mídia nas mãos de poucas pessoas, a orientação para o lucro, a dependência de
subsídios e isenções oficiais, a localização nos grandes centros e diversos outros fatores
abordados mostram como o jornalismo ainda hoje se sente dependente e de certo modo
censurado, seja externa ou internamente. A crítica a todos estes elementos é essencial,
pois a liberdade de imprensa é imprescindível para a construção de uma sociedade
democrática e livre. Assim sendo, não tenho dúvidas de que existe uma relação direta
entre a discussão da censura e da liberdade de imprensa com as dificuldades dos
veículos de comunicação incorporarem o conceito de responsabilidade social. Isto
porque para que a imprensa e os jornalistas possam assumir integralmente seu papel
ético e de responsabilidade social é necessário 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 princípios e compromissos com a
Verdade, Justiça, Liberdade e Responsabilidade.
PS - Fale sobre o trabalho da Rede Ethos de Jornalistas. Em que medida a Rede
colabora para a capacitação dos profissionais de comunicação? Como membro do
Comitê Consultivo acredita que o projeto vem evoluindo ao longo dos anos?
SM - Apesar de figurar em quarto lugar como o país mais desigual no ranking mundial,
o Brasil também está entre os países mais responsáveis e éticos do mundo. Ao mesmo
tempo em que é considerado como um dos menos avançados no que diz respeito à
concentração de renda, pois aqui os ricos são 33% mais ricos do que os pobres, o
Instituto Social de Estudos Religiosos (ISER) apresenta dados instigantes: 23% dos
adultos brasileiros (19,7 milhões de pessoas) doam parte do seu tempo para ajudar os
outros. Isto significa que, apesar das desigualdades ainda existentes e gritantes, o
brasileiro está cada vez mais consciente de seu papel como agente transformador da
realidade e começa a se engajar no trabalho que visa a construção de um mundo mais
próspero, justo e ambientalmente sustentável. É preciso que os empresários e cidadãos
conscientes saibam distinguir e nunca confundir responsabilidade social com
filantropia. A filantropia ou benemerência tem caráter assistencial e é uma ação que
não incorpora mudanças multiplicadoras e auto-sustentáveis. A responsabilidade social

está diretamente relacionada com a tomada de decisões que valorizem principalmente a
ética, o cidadão, as comunidades e o meio ambiente. Ter responsabilidade social é
assumir compromisso com o bem-estar das comunidades onde atuamos, contribuindo
diretamente para diminuir as desigualdades, visando o resgate da cidadania e
preservação do meio ambiente. A responsabilidade social envolve ainda solidariedade,
respeito à dignidade humana e do bem comum, a produção de bens e serviços de
qualidade, além do compromisso permanente com a transparência e a ética.
Desenvolvimento sustentável é promover a melhoria dos indicadores sociais e
condições de vida, satisfazendo as necessidades do presente, sem comprometer o meio
ambiente e o futuro do próprio ser humano. Para que isto aconteça é necessário nos
engajarmos na luta por políticas públicas de inclusão social, inclusão cultural e digital,
além de procurarmos garantir educação e saúde de qualidade, serviços de assistência
social como direito do cidadão e não como um favor da empresa ou do Estado.
Precisamos também nos engajar no combate sustentável à pobreza. Em síntese,
devemos fazer um exame de consciência buscando identificar o que estamos fazendo e
o que precisamos ainda fazer para assumir o nosso papel de cidadão na prática social
responsável, atuando como agentes multiplicadores de ações voltadas para o
desenvolvimento humano e a inclusão social. Creio que este é exatamente o trabalho de
conscientização e colaboração comprometida que vem sendo desenvolvido pela Rede
Ethos de Jornalismo. Apesar de reconhecer, como membro do Comitê Consultivo, que o
projeto vem crescendo de ano-para-ano, acredito que precisamos promover, de modo
mais sistemático, uma capacitação permanente dos profissionais de comunicação por
meio de cursos em conjunto com outras ONGs e instituições de ensino em todas as
regiões do país.
PS – Gostaria de utilizar este espaço para dar algum tipo de recado aos
integrantes?
SM – Finalizando, gostaria de lembrar que compete aos profissionais de imprensa
diversificar as fontes ouvidas; preservar as informações que são protegidas por lei;
levantar informações extra-oficiais que sirvam para ilustrar e esclarecer melhor os fatos
a serem divulgados; ressaltar a importância dos fatos sem barreiras e preconceitos;
indicar estratégias e soluções e não se limitar apenas a realizar denúncias; dar
visibilidade aos fatos e realizações que sejam positivas; atuar como agente fortalecedor
das ações; assumir uma postura crítica para refletir sobre a importância dos programas

sociais e de saúde; acompanhar as ações governamentais e não-governamentais no setor
da saúde pública; e, praticar um jornalismo sério comprometido com a ética e com a
busca da verdade. 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,
abuso sexual de crianças e adolescentes, saúde pública e principalmente dos direitos do
cidadão. A prática jornalística tem um compromisso ético com a busca da objetividade e
da verdade visando a construção e preservação da cidadania. Só assim estaremos dando
a nossa contribuição positiva e direta para o cumprimento dos Oito Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio.

PARTE III

VEÍCULOS IMPRESSOS

O FILTRO NO PROCESSO DE EDIÇÃO
JORNALÍSTICA

(Entrevista concedida a ALEXANDRE COSTA REIS, então estudante de jornalismo
da FACOM/UFBA, em 20 de abril de 1999, e disponibilizada na revista virtual O
FOCA).
Sérgio Mattos nasceu em 1948, em Fortaleza, Ceará, e vive na Bahia desde 1959.
Lançou, em 1968, juntamente com Ivan Soares, a revista Experimental, quando tinha 20
anos de idade. Ainda era estudante quando começou a atuar como jornalista,
participando do grupo que formou, na época, o revolucionário jornal Tribuna da Bahia,
sob o comando de Quintino de Carvalho. Foi de repórter a editor, cargo que ocupa hoje
no jornal A Tarde..
Diplomado em Jornalismo pela UFBA, fez Mestrado e Doutorado na Universidade do
Texas, em Austin, EUA, onde publicou livros como: The Development of
Communication Policies Under the Peruvian Military Government e The Impact of the
1964 Revolution on Brazilian Television, respectivamente nos anos de 1981 e 1982.
Também publicou vários artigos especializados no Brasil e no exterior. Seu primeiro
livro individual de poesias foi Nas Teias do Mundo, publicado em 1973. Em 1977,
lançou o seu O Vigia do Tempo, segundo livro individual de poesias, que foi traduzido e
publicado em inglês. E por gostar tanto de literatura Sérgio Mattos, quando foi
presidente do Instituto Baiano do Livro (IBI), tentou possibilitar a instalação da
primeira editora de peso na Bahia, mas não obteve sucesso.
Mattos dedicou boa parte de suas pesquisas à televisão brasileira. A sua tese de
doutorado, intitulada Domestic and Foreign Advertising in Television and Mass Media
Growth: A Case Study of Brazil, editado pela Microfilm University, é um exemplo. Em
1990, teve editado pelo jornal A Tarde e Associação Brasileira de Agências de
Propaganda/Capítulo Bahia, o livro Um Perfil da TV Brasileira: 40 Anos de História
(1950-1990).

Hoje, o jornalista, professor aposentado da FACOM/UFBA, poeta, escritor, pesquisador
e músico Sérgio Mattos se lança num novo desafio: estabelecer no mercado o seu mais
novo produto, a revista de arte, cultura e entretenimento Neon. A revista Neon está nas
bancas desde janeiro deste ano [1999]. É uma revista bonita, bem escrita, que conta com
colaboradores de renome, e, se estabelecida, será mais um espaço aberto para os
profissionais de imprensa da Bahia. E foi para falar da revista, e de outras coisas mais,
que Sérgio Mattos nos concedeu uma breve entrevista nas instalações do jornal A Tarde.
Leiam e aproveitem.
Alexandre Costa Reis – A Bahia precisava de uma revista como Neon?
Sérgio Mattos – Na verdade, Salvador já tem algumas revistas. Revistas que não são
profissionais. Tem muita publicação amadora. Sempre que surgem, depois de dois ou
três números, param, desaparecem, deixando de circular. Em toda história da imprensa
baiana, só encontramos uma revista que foi mais duradoura, na década de 1950, que se
chamava Única e que foi feita por Gilberto Amado. Esta se manteve por longos anos.
Eu não cheguei a fazer um levantamento estatístico na área, mas teve outra, chamada
Liderança, na década de 1970, que permaneceu até o número 25 ou 26, e que era
mensal. A partir daí nenhuma outra sobreviveu, salvo essas mais recentes como a Viver
Bahia, da Bahiatursa, que era subsidiada pelo Governo do Estado, mas mesmo assim
deixou de circular. Outra revista que resistiu algum tempo foi a revista Panorama,
produzida em Feira de Santana. Tinha uma gráfica que mantinha a revista e mesmo
assim ela não foi para a frente, apesar de ter um cunho mais profissional do que as
outras. E agora a gente resolveu investir no mercado, considerando o fato de que 5% do
PIB baiano é constituído basicamente de produtos culturais. Quer dizer, a cultura
estabelece empregos diretos e indiretos, principalmente a música baiana. É uma fatia do
mercado muito grande, a ser explorada, que tem dinheiro circulante, então tem um
mercado que pode sustentar uma revista desse nível. Decidimos fazer uma revista de
arte, cultura e entretenimento.
ACR – Nas duas primeiras edições, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown foram capas
da revista... É uma indicação de que a revista que vai falar mais sobre a música
baiana?

SM – A capa da revista vai se concentrar nos assuntos temáticos de cada mês, assuntos
que estejam realmente em evidência. No mês de Carnaval não poderia ser outra coisa
que não fosse Carnaval, e janeiro já é pré-Carnaval, então tínhamos que nos concentrar
um pouco mais sobre o tema e as duas primeiras capas registraram essa tendência. Mas
a edição do mês de março é sobre a história da cidade de Salvador. A capa, por
exemplo, foi dedicada a Tomé de Souza.
ACR – E como está sendo a receptividade do público, a venda da revista? O senhor
tem recebido muitas críticas?
SM – Críticas, elogios, cartas, comentários, a maioria achando que a revista está boa.
Mas temos analisado os nossos defeitos, constatando, por exemplo, que a maioria deles
se deve à falta de infra-estrutura, digamos, pouco adequada, mas estamos fazendo o
possível e procurando corrigir os erros de um número para o outro. Quando você analisa
os primeiros números, pode observar que houve uma evolução, um aperfeiçoamento, e
isso é normal. Acredito que a revista só vai ganhar um perfil próprio depois que ela tiver
mais de um ano de circulação. Com relação à receptividade, os números estão se
esgotando.
ACR – É difícil montar uma revista na Bahia e no Brasil?
SM – Sim. As dificuldades, por exemplo, na Bahia seriam as da credibilidade e
periodicidade. Depois que você lança uma revista, você tem que garantir uma
periodicidade. Se você diz que a revista é mensal, ela tem que circular mensalmente. As
outras revistas que existem, por exemplo, se dizem mensais, mas não conseguem manter
a periodicidade... A nossa, a Neon, está saindo mensalmente. A grande dificuldade é
manter a periodicidade, para obter a confiança dos anunciantes. Se você tem
credibilidade, os anúncios vão chegar. Estamos saindo com o terceiro número e ainda
temos muitas dificuldades em obter anúncios.
ACR – A revista é algum projeto antigo do senhor, já tem muito tempo que o
senhor queria lançar a revista?
SM – Na verdade nós passamos o ano passado (1998) todo estudando esta revista, desde
abril. Passamos o ano todo elaborando o projeto, registro de nome, registro de empresa,
toda a parte burocrática. E o mais difícil realmente foi a definição do nome, porque nós
chegamos a relacionar mais de 200 nomes...e toda vez que tentávamos com um nome o

registro do nome escolhido, ele já existia e já estava registrado. E para cada consulta
feita, para você saber se o nome pode ser registrado ou não, você paga o valor de R$
20,00. Você faz uma consulta e depois de uma semana ou dez dias recebe a informação
de que aquele nome já está registrado pela empresa tal. Nós passamos o ano todo nisso,
e quando chegamos no mês de dezembro decidimos: a revista tem que sair em janeiro
[de 1999] de qualquer jeito. Em dezembro, conseguimos registrar o nome Neon.
ACR – Folheando a revista, observamos que ela tem um forte apelo visual. Parece
que hoje isso é uma tendência...
Sérgio Mattos – Tem muita gente criticando, principalmente os colegas jornalistas, que
acham que deveríamos ter mais fotos e menos textos ou textos mais curtos. Estamos
dando muita leitura ainda na revista. E na verdade este é um fator, o diferencial que nós
escolhemos. Como é uma revista mensal, a gente espera que as pessoas tenham tempo
para ler.
ACR – A revista tem uma boa equipe de colaboradores e repórteres...
SM – Sim, mas na verdade, neste momento inicial, nós só temos colaboradores. Os
nossos repórteres são prestadores de serviços. Nós não temos uma equipe ainda
estabelecida, formada, porque para você estabelecer uma equipe, para você contratar
pessoas, você precisa ter a segurança de que a empresa já esteja caminhando. E como o
negócio está ainda muito novo e como não temos nenhum grupo de capitalistas por
trás... o jeito é contratar por tarefa/colaboradores. Nós [quatro sócios] nos reunimos,
investimos nossas economias e estamos tocando o barco. E como o custo é alto, estamos
preferindo trabalhar com prestação de serviço. Se você está disponível para fazer uma
matéria, eu lhe contrato, você faz a matéria, acertamos o preço e a gente trabalha no
pacote.
ACR – Uma boa equipe é garantia de sucesso para uma revista?
SM – Também, também. No nosso caso, por exemplo, o corpo de colaboradores é
constituído por profissionais que têm nome. Todas as pessoas que estão colaborando já
são reconhecidas e aceitas pela sociedade.

ACR – Em 1968, o senhor, juntamente com Ivan Soares, lançou a revista
Experimental. Hoje é a vez da revista Neon. O senhor poderia estabelecer um
paralelo entre estes dois momentos da sua vida?
SM – Bom, primeiro, em 1968, estávamos na faixa dos 20 anos e queríamos mostrar,
expor as poesias que fazíamos. Então, junto com Ivan, criamos a revista Experimental.
Era uma revista só de poesias. Experimental não tinha outra coisa que não fosse poesia.
E ela só durou até o número três, número crítico de qualquer revista. Só que esta poderia
estar circulando até hoje, mas aconteceu que quem bancava era a gente mesmo, então
um casou e o outro casou e ficamos sem dinheiro para manter a revista. Essa revista,
naquela época, contribuiu para o lançamento de 30 poetas baianos...
ACR – O senhor poderia citar alguns?
SM – Por exemplo, a Aninha Franco, como poetisa, foi lançada pela minha revista, só
para citar um nome conhecido. E posterior à Experimental, eu não tive outra experiência
com revista salvo em ter trabalhado nas existentes. Eu trabalhei na revista Liderança, de
Hélio Teixeira de Freitas, quando ainda estudante da faculdade. A Liderança durou
quase três anos e era um veículo segmentado, direcionado à classe empresarial. Tratava
de negócios, de economia, de publicidade, de marketing, já naquela época... , então ela
tinha uma circulação dirigida, não era vendida em banca, como a nossa [Neon] é
atualmente. Nós estamos distribuindo 80% da tiragem porque não tivemos verba para
produzir uma campanha de lançamento. Então eu não posso vender assinatura, não
posso dar essa garantia de que os 20 mil exemplares serão vendidos em banca, e
estamos distribuindo para as pessoas tomarem conhecimento de sua existência. Se você
consolida o hábito da leitura, as pessoas depois vão procurá-la automaticamente nas
bancas na busca de algum assunto de interesse. Portanto, não há como traçar um
comparativo entre as duas, entre Experimental e Neon. Entretanto, Neon é um produto
profissional, uma revista comercial, sem deixar de ser uma contribuição para a
promoção e o engrandecimento das artes, da cultura e do entretenimento, tendo em vista
que se você não faz uma coisa que não seja aceita pelo público, você não atrai
anunciante, e para você sobreviver precisa de anúncio. Estamos fazendo uma revista que
é cultural, mas com um leque de alternativas bem abertas, com o objetivo de poder
tratar de todas as áreas da cultura.
ACR – E de 1968 para cá, o que mudou no jornalismo?

SM – Mudou muita coisa em função do avanço tecnológico. Da década de 1970 para cá,
o avanço tecnológico que beneficiou a imprensa foi o sistema de impressão offset, que
provocou uma forte transformação no jornalismo. Quer dizer, a qualidade de impressão
do offset possibilitou uma melhor visualização das fotografias. A utilização das cores
também contribuiu para acelerar as mudanças. E já nessa última década foi a tecnologia
da informática, que fez com que o jornalismo se tornasse mais ágil, que nós tivéssemos
mais tempo para apurar uma maior quantidade de notícias. Os jornais de 30, 40 anos
atrás circulavam com um determinado número de páginas equivalente ao tamanho de
um dos suplementos diários hoje veiculados pelo jornal A Tarde, por exemplo. Os
jornais daquela época tinham, no máximo, de oito páginas a doze páginas. Hoje, A
Tarde circula com uma edição média de 60 a 80 páginas, que são feitas de um dia para o
outro, com uma tiragem dez vezes superior às de 30 ou 40 anos atrás. Isso tudo por
causa de uma tecnologia alinhada que faz com que o jornal avance. Por outro lado,
houve também um grande avanço da imprensa no que diz respeito ao conteúdo. Hoje os
jornais dispõem de profissionais que trabalham especificamente com o jornalismo, se
formaram em jornalismo, estudaram para ser jornalistas. Até a década de 70, qualquer
pessoa que queria ou soubesse escrever ia para o jornal fazer um "bico". As pessoas se
sentavam e escreviam suas próprias opiniões (era um jornalismo pessoal e muito
opinativo). Faziam críticas, mas não apuravam os fatos. Hoje temos também críticas e
opiniões, mas existe a apuração dos fatos. Independentemente de tudo isso, houve um
período em que sofremos uma série de restrições, que foi o período de censura imposto
pelos governos militares e depois tivemos a abertura total. Foram dois massacres, na
verdade, que o jornalismo sofreu: um pela censura do governo, que limitou a
criatividade, limitou o desenvolvimento da imprensa. E depois, quando veio a abertura,
os jornalistas achavam que podiam falar de qualquer coisa, então partiram assim com a
cara e o peito abertos, enfrentando tudo, contra todo mundo, denunciando tudo. E nós
pecamos muito nessa fase do denuncismo, quanto estávamos tentando passar o Brasil a
limpo, assumindo uma postura, digamos assim, até infantil. A imprensa pode contribuir
com o desenvolvimento, pode contribuir para uma porção de coisas, mas ela, na
verdade, tem que exercer o papel da vigilância, ela tem que estar sempre denunciando.
É como o velho chavão diz: "A imprensa é o cão de guarda da sociedade". E eu acredito
que essa fase foi ruim para a imprensa, sob um ponto de vista, porque diminuiu um
pouco a credibilidade que a gente tinha. Mas se a imprensa, o jornalismo, pecou por
excesso, pelo menos não pecou por omissão. Essa fase foi importante, pois contribuiu

para que a imprensa amadurecesse, para que novos profissionais, mais independentes,
surgissem. Foi no mesmo período, nestes últimos 30 anos, que a publicidade brasileira
se profissionalizou, possibilitando à imprensa ter, por exemplo, maior independência,
porque quando você recebe anúncios de várias fontes você fica mais independente.
ACR – Como foi o comportamento da imprensa no período da ditadura na Bahia,
mais especificamente?
SM – Na Bahia a imprensa sofreu o mesmo processo de censura exercido na imprensa
nacional. O processo foi nacional. Aqui nós tínhamos proibições um pouco mais rígidas
do que no Rio e São Paulo, porque alguns assuntos, que eram liberados lá, eram
proibidos aqui. Quer dizer, a censura era exercida de uma maneira muito pessoal: se o
delegado da Polícia Federal não queria, ele não queria e ficava por isso mesmo, e ai de
quem fosse contra. Agora, não podemos deixar de registrar que a imprensa baiana
evoluiu nos últimos anos. Se você traçar um paralelo em relação a Rio ou São Paulo, a
nossa imprensa evoluiu muito mais intensamente do que a deles, porque a gente tinha
um nível muito baixo. Então, a partir do offset, que chegou na imprensa diária da Bahia
em 1969, com a Tribuna da Bahia, houve uma melhoria muito mais sensível e notada
aqui do que lá.
ACR – Outro dia, o editor de política da Tribuna da Bahia, Ivan Carvalho, falava
que a situação financeira do jornal está muito complicada e que eles não podem
nem fazer oposição com medo de perderam anunciantes e, consequentemente,
perderem dinheiro. O senhor não acha que hoje existe uma outra censura, mas
mascarada?
SM – É, eu acho. Tenho um livro que se chama O Controle dos Meios de Comunicação,
editado pela EDUFBA, no qual trato justamente sobre isso. A censura policial você
conhece porque ela é exercida pela força, enquanto que as outras censuras (a censura
econômica e a política) são muito mais sutis. A censura econômica é a pior que existe,
já que o jornal não pode falar coisa alguma que possa afetar o seu anunciante porque
você tem que garantir a sobrevivência da sua empresa. Por isso os jornais têm que
aumentar o número, a quantidade de anunciantes, para ficarem mais independentes.
ACR – E o senhor não acha que às vezes a imprensa censura a própria imprensa.
Por exemplo, recentemente o jornalista da Folha de S. Paulo, Juca Kfoury, revelou

o polêmico contrato entre a CBF e a Nike. Ele não ganhou primeira página e
também a sua notícia não mereceu sequer a mínima atenção por parte do restante
da imprensa...
SM – Sim, mas observe o seguinte: no processo de censura, ou melhor, não chamaria de
censura, mas sim de escolha do que se vai publicar. Você começa a fazer a seleção das
notícias na escolha dos assuntos que você vai trabalhar. Então, se eu chego no jornal
pela manhã e tenho mil assuntos, mas eu só posso escolher 200, eu já deixei 800 de
lado, que não vão ser publicados. Portanto, já houve aí um filtro muito grande. Qual foi
o critério usado para a seleção dos assuntos a serem trabalhados?
ACR – Sim, mas não se tratava de um assunto importante?
SM – Mas era importante por que? Qualquer notícia publicada num jornal é importante,
não importa o tamanho da notícia. Eu posso publicar uma nota de três linhas no jornal
dizendo que os funcionários de uma empresa pequena vão receber 100% de aumento e o
resultado é que, para eles, aquela é ou foi a notícia mais importante do jornal, porque a
informação diz respeito diretamente à vida deles. Podemos ter uma manchete
jornalisticamente correta e a informação nela contida não ser considerada importante
para 90% da população. Então, os critérios que são adotados hoje pela imprensa e
utilizados pelos jornalistas, é que talvez precisem ser reformulados. O que está se
questionando hoje não é mais a censura, a influência, mas sim os critérios da utilização
dos espaços na mídia, o filtro que é exercido pelos jornalistas. Então, não adianta
defendermos uma série de coisas se não reformularmos o filtro. O que se precisa
reformular são os critérios de edição. Um editor hoje tem uma responsabilidade muito
grande: ele é responsável pelo que faz, é responsável pela seleção, é responsável por
tudo. O que for publicado hoje é o que o editor escolheu, é escolha pessoal do editor.
Estamos concentrando muito poder nas mãos de uns poucos editores. Por mais ético que
o editor seja, por mais profissional que ele seja, ele vai se defender dizendo: "não, eu
estou selecionando as informações de acordo com os critérios jornalísticos". Então quais
são os critérios jornalísticos? É a proximidade da notícia, a abrangência da notícia, o
número de pessoas que ela atinge, porque assim o jornal poderá vender mais
exemplares. O critério de seleção jornalístico é a desculpa de muitos jornalistas. Mas
será que este critério jornalístico é correto? Será que estamos selecionando os assuntos a
serem publicados exatamente como deveríamos? Se eu tiver uma notícia ruim e uma

notícia boa e só tiver um espaço, vai a notícia ruim? Por que não vai a notícia boa?
Notícia boa vende jornal também. Ah, você dizer que descobriram algo que venha a
possibilitar a cura da AIDS é tão importante quanto você dizer que num acidente
automobilístico morreram dez pessoas!? Mas esse critério mais imediatista, a noção do
que seja notícia num jornal e o conceito sobre qual é a informação que dá mais
repercussão é que precisamos reformular para que o jornalismo possa continuar
crescendo. O resultado é que hoje [1999] nós estamos vivendo (e eu disse isso há dez
anos passados numa entrevista que dei), ou continuamos vivendo, uma crise de
identidade jornalística permanente. O terceiro milênio vem aí, vai haver profundas
reformulações na vida do homem, e não no sentido negativo, mas sim no positivo,
porque a tecnologia e as ciências estão avançando e vão permitir a dedicação de uma
parcela maior de tempo para nos dedicarmos ao lazer e para buscarmos melhores fontes
de informação. Exatamente por isso teremos que praticar um jornalismo diferente, mais
interativo, participativo e comunitário. Assim, no próximo milênio, acredito que o
jornalismo também sofrerá algumas mudanças: de acordo com as tendências passaremos
a ter, por exemplo, jornais praticando um jornalismo–revista, uma imprensa mais
especializada e cada vez mais segmentada. Esta tendência já pode ser observada hoje a
partir do comportamento do público leitor. Tem gente que lê jornais e revistas, mas não
qualquer um. O leitor já seleciona e busca apenas aqueles veículos que interessam a ele.
Se o leitor gosta de surf, ele compra uma revista dedicada ao surf. Cada pessoa está
direcionando e otimizando o seu respectivo tempo de leitura, buscando o seu próprio
segmento. Por isso a imprensa vai ter que buscar, vai ter que se identificar com cada
segmento. O jornalismo não vai mais poder se dirigir para a grande massa. Vai falar
diretamente para grupos cada vez mais segmentados, direcionando seus produtos para
aqueles grupos. Desta forma a imprensa passará a ocupar novos espaços, atraindo não
apenas leitores específicos como também anunciantes específicos. Com esta tendência
se concretizando, a imprensa passará a ter novos tipos de anunciantes buscando atingir
grupos segmentados de consumidores. Então passaremos a ter uma multiplicidade maior
de ofertas, possibilitando ao consumidor da mídia um maior poder de escolha. Então,
podemos imaginar que, no próximo milênio, o conteúdo da imprensa e a prática do
jornalismo, tal como o conhecemos hoje, vai ter que mudar para se adaptar às novas
tendências de consumo de mídia. Não sou profeta, mas podemos fazer projeções a partir
de algumas observações. Você vai ter no Brasil, por exemplo, alguns poucos jornais
com circulação nacional e o restante voltado para suas respectivas cidades e regiões. Por

que perder tanto espaço para dar notícias que não interessam? Se o leitor quiser, ele
compra o jornal local e também o nacional, como já acontece na Europa e nos Estados
Unidos. Nos Estados Unidos você encontra quatro ou cinco jornais nacionais, meia
dúzia de jornais que circulam nacionalmente e o restante, pratica o jornalismo local. E
isso é uma tendência. No Brasil nós não temos jornais nacionais, temos grandes jornais
locais que circulam nacionalmente como A Folha, O Globo, o Estadão, entre outros.
ACR – E fica até mais fácil de vigiar...
SM – De vigiar?*
ACR – Sim, de observar os erros e os excessos.
SM – Não, mas não é um problema de vigia. A palavra "vigiar" aí me assusta, porque
fica parecendo que fica mais fácil de controlar a informação. Produzir um jornal
completamente local é você fornecer à comunidade, na qual você está inserido, uma
maior quantidade de informações sobre esta cidade. Hoje os jornais deixam de publicar
milhares de assuntos locais porque estão publicando, por exemplo, notícias
internacionais e nacionais que às vezes não interessam à população local. Quer dizer,
isso é uma coisa muito nova, eu não posso dizer que esse é ou será um modelo
jornalístico a ser adotado sem que sejam realizadas pesquisas de mercado que
confirmem esta tendência. Mas que existe uma tendência apontando para que o jornal
seja cada vez mais local e regional, isto sim, podemos afirmar, existe e as empresas que
não considerarem esta tendência poderão enfrentar sérios problemas com os
concorrentes. É o processo de regionalização que vai atingir, gostem ou não, a imprensa
escrita também, como está atingindo hoje as emissoras de televisão que já estão se
regionalizando. Só que elas estão começando o processo de regionalização de uma
maneira inversa: ao invés de começar pelo conteúdo estão começando pelo faturamento.
Na Rede Globo, por exemplo, as emissoras afiliadas já apresentam um comportamento
regional. Elas são independentes no faturamento. Elas faturam mais localmente. Elas
poderiam também reverter o quadro atual com relação ao conteúdo e começar a
apresentar uma maior quantidade de produção local, diminuindo a nacional. Mas, por
questões econômicas, a programação nacional permanece. Porém, a tendência é a de se
aumentar a regionalização em todos os sentidos: o comercial, a produção, a notícia.
Quanto tempo isso vai levar para acontecer eu não sei.

ACR – E como está o jornalismo municipal hoje, o senhor que é editor de um
caderno de municípios?
SM – Tenho praticado o jornalismo regional já há 14 anos. Com o lançamento do
suplemento A Tarde Municípios, nós, do jornal A Tarde, fomos pioneiros no Brasil
nisso. Esse suplemento foi a primeira experiência regional, municipal, registrada na dita
grande imprensa brasileira. Depois dessa experiência, bem sucedida, outros jornais, a
exemplo da Folha e O Globo também fizeram algumas experiências segmentadas para
atingir especificamente regiões de seus Estados e até mesmo bairros de suas respectivas
cidades. Não tenho qualquer dúvida sobre o futuro: a segmentação e a regionalização
são uma tendência.
ACR – Sim, mas como estão hoje os pequenos jornais municipais que existem no
interior?
SM – A maior dificuldade dos pequenos jornais é de faturamento. Sobreviver de
anúncios. Se o jornal está instalado numa comunidade muito pequena, onde o comércio
é pobre, ele não tem muito futuro, a não ser que tenha algum capitalista, grupo político
ou econômico bancando seus custos de produção. Para a pequena imprensa sobreviver
ela precisa despertar a confiança dos anunciantes, senão ela não sobreviverá. Na Bahia
nós temos cerca de 50 pequenos jornais circulando no interior, sendo que, destes,
poucos são diários e estão localizados exatamente nos maiores centros regionais tais
como Ilhéus, Itabuna, Conquista, Feira de Santana e Juazeiro. Os demais apresentam
periodicidade semanal, quinzenal e ou mensal. Nos maiores centros da Bahia já existem
jornais diários.
ACR – O senhor já escreveu vários livros que tratam especificamente da televisão,
inclusive alguns editados fora do país, como The Impact of the 1964 Revolution on
Brazilian Television. O senhor também é coordenador do Grupo de Trabalho de
Televisão do Congresso da INTERCOM. Bom, como Sérgio Mattos observa o
envolvimento de grandes emissoras de TV em negócios mirabolantes como na
compra das teles? Isso não prejudica o jornalismo destas emissoras, tornando-o
cada vez mais parcial?
SM – Uma emissora de televisão não é necessariamente só jornalismo. Ela tem a parte
de jornalismo e a parte de cultura, e a parte destinada a educação. Hoje a televisão

brasileira é muito mais um veículo de entretenimento cultural do que qualquer outra
coisa. Noventa por cento de seu conteúdo é destinado ao entretenimento e a cultura
popular. Muito pouco tempo da TV é destinado à educação e à informação.
ACR – E qualidade tem?
SM – Sim. A televisão brasileira tem qualidade de produção melhor do que a
americana, sob o meu ponto de vista, ressalte-se.
ACR – O senhor foi aluno da FACOM/UFBA, se formou lá e depois foi professor
da unidade, aposentando-se em 1997. Qual a avaliação que o senhor, com a sua
experiência, faz da nossa Faculdade de Comunicação?
SM – Bem, nós temos hoje [1999] uma faculdade que melhorou muito em todos os
níveis, não só no que se refere ao corpo docente, com a busca da especialização e da
titulação pós-graduada. Desde a época que fui estudante os profissionais que ensinavam
lá eram os melhores da cidade. Eram jornalistas, advogados, médicos, que exerciam a
profissão de jornalismo e passaram a ensinar. O alunado melhorou: naquela época, fazer
jornalismo era coisa de “poeta”, de gente que não conseguia passar no vestibular de
outros cursos mais procurados, mas que passava em jornalismo... e hoje não. Para você
entrar na faculdade hoje, você tem que enfrentar uma competição muito grande, pois
comunicação é um dos cursos mais procurados da UFBA. Então, só considerando o
processo seletivo do alunado, você já constata uma melhoria. Se você melhora o
produto que entra, obrigatoriamente você tem que melhorar quem está ensinando. Hoje
temos dentro da FACOM/UFBA um grupo de professores extremamente competentes e
capacitados em suas respectivas áreas. Eu só acho que a gente deveria se concentrar um
pouco mais na graduação, fortalecendo-a com a mesma força e empenho que temos
concentrado na pós-graduação. Por falar em pós-graduação, registre-se, me aposentei da
UFBA, mas continuo ligado ao programa como orientador de mestrandos e
doutorandos.

O JORNAL A SEMANA E SEU EDITOR

(Entrevista concedida a MARIA GRACIELA SANTOS em 02 de maio de 2003).

Maria Graciela Santos - Como você conheceu e começou a trabalhar com
Germano Machado?
Sérgio Mattos – Eu devia ter entre 15 e 16 anos de idade quando encontrei com o
Germano Machado17 a primeira vez. Como católico eu sempre procurava o jornal A
Semana Católica para publicar meus poemas ou crônicas através do padre responsável
pelo jornal. Germano havia substituído o padre Manuel Soares como redator chefe do
jornal e entrou em contato comigo. Então tivemos um encontro e conversamos e ele me
atraiu com a possibilidade de desenvolver um trabalho maior, assinando uma coluna
estudantil e reservando ainda espaço para crônicas e poemas. Era tudo o que eu queria.
Com isso passei a freqüentar a redação e as oficinas de A Semana com mais afinco,
ajudando na confecção, dobragem, revisão e distribuição do jornal que à época
circulava, creio, com cinco mil exemplares vendidos aos domingos nas igrejas da
Arquidiocese de Salvador. Não era bem um trabalho com remuneração, mas um
trabalho voluntário.
MGS – Como você descreveria ele na época?
SM – Àquela época Germano já manifestava seu espírito de pensador católico e muito
crítico, que sabia exercer sua liderança e atrair jovens para trabalhar em torno de seus
ideais. Ele abria as portas e dava oportunidade àqueles que queriam realmente
desenvolver alguma coisa. Acredito que muita gente boa passou por ele, mantendo,
mesmo à distância, uma relação de amizade e de colaboração permanente. Eu sou um
dos seus admiradores até hoje e não é por acaso que indiquei o seu nome para fazer
parte da Academia de Letras e Artes do Salvador – ALAS, da qual fui o primeiro
presidente e fundador. Germano ocupa uma das cadeiras dessa academia.
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MGS – Por quanto tempo você trabalhou em A Semana?
SM – Como eu disse, eu não trabalhei em A Semana, eu era voluntário e este trabalho
voluntário estendeu-se entre 1965-66 a 1970-71.
MGS – Por favor, descreva o dia em A Semana.
SM – Eu passava por lá nas horas vagas entre a escola e o trabalho. Mas, aos sábados,
eu passava toda a manhã na redação, quando o jornal já estava praticamente sendo
impresso em máquina plana, folha a folha. Além das nossas colaborações, ajudávamos a
escrever algumas notas, revisávamos a composição e depois de impresso, ajudávamos a
dobrar as páginas manualmente e a encartar outras páginas. O jornal circulava com oito
ou seis páginas e era um pouco menor do que o tamanho standard e um pouco maior
que o formato tablóide. Na verdade tinha quase o tamanho do jornal El Pais, da
Espanha (formato berliné). Depois de dobrados os exemplares eram separados em
pacotes contendo a quantidade que devia ser enviada a cada paróquia. Quem levava os
jornais para as Igrejas e através de que meios, eu não sei. Provavelmente a
administração da Arquidiocese deveria dispor de um carro para este serviço...
MGS – Qual era o perfil de A Semana? Era uma editora da Arquidiocese de
Salvador?
SM – A Semana era um jornal semanal da Arquidiocese, que tinha uma editora, a Era
Nova, com gráfica própria (linotipos para a composição e máquinas impressoras). A Era
Nova fazia publicações religiosas. Os custos de impressão do jornal eram cobertos pela
própria Arquidiocese, apesar do veículo receber raros anúncios de empresários locais.
Destinava-se basicamente a divulgar circulares da Arquidiocese, notícias do mundo
católico, publicação de artigos, tanto de clérigos como de leigos, e assuntos de
variedade. Era um veículo através do qual o Pastor pudesse mandar recados para o seu
rebanho. Em resumo, A Semana era um jornal católico, semanal, que circulava em
média com oito páginas. Era jornal alternativo à imprensa diária de Salvador e que,
quando sob a direção de Germano Machado, um jornalista-leigo, passou a ter mais
notícias e comentários sobre os fatos da semana e de interesse geral, como também a
publicação de algumas reportagens que fazíamos. A Semana dirigida por Germano era
completamente diferente de A Semana Católica dirigida por padre Soares, mas não

chegava a ser um jornal influente pelas suas próprias características. Foi sob a direção
de Germano Machado, que o jornal passou a ser denominada apenas A Semana.
MGS – Quem eram os leitores de A Semana?
SM – A Semana era distribuída e vendida nas portas das principais Igrejas de Salvador
após as missas dominicais. Seus leitores eram basicamente as pessoas que freqüentavam
as missas e compravam o jornal como forma de ajudá-lo a se manter.
MGS – Alguma história já foi escrita sobre este jornal?
SM – Não disponho desta informação. Quem poderia escrever esta história seria o
próprio Germano...
MGS – O que você considera como o melhor trabalho que você escreveu e publicou
em A Semana, ou o que considera mais interessante?
SM – OK! Vivíamos uma época de ditadura militar, que havia excluído por meio da
censura a existência de Dom Helder Câmara18, bispo de Olinda, da mídia nacional. A
mídia impressa e eletrônica estava proibida até de citar o nome de D. Helder sob pena
de prisão para jornalistas ou apreensão dos exemplares etc. Pois bem, eu fiz uma
entrevista com ele, em uma de suas visitas a Salvador e Germano a publicou como
manchete do jornal em letras garrafais e o texto tomando o alto da primeira página ao
lado de uma fotografia do bispo. À época, o então delegado da Polícia Federal, Luis
Arthur de Carvalho, tentou censurar o texto, proibindo sua publicação ou até mesmo
ameaçando apreender os exemplares. Germano entrou em contato com o Administrador
Apostólico de então – Cardeal Eugênio Sales que de maneira enérgica se entendeu com
o delegado. Caso o jornal fosse apreendido – teria ele dito ao delegado –, o texto da
reportagem, de minha autoria, seria lido em todas as Igrejas, durante o sermão de todas
as missas que viessem a ser celebradas naquele domingo. O resultado foi que o jornal
foi liberado e circulou normalmente. O texto da reportagem publicado, aos nossos
olhos de hoje, carece de técnica e profundidade, pois foi escrito por um aprendiz de
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jornalismo, que foi ousado e soube aproveitar a oportunidade para realizar uma
entrevista simples, mas que produziu um efeito positivo.
MGS – Quais as ações tomadas por Germano, como editor de A Semana, que você
destacaria como relevantes?
SM – O trabalho de Germano foi mais eficiente e dinâmico para dar uma cara de jornal
para A Semana, que era um semanário totalmente sem sal. Ele incluiu na publicação
textos de reportagens, colunas de notícias, informações gerais, etc. Naturalmente que o
resultado à época não pode ser julgado hoje sem que se contextualize a realidade
vigente e suas limitações econômicas, financeiras, políticas, culturais e sociais. Creio
que Germano fez o pode fazer, dando um salto em relação ao que era feito antes.
MGS – Quem eram os outros jovens “jornalistas” em A Semana? Eles continuam
ativos?
SM – Jornalista mesmo, naquela época, tinha dois ou três amigos de Germano que
trabalhavam, se não me engano nos Diários Associados, e, nas horas vagas, davam uma
mão, uma ajudazinha, a ele. Não recordo bem dos nomes, creio que os profissionais
eram: Neomar Cidade, Alberto Silva e Normando Brandão, que tinha ligações com a
Congregação Mariana. Na redação de A Semana apareciam e circulavam muitos
escritores e intelectuais baianos como Carlos Cunha e Oleone Coelho Fontes entre
outros que também colaboravam com artigos. Na época, entre os jovens que gravitavam
em A Semana, estava um sobrinho do Reitor da UCSAL, Mons. Eugênio Veiga, e
Geraldo Machado, sobrinho de Germano. Estes dois chegaram a exercer funções
administrativas sob contrato. Enquanto eu e Ivan Dorea Soares colaborávamos com o
jornal em troca da publicação de nossos artigos, crônicas, colunas e poemas. Em 1968
prestei vestibular para Jornalismo na UFBA, onde me diplomei em 1971. Já em 1968,
aos 20 anos, iniciei minhas atividades como profissional de carteira assinada e fui aos
poucos me afastando do convívio e envolvimento com A Semana, mas nunca deixei de
manter contato com Germano que passou a ser uma de minhas fontes de credibilidade
junto à Igreja. No jornal Tribuna da Bahia, como repórter eu cobria, entre outras
instituições, a Arquidiocese do Salvador.
MGS – Como Germano gerenciava os atos de censura como jornalista e como
diretor de A Semana?

SM – Salvo a história envolvendo Dom Helder Câmera, não tive, na época, nenhuma
outra informação de existência de atos de censura ou pressões policiais exercidas contra
A Semana. Entretanto, isso não quer dizer que não tenha havido, mas desconheço as
ações de Germano neste campo quando esteve à frente do jornal. Entretanto, analisando
sua atitude e determinação em publicar meu texto com a entrevista de Dom Helder,
creio que ele sabia usar e muito bem a influência e o poder do Cardeal Eugênio Sales a
fim de enfrentar possíveis tentativas de censura contra A Semana.
MGS – Germano mencionou no livro dele “Tempo decorrido”, que uma outra
entrevista que você fez com Dom Helder Câmara, em Propriá (Sergipe) também
foi censurada. Por favor, conte o que aconteceu?
SM – Quando a Diocese de Propriá- Sergipe comemorou o 250º aniversário de criação
da paróquia local, houve um encontro de bispos por lá e dom Helder Câmara esteve
presente. Eu fiz a cobertura jornalística da solenidade, em 1968, e aproveitei para
entrevistar Dom Helder19. O texto da cobertura foi publicado. Não me recordo de que
tenha havido censura ou pressões contra o texto, pois não cheguei a vê-lo publicado
porque permaneci naquela região do São Francisco em período de férias. Se o texto foi
censurado ou se sofreu cortes, não sei informar. Na época enviei o texto da reportagem
também para o então Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, que apenas registrou o
evento ocorrido em Propriá - Sergipe, numa pequena nota telegráfica. A nota saiu
assinada, mas quanto ao texto publicado em A Semana, não recordo nem de tê-lo visto.
Para mim, a entrevista que sofreu ameaças de censura e que precisou da intermediação
de Dom Eugênio Sales foi a que fiz em Salvador com Dom Helder, como já relatei. Fiz
a entrevista no interior de um fusquinha, dirigido por Luis Almeida (ele ajudava
Germano com a parte da publicidade para o jornal), no trajeto entre o Terreiro de Jesus,
em Salvador, onde fica a Catedral Basílica e o Aeroporto. Demos carona a Dom Helder
e ele me concedeu uma entrevista exclusiva.
MGS – Agora uma pergunta mais pessoal. Você é um jornalista conhecido
internacionalmente e um prolífero escritor (você é professor e poeta), como
encontra tempo para tudo isso? Onde você consegue toda essa energia. Isso é um
segredo? O que você come, como um vegetariano poderia perguntar?
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A entrevista aconteceu na casa dos pais de Carlos Ayres Britto, ministro do Supremo Tribunal Federal,
em Propriá, onde foi oferecido um farto almoço aos bispos que participaram da festa dos 250 anos de
criação da paróquia local.

SM – Não existe segredo, apenas disciplina. Tento diariamente produzir alguma coisa
além de minha rotina diária de trabalho, que realmente é grande, mas mesmo assim
ainda encontro tempo ocioso. Sempre estou trabalhando, simultaneamente, em mais de
um projeto (artigo, livro, pesquisa etc.) e vou tocando devagar. Se estou com vontade de
trabalhar sobre um assunto, trabalho nele e o adianto até ficar de saco cheio. Então
trabalho em outro projeto e assim por diante. De repente posso estar com dois ou três
projetos prontos simultaneamente. O computador tem me facilitado hoje em dia.
Antigamente era dose... Quanto ao que como... me alimento normalmente e como de
tudo, principalmente carnes. Bebo muito café: uns dois litros de café por dia.
MGS – Que conselho você daria àqueles que querem ser jornalistas e escritores?
SM – Seja persistente e acredite no que está fazendo. Seja paciente e tenha muita
humildade. Adotei como lema para mim mesmo um provérbio oriental que diz mais ou
menos o seguinte: “Seja persistente em suas loucuras que um dia você poderá ser
reconhecido como o gênio delas”.

A IMPLANTAÇÃO DA TRIBUNA DA BAHIA
(Entrevista concedida a NEUMA DANTAS, então estudante da FIB (Estácio de SáSalvador), em 30 de outubro de 2005 sobre a implantação do jornal Tribuna da Bahia).
Neuma Dantas – Você pode nos contar sobre a produção dos números
experimentais do jornal Tribuna da Bahia?
Sérgio Mattos - No ano de 1968, sob o comando de Quintino de Carvalho, foi montado o que
ficou conhecido como “Escolinha TB”. A escolinha durou de 1968 até o dia do lançamento da
Tribuna da Bahia, no dia 21 de outubro de 1969, começou num prédio na Cidade Baixa, ao lado
da Associação Comercial enquanto a sede da TB estava em construção, mudando-se para a rua
Djalma Dutra logo depois. Durante o período anterior ao lançamento do jornal, Quintino foi
selecionando entre os candidatos (todos jovens universitários) a equipe básica que iria compor o
primeiro quadro de repórteres, redatores e editores da TB. Durante aquele tempo trabalhávamos
diariamente produzindo matérias e fotografias e que passaram a constituir a base do acervo
fotográfico da TB, o primeiro jornal a ser impresso no sistema off-set do Norte e Nordeste do
país. Trabalhei assim num jornal fantasma, pois cobríamos todos os eventos, estávamos
presentes a tudo como se o jornal estivesse circulando. Todo o material era trabalhado, saindo
das mãos dos repórteres, passando pelos reescrevedores (que preparavam os textos,
uniformizando-os com a linguagem e forma determinada e titulavam as matérias) seguindo para
a secretaria onde eram diagramadas. O processo se encerrava aí, pois não havia ainda máquinas
de composição e impressão, que estavam sendo instaladas paralelamente enquanto a equipe
inicial estava sendo preparada. Durante o período da “Escolinha TB” Quintino de Carvalho
desenvolveu de maneira muito prática e direta as normas de redação que deveriam ser seguidas
pela Tribuna. O texto resultou numa pequena brochura, cujas regras eram lidas e seguidas por
todos como se fosse uma bíblia. Textos de Graciliano Ramos reproduzidos eram distribuídos
também para que todos entendessem o espírito de “texto simples e direto” que era perseguido
como padrão para a TB, que realmente inovou muito na imprensa baiana, com novos conceitos.
Um pouco antes da inauguração oficial foram impressos alguns números “zero” com circulação
limitada, quando os ajustes finais foram feitos, tanto na máquina impressora como no projeto
gráfico do jornal. Muitas matérias especiais utilizadas nos números “zero” foram reutilizadas
depois nas primeiras edições.

ND – Quais eram os principais pressupostos jornalísticos que o jornal, naquela
ocasião, se propunha a seguir?

SM – A Tribuna da Bahia surgiu com um projeto gráfico e editorial arrojados para a época,
pois além de trabalhar com fotos grandes, os textos das matérias deveriam esgotar o assunto,
abordando todos os aspectos da notícia e ouvindo todas as fontes necessárias. Muitas vezes,
alguns repórteres levavam uma semana ou mais levantando os dados para a grande reportagem.
Os temas para as reportagens especiais geralmente eram escolhidos pelo próprio Quintino que
também escolhia o repórter que iria produzi-la. Assim sendo, era normal encontrar matérias de
página inteira ou ocupando duas páginas, a depender da importância do assunto e de como o
texto e fotografias haviam sido tratados. Vale destacar que a diagramação da TB buscava
também valorizar o espaço branco para que os textos não ficassem pesados. Além do lead, a TB
introduziu na Bahia o sub-lead (os dois primeiros parágrafos dos textos). Os chamados
repórteres e fotógrafos especiais tinham a missão de trabalhar sempre buscando a manchete
local e as fotos da primeira página. Perseguíamos também o “furo jornalístico”, sempre
publicávamos matérias exclusivas ou abordávamos temas com ângulos que nenhum outro jornal
de Salvador jamais havia feito antes. E isto a TB conseguiu fazer muito bem sob o comando de
Quintino de Carvalho. Vale destacar que uma orientação básica de Quintino era de que
jornalista tinha que ser jornalista durante as 24 horas do dia (“full-time”, termo em inglês muito
usado por ele) e não deveria exercer outras funções (tais como as desempenhadas nas
assessorias de imprensa). Observe-se que todos nós trabalhávamos cerca de dez horas/dia e com
prazer, curtíamos o que fazíamos. O próprio Quintino praticamente morava no jornal, dormindo
muitas vezes em um pequeno sofá em seu aquário (gabinete). Era prática comum em Salvador,
nas décadas de 60 e 70, os jornalistas trabalharem em órgãos públicos ou empresas exercendo as
funções de assessores de imprensa para complementar salário, pois os jornais pagavam tão
pouco que trabalhar em jornal era considerado um “bico”. A TB tentou acabar com isso,
valorizando o profissional de imprensa e pagando, inicialmente, o dobro que os demais jornais
pagavam na época aos jornalistas. Quintino, pelo menos nos primeiros meses, lia, corrigia e até
escrevia os textos das chamadas incluídas na primeira página. Ele comentava os textos com os
repórteres, elogiava ou criticava as principais matérias dando sua orientação pessoal e um toque
especial, transmitindo confiança e estímulo a todos. Em minha opinião Quintino era um líder
nato. Vale destacar que devido ao período de regime militar em que vivíamos, a TB começou a
circular sem o tradicional espaço do editorial, isto porque se não podíamos expressar a nossa
opinião, era melhor que o editorial do jornal fosse suprimido, o que não impedia o jornal
expressar sua opinião por meio da seleção das fontes entrevistadas, dos temas das matérias
selecionadas e a maneira como as mesmas eram editadas.
ND – Quem formava a equipe inicial, além de você?
SM – Muitos foram os colegas que integravam a primeira equipe fundadora da Tribuna da
Bahia. Tentarei lembrar todos os nomes, mas é possível que alguns fiquem de fora: Elmano

Castro (diretor-proprietário), Milton Cayres de Brito (superintendente), Joaquim Quintino
Carvalho (editor-chefe), Tácio Feitosa (gerente de publicidade), Prof. Luis Henrique Dias
Tavares (responsável pela implantação do Arquivo). Na redação, além de Quintino tínhamos:
Misael Peixoto (um jornalista experiente que já havia trabalhado no Jornal da Bahia e que
exercia a função de Secretário Gráfico responsável direto pelo projeto gráfico e a diagramação),
Sergio Gomes (Sub-editor), Osvaldo Gomes (Secretário de Redação), Sérgio Mattos (começou
como repórter especial, depois passou a ser redator do Raio Laser / político juntamente com
Ivan Carvalho, e depois passou a exercer a Chefia de Reportagem), Paulo Sérgio Brandão,
Antonio Matos, Roberto Pessoa, Jaílson Farias, José Augusto Oliveira, Wellington Cerqueira,
César Pancho Gomes, Cláudio Fonseca, Marcelo Cordeiro, Biza Junqueira Ayres, Edyala
Yglesias, Jacinto Prisco, Walter Baraúna Filho, Felipe Jucá, Ruy Espinheira Filho, Aécio
pomponet, Tasso Franco, Pedro Formigly, Paolo Marconi, Rino Marconi, Lázaro Torres,
Manuel Bonfim (fotografo que ainda se encontra na TB), Roberto Duarte, Marcos Palácios,
Ivan Carvalho (ainda escreve na TB até hoje), Sergio Amado, Paulo Bicas, Prof. Gabriel
Saraiva (o nosso rádio-escuta), Marcos Rossini, Irani Rossini, Cláudio Fonseca, João Fontenele,
Maria Luiza Sá (colunista Social), Sergio Maciel, Edgard Teles, Albino Castro, Cidélia Argolo,
Clarindo Silva, Zoroastro Sant’Anna, Suzana Nazaré de Andrade , o chargista e cartunista
Laje,e outros. Laje fazia charge, historinha em quadrinho, caricaturas e ilustrava inúmeras
matérias, fossem elas políticas ou de caráter geral. Os repórteres brigavam, no bom sentido, para
ter suas matérias ou notas ilustradas por Laje, cujo trabalho era considerado e festejado, pois ele
era uma unanimidade na redação. Alguns meses após o seu lançamento oficial do jornal outras
pessoas foram chegando e passando a integrar a equipe como José Valverde, João Fontenele,
Vera Martins, Marcos Dantas, Vera Dantas entre outros. No, entanto, desde a primeira semana
de circulação da TB também podemos registrar colaboradores como Nilda Spencer (Teatro),
Walter da Silveira (Cinema), Ronny Berbert de Castro ( Discos), Daniel Ferraz (Livros), Juarez
Paraíso (Artes Plásticas), Maria Luiza Sá (Coluna Social) e outros.

ND – Como foi redigido o Manual Interno “Escolinha TB”?
SM – O texto foi produzido por Quintino de Carvalho, impresso e distribuído como normas de
redação para a TB.

ND – Como eram produzidas as pautas nesse período de experiências?
SM – No período inicial da escolinha, antes da TB circular, basicamente eram
produzidas pelo próprio Quintino e pelo núcleo básico que ele montou. No período da
Escolinha, Quintino identificou e selecionou algumas pessoas que iriam ocupar as
editorias e este grupo começou também a participar do processo de elaboração e

produção de pautas como treinamento. Mas, todos nós, também, sugeríamos pautas e se
fossem aceitas tínhamos que partir e produzir as matérias. A orientação era de que todos
sugerissem assuntos. Observe-se que, mesmo depois do jornal começar a circular, uma
agenda aberta era mantida, na redação, para que todos sugerissem assuntos, temas e
eventos a serem cobertos. É bom que se diga que a Tribuna já começou com a
existência de “pauteiros” que auxiliavam a chefia de Reportagem. Durante o meu
período como chefe de reportagem o meu pauteiro foi João Fontenele. Todo mundo
trabalhava e era estimulado a ser uma equipe só, cada um com atribuições definidas e
distribuídas por editorias. À época lembro que repercutíamos também as notícias
nacionais na Bahia. Por exemplo, se alguma coisa estava acontecendo de modo
diferente em algum outro lugar do Brasil procurávamos verificar como estava aquele
setor aqui na Bahia e o que estava ocorrendo por aqui também. Isto numa época em que
não tínhamos as facilidades que temos hoje (fax, internet etc.). Lembro que quando a
TB começou a funcionar as notícias nacionais chegavam à redação via malote aéreo
(enviado pela sucursal do Rio de Janeiro) que pegávamos diariamente no aeroporto.
Tínhamos ainda um rádio-escuta que pegava as transmissões das emissoras nacionais
(de um grande e então moderno rádio transglobe), fornecendo as últimas notícias para as
editorias específicas, tais como a de Esportes, que publicava os resultados dos principais
jogos do país. O sistema de telex (por meio do qual passamos a receber o noticiário
nacional e internacional das agências de notícias) só foi instalado meses depois da TB
estar circulando e assim mesmo fora das dependências do jornal. O telex foi instalado
na verdade na garagem da residência de Elmano Castro, no Acupe de Brotas, por ser um
dos locais mais altos de Salvador, o que facilitava a recepção dos sinais de transmissão
das agências de notícias e das radiofotos.
ND – O número zero chegou a circular externamente?
SM – Circularam alguns números, internamente, antes do lançamento oficial no dia 21 de
outubro de 1969, mas infelizmente eu não guardei nenhum exemplar. Quando a Tribuna
começou a circular, no dia 21 de outubro de 1969, o primeiro número causou grande impacto
tanto pela qualidade de impressão, como pelo trato do conteúdo, cujas matérias esgotavam os
assuntos, fornecendo ao leitor todos os ângulos e informações possíveis.

ND – Independente da dinâmica jornalística, você acredita que os procedimentos
do manual ainda sejam praticados nos jornais de um modo geral?

SM – SIM. Até porque o jornalismo evoluiu muito nos últimos quarenta anos [a TB comemorou
40 anos, no dia 21 de outubro de 2009, de atividades ininterruptas]. Vários foram os jornais que
passaram por reformas gráficas e de conteúdo e os manuais de redação passaram a ser normas
dentro de qualquer jornal de respeito. Os manuais hoje existentes, tais como os do Estadão, da
Folha e da Editora Abril são verdadeiras enciclopédias de orientação para os jornalistas. Cada
jornal tem o seu que, de certa forma, são muito parecidos, mas com peculiaridades específicas a
depender da região e do tamanho do jornal. Cada um fez as suas próprias normas, mas os
conceitos gerais são os mesmos praticados em qualquer local do país.

ND – Como o jornalista Sérgio Mattos viveu essa experiência e de que forma ela se
refletiu no decorrer de sua trajetória profissional?
SM – A Tribuna da Bahia formou uma geração de jornalistas na Bahia: “A Geração TB”, da
mesma forma que nos anos 50, o Jornal da Bahia, que também inovou em seu tempo, formou
um grupo de jornalistas que passaram a integrar outro grupo que ficou conhecido como
“Geração Mapa”. A Geração TB é uma geração que passou a cuidar do jornalismo com ética e
como profissão. Coincidiu também com o período em que a profissão foi reconhecida
oficialmente e passou a exigir diploma universitário para a sua prática. O surgimento da
Tribuna da Bahia coincidiu com o período de mudanças significativas para o jornalismo
brasileiro em geral e o baiano em particular, que passou a ser muito mais profissional do que
boêmio. O jornalismo passou a ter uma postura mais ética, o que limitou a atuação dos
chamados “picaretas” que atuavam no mercado. A Tribuna surgiu num momento em que o
jornalismo convivia com um regime de exceção durante o qual coexistiam as arbitrariedades e a
censura. A censura e o regime militar limitaram fortemente o desenvolvimento dos meios de
comunicação, embora não conseguissem impedir que os profissionais sérios buscassem
alternativas para desempenhar as suas funções sociais básicas. Foi durante esse período que a
imprensa nacional e a da Bahia, e em especial a Tribuna da Bahia, passou a desenvolver um
jornalismo de prestação de serviços à comunidade. Assim sendo, só me resta dizer que as
orientações de Quintino de Carvalho, quando eu estava dando meus primeiros passos como
profissional, e o fato de ter integrado a primeira equipe do jornal Tribuna da Bahia, foram
marcantes e decisivos para minha formação, conceitos e prática de jornalismo desde os
primeiros momentos. Naturalmente que todos os que passaram pela experiência TB evoluíram,
buscaram e encontraram novos caminhos que foram determinantes em suas respectivas carreiras
profissionais. Some-se a isso a própria evolução dos meios de comunicação em todo o mundo,
ocorrida nos últimos quarenta anos, que também contribuiu para uma maturidade profissional
de todos os integrantes da chamada “Geração TB”. Entretanto, não posso negar, a semente foi
lançada e germinou sob a orientação de Quintino de Carvalho e na prática jornalística do dia-adia dos primeiros tempos da Tribuna da Bahia.

ND – A escrita do manual foi idéia de alguém em particular ou um grupo decidiu por seu
formato?
SM – A idéia, o conteúdo e o texto final foram, até onde eu sei, de Quintino de Carvalho.

NEON, UMA REVISTA CULTURAL
(Entrevista concedida a ERICA LIMA, então estudante de Jornalismo das Faculdades
Integradas Ipitanga – Unibahia- Lauro de Freitas- Bahia, em outubro de 2004 como tarefa do
jornal laboratório).

Erica Lima - Quando foi publicada a primeira edição da revista NEON?20
Sérgio Mattos – O primeiro número da NEON foi publicado em janeiro de 1999.
EL – Qual o objetivo de criar uma revista baiana?
SM – A Bahia sempre foi um centro de cultura e merecia ter uma revista que se dedicasse a esta
área. Nosso objetivo foi este: oferecer aos baianos um veículo de qualidade que falasse apenas
das coisas da Bahia: personalidades, valores culturais (artes, música, literatura etc.) e que
ajudasse ao baiano a admirar e conhecer ainda mais sua própria terra (turismo) e acompanhar o
desenvolvimento da cultura, além de recordar o que já fizemos. A revista agora [2004] está com
uma linha editorial, bem mais ampla do que quando começou, pois estamos oferecemos também
seções sobre agronegócios, economia, uma coluna sobre gente que faz e acontece, seguros, além
de preservar a parte cultural da proposta inicial. Hoje a NEON é a única revista mensal da Bahia
que só aborda assuntos baianos e/ou de interesse da Bahia e dos baianos.
EL – O que ela traz de enriquecimento cultural para os leitores?
SM – Bom, quando você divulga, enaltece e nas seções específicas de memória você resgata a
história e os valores culturais baianos você dá uma contribuição extremamente importante para
a cultura local. Um povo sem memória é um povo sem cultura. Sendo assim buscamos preservar
ao máximo os nossos valores culturais, bem como resgatar os valores que possuímos.
EL - Como é escolhida a personalidade da capa?
SM – A Bahia é muito rica em personalidades e temos muitos baianos que ainda não foram
contemplados com uma capa da Neon. Um dos critérios é identificar os valores por cada uma
das áreas culturais, por exemplo: a capa pode ser um destaque na área musical (Ivete Sangalo,
Daniela Mercury, Zelito Miranda, Adelmário Coelho), um destaque nas artes plásticas
(Calazans Neto, Carlos Bastos), um destaque no teatro (Nilda Spencer), um destaque da história
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A Revista NEON deixou de circular em dezembro de 2004. A capa do último número foi dedicada ao
então decano do jornalismo baiano, o jornalista Jorge Calmon.

da Bahia (Rui Barbosa, Tomé de Sousa, Maria Quitéria etc.). e assim por diante. No próximo
número quem vai sair na capa é o professor de história, ensaísta, e membro da Academia de
Letras prof. Waldir Freitas Oliveira. Na Neon de dezembro deverá sair o professor e jornalista
Jorge Calmon, o decano do jornalismo baiano que no ano de 2005 estará completando 90 anos e
vários eventos já começam a ser preparados para comemorar o fato. Outra forma de decidir as
capas são as sugestões dos leitores...
EL – Como é feita a seleção das matéria (pautas)?
SM – De acordo com o mês e com os eventos que estejam acontecendo na cidade e a critério do
editor e das sugestões que recebemos dos nossos leitores, de uma maneira sempre interativa e
via e-mail. Você também pode apresentar sugestões de pautas e ou de capa que você acha que
deveríamos contemplar, visando resgatar o valor de alguém que tenha contribuído para
sociedade de um modo geral ou para um segmento profissional, por exemplo. Faça isto: mandenos sugestões, tanto de capa como de matérias. Na próxima edição, por exemplo, deverá sair
uma matéria sobre o grupo baiano "Janela Brasileira" por indicação de um dos nossos leitores.
EL – Qualquer pessoa pode publicar uma matéria na revista?
SM – Sim, desde que a matéria ou artigo seja interessante e comungue com os princípios
editoriais da revista.
EL – Qual a data de lançamento da revista, ou seja, tem uma data padrão todo mês?
SM – A revista sempre sai na segunda quinzena de cada mês e permanece nas bancas de 15 a
15. Por exemplo de 15 de setembro a 15 de outubro.
EL – Onde se encontra a revista à venda?
SM – Noventa por cento da tiragem é distribuída gratuitamente de forma dirigida para
autoridades (federais, estaduais, municipais), professores, jornalistas, publicitários, estudantes
universitários e de segunda grau (nas escolas e faculdades), além de agências de turismo,
escritórios de advocacia, consultórios médicos e odontológicos, clínicas, companhias aéreas,
entre outros. O restante é colado à venda nas bancas de revistas da cidade.

PARTE IV

EMISSORAS DE TELEVISÃO

IMPLANTAÇÃO DA TVE NA BAHIA

(Entrevista concedida a ALESSANDRA NASCIMENTO em 25 de outubro de 2004,
via e-mail, para o livro que ela estava produzindo sobre a história da Televisão
Educativa da Bahia. O livro foi publicado no ano de 2006 sob o título de TVE – Imagem
e Cultura da Bahia).

Alessandra Nascimento – Quando você entrou no IRDEB?
Sergio Mattos – Fui nomeado como diretor do IRDEB em fins de maio de 1983 e
permaneci até julho de 1984. Este período foi suficiente para introduzir mudanças
fundamentais na instituição, pois em dezembro de 1983 a autarquia em regime especial
foi transformada em Fundação.
NA – Como foi que você entrou? Fale desta época.
SM – Ingressei no governo de João Durval Carneiro por indicação do professor
Edivaldo Machado Boaventura, então Secretário da Educação. Eu tinha acabado de
retornar dos Estados Unidos após ter concluído curso de Doutoramento em
Comunicação na Universidade do Texas, em Austin. Quando assumi o IRDEB o
governo passava por uma fase de reestruturação e não estava autorizando contratação de
ninguém salvo para cargos comissionados. Portanto, não me foi permitido indicar
nenhuma pessoa de fora do sistema para ocupar cargos e funções dentro do órgão.
Assim sendo, identifiquei as pessoas mais comprometidas e interessadas em
desenvolver um trabalho com uma nova filosofia e nomeei os coordenadores, gerentes e
chefias aproveitando o pessoal do próprio quadro de pessoal da instituição. A partir daí
passamos a executar as sete missões/objetivos essenciais para dinamizar o órgão: 1)
Transformar o Instituto que funcionava em regime de autarquia especial em Fundação,
que foi de fundamental importância para criar alternativas para a captação de recursos;
2)- Implantar a Televisão Educativa na Bahia; 3)- Transformar a Rádio Educadora numa
emissora que tivesse audiência, saindo do traço de audiência das pesquisas do IBOPE;

4)- Ampliar a gráfica do IRDEB, criando um sistema único de publicações educativas
dentro do sistema da própria Secretaria de Educação para produção de livros de ensino a
distância e outros, além de permitir a execução de serviços gráficos para outros
departamentos e diretorias do Sistema da Secretaria de Educação fazendo com que a
verba da Educação permanecesse dentro do próprio âmbito educacional; 5)- Reativar o
convênio com o Canadá, redirecionando restos do recurso proveniente do convênio,
que estava parado, para treinamento do pessoal e implantação de um Mestrado que
capacitou o pessoal interno da instituição e acabou formando os primeiros especialistas
em educação a distância da Bahia; 6)- Dar seqüência à produção dos programas de
Teleducação do Projeto Minerva (Portaria 408/70), que estabelecia a obrigatoriedade da
transmissão por parte das rádios comerciais de cinco horas semanais de programas
educativos. O IRDEB era responsável pela produção dos programas/aulas radiofônicas
que eram transmitidos por 25 emissoras de rádio em todo o Estado. Nosso objetivo era
melhorar a qualidade dos programas/aulas tanto com relação ao conteúdo como com
relação à gravação. Isto porque as aulas pelo rádio eram elaboradas e gravadas em fitas
cassetes nos estúdios do IRDEB e depois enviadas pelo correio para as emissoras
baianas obrigadas a retransmiti-las. Observe-se que a Rádio Educadora em Ondas
Curtas também transmitia estes mesmos programas e outros de caráter eminentemente
educativos; 7)- Ampliar a biblioteca em espaço adequado com o objetivo inclusive de
preservar a memória dos programas radiofônicos existentes, pois parte do material
produzido já estava perdido pela reutilização das fitas devido a carência de verbas
específicas.
NA – Que trabalhos você desenvolveu nesta instituição? O convênio com a
universidade canadense. Como foi?
SM – Além dos trabalhos burocráticos diários da instituição (reforma e redistribuição
do espaço interno), nos concentramos em desenvolver as missões/objetivos que
traçamos para alcançar as metas no menor espaço de tempo possível, o que foi
plenamente alcançado. Assim sendo, tratamos logo na primeira semana de organizar um
grupo, sob minha liderança, para elaboração dos estatutos, regimentos, organograma e
plano de cargos e salários (já com o enquadramento de todos os funcionários). Todos
estes documentos foram encaminhados e submetidos ao governador que, após análise
pela Secretaria do Planejamento, foram aprovados e acabaram por transformar a

Autarquia Especial em Fundação o que foi feito em tempo recorde e já iniciamos o
ano de 1984 funcionando como Fundação. Com o status de Fundação passamos a ter
mais flexibilidade de funcionamento, o que nos permitiu, por exemplo, firmar
convênios e acordos com outras instituições, governos, municípios e continuar o
trabalho que prestávamos a Moçambique por indicação do Ministério das Relações
Exteriores, alem de termos maior flexibilidade para captação de recursos. Os técnicos
do IRDEB ajudaram a treinar e a implantar o sistema de Rádio Educativo de
Moçambique, enviando técnicos para lá e recebendo moçambicanos aqui, para
complementação do aprendizado por meio de estágios específicos. A Fundação ganhou
também um plano de cargos e salários cujos maiores beneficiários diretos foram os
funcionários que, a partir de janeiro de 1984, tiveram um ganho real nos salários, pois
passaram a receber o equivalente a cinco vezes mais do que o que recebiam até
dezembro de 1983. Com isto adotamos também uma série de medidas administrativas e
financeiras corretivas para eliminar os vícios anteriores, adequando o funcionamento da
Fundação a uma nova concepção, onde devíamos produzir mais para a comunidade na
qual a instituição estava inserida, uma vez que passamos a remunerar melhor os
funcionários, a capacitá-los e passamos a exigir uma produção de melhor qualidade e
em um novo ritmo de trabalho. Naturalmente que ao passarmos a exigir mais em relação
à produção de cada um e exigindo uma melhor qualidade nos produtos, passamos a
incomodar e houve reações contrárias à implantação deste sistema de controle e
avaliação.
Como Fundação, tivemos também as bases necessárias para a implantação da TVE, pois
em meu discurso de posse anunciei que estava assumindo o IRDEB com a missão de
implantar a Televisão Educativa na Bahia, tendo em vista que o Secretário da Educação
Edivaldo Boaventura e o Governador João Durval estavam dispostos a apoiar – e
apoiaram – a idéia proposta. Imediatamente após a minha posse começamos a
desenvolver todos os estudos e projetos (de engenharia, de arquitetura e técnicos)
visando a implantação da televisão. Os projetos foram aprovados e publicados no Diário
Oficial e quando faltava nada menos do que um mês para serem liberados os recursos
para o início das obras e posterior licitação e compra de equipamentos, deixei a direção
da Fundação IRDEB. Fui substituído na direção por Carlos Alberto Simões que
encontrou tudo, todos os projetos prontos, encaminhados e aprovados e, sem nenhum
esforço extra, começou a obra pouco tempo depois de sua posse.

Com relação ao trabalho executado na Rádio Educadora - Já em setembro de 1983,
três meses após minha posse, a Rádio Educadora já aparecia nas pesquisas do Ibope
como a quarta emissora de rádio em audiência na Bahia, pois adotamos, naquela época
uma política de nacionalizar totalmente a programação e passamos a transmitir apenas
músicas brasileiras, de autores e intérpretes brasileiros e orquestradas por brasileiros.
Passamos a valorizar ainda mais a Música Popular Brasileira e a fazer uma programação
diferenciada das demais emissoras (as comerciais) da Bahia. Durante minha gestão a
Rádio Educadora passou a oscilar entre o terceiro e quarto lugar em audiência nas
pesquisas do IBOPE. A proposta tanto deu certo que meu sucessor promoveu até uma
campanha publicitária que utilizou o slogan de que na Educadora “Só dá Brasil”.
Apresentávamos também alguns programas especiais específicos, por exemplo, jazz,
blues, música erudita, mas como programas especiais. Além da reforma na grade,
estimulamos e incrementamos o Departamento de Radiojornalismo da Educadora que
passou a ter vários programas noticiosos e flashes com notícias de última hora.
Tecnicamente, por meio de um programa de atualização e compra de equipamentos,
adquirimos vários aparelhos novos incluindo um novo transmissor para a emissora que
até então funcionava sem transmissor reserva, correndo o risco de sair do ar por
qualquer defeito ou falha no sistema. Na época sofri pressões de algumas emissoras
comerciais que foram se queixar ao governador de que a emissora oficial estava
competindo com as emissoras comerciais roubando audiência e que aquilo não era justo.
Várias foram as vezes que tive que ir ao Palácio do Governo para contra argumentar e
defender a programação que fazíamos e mantivemos a postura adotada desde o início.
Não competíamos com as emissoras comerciais, fazíamos uma rádio que tinha um
diferencial na programação e que estava agradando ao público. As comerciais é que
deveriam mudar e se enquadrar. Soube, após minha saída, que meu sucessor também
sofreu algumas pressões no mesmo sentido e que ele teria reformulado a programação
da emissora para atender às pressões políticas, o que considero inaceitável. Entretanto,
não posso afirmar se de fato isto ocorreu ou não com o meu sucessor. Mas que na minha
administração sofri pressões, isto foi real: sofri mesmo e o secretário de Educação
também. Na verdade, os empresários das emissoras de rádio comerciais, na maioria
proprietários também de emissoras de televisão, estavam temendo mesmo era a
possibilidade da TV Educativa, já anunciada, vir a concorrer também com eles em
audiência.

Em minha administração reformulamos também a programação da emissora de Ondas
Curtas, adaptando-a às novas diretrizes traçadas, cuidando da qualidade dos programas
até então veiculados, que estavam carecendo de um acompanhamento técnico
pedagógico mais próximo pois nos últimos anos estavam praticamente sendo
produzidos a critério de cada produtor sem seguir uma linha previamente discutida e
aprovada que viesse a obter melhores frutos. Os produtores passaram a trabalhar
internamente na instituição o que facilitou o acompanhamento de cada produção,
cuidando assim de sua qualidade, eficácia e eficiência. Antes os produtores trabalhavam
em casa, onde preparavam os roteiros do programa e só apareciam na instituição no dia
da gravação. Esta distorção foi corrigida, mas sofremos muita pressão e protestos por
conta disso.
Com relação à Gráfica – Encontramos algumas poucas máquinas impressoras
trabalhando na produção de livros no IRDEB. Implantamos, vale destacar, sem que
gastássemos um centavo, um excelente Parque Gráfico na Fundação que passou a
produzir livros tecnicamente mais bem feitos e elaborados, além de prestarmos serviços
para outros órgãos do Sistema da Secretaria de Educação. Por meio de contratos de
comodato, conseguimos transferir, para o IRDEB, todas as máquinas impressoras
existentes, que se encontravam espalhadas por vários órgãos da Secretaria de Educação.
Até algumas Escolas do segundo grau tinham máquinas impressoras que se
encontravam subutilizadas, paradas ou até mesmo ainda encaixotadas porque haviam
sido compradas e não sabiam como operá-las. Como já tínhamos uma gráfica tratamos
de ampliá-la, transferindo estas máquinas isoladas conseguimos formar um Parque
Gráfico de Médio Porte que passou a atender as necessidades internas da própria
Secretaria e principalmente às necessidades da Diretoria do Ensino à Distancia da SEC
que passou a imprimir seus livros no IRDEB. Com o que se arrecadava com a gráfica,
financiamos e realizamos muitas coisas internamente. A produção e edição de livros
para atender o sistema de ensino à distância e aos do Curso de Madureza (Projeto
Minerva) eram tão grandes que quando deixamos a direção do órgão deixamos prontos
(diagramados e revisados), faltando apenas imprimir, vários produtos, que o meu
sucessor pode colocar no mercado de imediato, pois a parte mais difícil (elaboração e
edição) já estava pronta. Lamentavelmente a ficha técnica dos livros que deixamos
prontos para a impressão não foram publicados com os nomes dos responsáveis por eles
na época em que foram preparados. Os livros foram impressos com nova ficha técnica,

tributando à nova administração a elaboração dos conteúdos, edição etc. de cada um dos
livros, passando a impressão de que a nova administração chegou com muito mais
capacidade produtiva do que a anterior. O que mais lamentamos com relação à gráfica
que deixamos montada foi o destino dado a ela pela administração da época do governo
Waldir Pires: acabaram com a gráfica, vendendo as máquinas em leilão por uma
ninharia.
Convênio com o Canadá - O IRDEB, em administrações anteriores à minha, firmou
convênio com o Canadá e como não tinha usado toda a verba reativamos o convênio,
apresentando um projeto/proposta redirecionando as sobras financeiras do recurso
proveniente do convênio, que estava parado, para treinamento do quadro de pessoal.
Nossa proposta foi aceita pelas autoridades canadenses, que repassaram o restante dos
recursos previstos no convênio e, então, a Universidade e a Agência Canadenses
responsáveis pelo cumprimento do projeto deram prosseguimento ao convênio com o
redirecionamento que apresentamos em nossa proposta. Com isto realizamos vários
seminários e cursos de pequena duração com universidades canadenses e terminamos
por implantar um Curso de Mestrado, poucos dias antes de meu afastamento da
instituição. O curso de Mestrado capacitou o pessoal interno da instituição valorizando e
abrindo novas perspectivas não apenas para a instituição como para os produtos de
melhor qualidade que seriam produzidos por técnicos capacitados. Vale salientar que
vários dos profissionais que se beneficiaram com o Mestrado que implantamos estão
ainda trabalhando no mercado local e produzindo conhecimento.
NA – Fale sobre estes trabalhos. O que você deixou pronto para a implantação da
TV? Projetos, etc.
SM – Como já foi dito, deixei prontos e devidamente encaminhados e aprovados todos
os projetos técnicos e de equipamentos, projetos de engenharia e de arquitetura para a
implantação da Televisão Educativa. Deixei encaminhado e aprovado também o projeto
financeiro, cuja verba foi liberada pouco menos de um mês após minha saída, o que
facilitou o trabalho de meu sucessor, que também ampliou alguns dos projetos (projeto
técnico e de equipamentos) obtendo verba suplementar para a ampliação. Na época dos
estudos para implantação da televisão educativa, o maior problema que tivemos foi a
definição do formato de televisão que queríamos, se seria uma TV Escola, TV Cultura
ou TV Educativa (cultura mais educação). Acabamos por ficar com o modelo que

seguia o formato da FUNTEVÊ (Roquete Pinto do Rio de Janeiro). Outro grande
problema foi o custo da televisão, o que levou inicialmente a se pensar em vários
formatos mais simples e de menor custo, que funcionaria quase como simples
retransmissora de programas, mas conseguimos emplacar o modelo mais amplo com
estúdios que nos permitiria também gravar, produzir e transmitir conteúdos regionais.
NA – Quais os desafios e dificuldades encontrados por você naquela época?
SM – Transformar uma autarquia especial em Fundação, implantando uma nova
concepção e dinâmica de trabalho foram as principais dificuldades devido à mentalidade
de alguns funcionários que resistiam às mudanças, queixavam-se das novas normas e
medidas adotadas apesar de gostarem de ter tido um aumento equivalente a cinco vezes
o que recebiam antes. Fora isto, o maior de todos os desafios foi resistir às interferências
políticas. A partir do momento em que o IRDEB começou a aparecer – a ter visibilidade
–, pois a rádio começou a ter audiência, os trabalhos que realizávamos repercutiam na
mídia local, todos se voltaram para a importância que a instituição passou a ter na
comunidade e queriam interferir de qualquer modo. O então secretário de Comunicação
do Governo do Estado, por exemplo, achava que podia manipular a Rádio Educadora e
depois a Televisão Educativa com propósitos políticos, apesar de esclarecermos que os
objetivos educacionais estavam acima de todo e qualquer interesse e que a Rádio e TV
Educativa possuíam Legislação exclusiva para impedir que fossem manipuladas
politicamente por qualquer outra autoridade. Exatamente por isto TV e Rádio Educativa
eram vinculadas à Secretaria de Educação e não à Secretaria de Comunicação Social
como queria o então secretário, o radialista Alberval Figueiredo. Por conta disso, tive
vários problemas e confrontos com o mesmo, pois enquanto fui diretor nunca permiti
que a missão maior da instituição fosse desviada de seu caminho, contando para tanto
com o apoio direto da FUNTEVÊ/MEC para o cumprimento dos objetivos
educacionais.
NA – Cite algumas histórias inesquecíveis e até mesmo engraçadas desde que você
entrou.
SM – Vou relatar a verdade, mas creio que você não vai publicá-la por motivos óbvios,
mas como está perguntando aí vai: A história inesquecível realmente foi o processo de
meu desligamento da instituição que foi provocada pelo então diretor do Consórcio
Rodoviário, Jonival Lucas, que em menos de 24 horas me detonou do cargo porque eu

não acatei suas propostas para contratar uma lista de 350 pessoas para a TVE, que ainda
não existia. No momento em que os projetos da televisão, inclusive o quadro de pessoal
com as possíveis remunerações, foram publicados no Diário Oficial, ele me telefonou e
comunicou que tinha uma relação de 350 pessoas a serem contratadas pelo IRDEB, no
quadro da TVE, “todas de interesse político”, afirmava ele. Quando eu o informei que
não podia contratá-las porque, em primeiro lugar, a televisão não existia ainda
fisicamente e que mesmo que existisse eu não poderia fazer aquilo porque a quantidade
de pessoas que ele queria contratar extrapolava em três vezes o total de pessoas que
deveríamos contratar na primeira etapa, que seria de apenas 112 funcionários (do
porteiro, ao locutor, apresentadores e técnicos específicos etc.). Ele não aceitou as
justificativas e me perguntou se eu gostava de ser diretor do IRDEB. Respondi
afirmativamente e ele de imediato disse que então eu devia contratar aquelas pessoas.
Retruquei afirmando que enquanto fosse diretor não contrataria que aquilo seria uma
imoralidade. Ele bateu o telefone e tratou, politicamente, de articular minha saída, o que
conseguiu em menos de 24 horas, além de indicar o meu substituto. Minha saída da
instituição foi muito badalada, pois o Secretário de Comunicação se aproveitou do
acesso que tinha aos veículos que dependiam muito das verbas publicitárias do governo
e exigiu dos mesmos que realizassem coberturas fantásticas. Minha saída da direção de
um órgão de segundo escalão do governo repercutiu mais do que um caso mais
complicado como, por exemplo, a substituição de um secretário ou ministro de governo.
O jornal Estado de S. Paulo fez uma cobertura sóbria e séria do assunto, pois mostrou
que um técnico que estava realizando um excelente trabalho havia sido demitido por
motivos políticos. O Estadão esclareceu todos os pontos que a mídia local na época não
o fez. Lamentavelmente a repercussão negativa sobrou para o governador que foi quem
teve que assinar o ato baseado em “informações deturpadas” que lhe foram apresentadas
pelo diretor do Consórcio Rodoviário (o todo poderoso do então Governo) ratificadas e
contando com o apoio do secretário de Comunicação que vivia ameaçando que me
tiraria do cargo e que prejudicou muito os trabalhos na instituição ao longo do período
em que lá estive. Vale destacar que o próprio João Durval depois de ter deixado o
governo, em conversas comigo, em Feira de Santana, se revelou arrependido do ato que
levou a minha demissão por falta de informações corretas e honestas do que estava
acontecendo. Vale destacar que meu sucessor, que era assessor no Consórcio
Rodoviário, no mesmo ano, contratou não apenas os 350 da lista, ele contratou mais do
que o dobro, inchando uma instituição que era enxuta e tinha sido projetada para

continuar enxuta mesmo com a TV funcionando. [Posteriormente o substituto Carlos
Alberto Simões se elegeu deputado estadual]
NA – Como você vê a TV Educativa hoje?
SM – A Televisão Educativa da Bahia tem apresentado um avanço constante e uma
melhoria técnica compatível com o mercado. As produções da TVE são de excelente
qualidade e a tendência para o futuro, com a implantação do Pólo de Dramaturgia, é de
que a TVE passe a ocupar um papel cada vez maior em importância na sociedade
baiana, cumprindo com o seu papel de resgatar e de preservar os valores culturais da
Bahia.

A TV UNIVERSITÁRIA DA BAHIA
(Entrevista concedida a NATHÁLIA CARVALHO em 2005, divulgada no site da
UFBA).
Nathália Carvalho – Diante do histórico da televisão brasileira, qual seria a
importância da implantação do canal universitário na Bahia atualmente?
Sérgio Mattos – A TV Universitária é uma reivindicação que as universidades vêm
fazendo há muitos anos. No cenário da televisão nacional, temos a TV Cultura, as TVs
educativas, agora surge esta oportunidade das TVs universitárias. No caso de Salvador,
surge vinculada a quatro universidades, isso abre perspectivas para que em outros
municípios no Brasil inteiro sejam criadas novas emissoras. Sob o ponto de vista
educativo, pode-se imaginar que vamos ter a divulgação da produção científica dessas
universidades. Tanto professores como alunos teriam a oportunidade de desfrutar,
treinar e divulgar suas produções. Isto é extremamente positivo, eu espero que venha a
dar certo, principalmente considerando que não é a UFBA, a UCSAL ou a UNEB, é
uma produção conjunta das universidades.
NC – No caso específico da UFBA, como isso acontece?
Sérgio Mattos - Eu acredito que, por ser a mais antiga das universidades e por ter um
curso de Comunicação voltado para o jornalismo, o papel maior dentro desse grupo vai
ser da UFBA. O pessoal vai ter que saber gerir, até porque a UFBA também exerce um
papel predominante na TV Universitária, embora com apoio comum a todas. Acho que
esta é uma oportunidade que a UFBA passa a ter de fazer com que os estudantes da área
de comunicação participem mais ativamente.
NC
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Sérgio Mattos - A gente não tem nenhum modelo a seguir. A própria criação da TV
Universitária surge num momento em que há uma busca de integração entre as
universidades. Espero e acredito que uma das finalidades seja divulgar a produção do
conhecimento para o grande público. Se a Universidade é um celeiro de notícias, que a
grande imprensa e as redes de televisão comerciais - mesmo as via cabo - não estão
considerando, então as TVs universitárias têm a obrigação de mostrar essas notícias.
Quando surgiu a TV Senado, por exemplo, as pessoas se perguntavam de que serviria,

imaginavam que seria apenas um espaço para a vaidade dos senadores. Realmente é
muito usada para isso, mas também serviu para esclarecer e mostrar muitas coisas para
o grande público, principalmente durante a época da cassação de políticos, na qual ela
chegou a concorrer com outras emissoras e audiência. A Universidade produz cultura,
arte, ciência, serviços à comunidade, atendimento médico, a divulgação disso para o
grande público é muito importante, porque ninguém sabe o que a universidade faz. O
que se pensa é que a universidade apenas forma profissionais para o mercado de
trabalho, mas na verdade ela realiza muito mais. Mesmo quando se trata de prestação de
serviços, está se produzindo um conhecimento que é sedimentado, que fica para outras
gerações. Se a TV Universitária se dedicar só a isso, já estará fazendo muita coisa e
talvez nem tenha tempo e espaço suficiente na programação para divulgar tudo. Temos
muita gente com conhecimentos para transmitir, invenções e descobertas que são feitas
e não são divulgadas, porque não temos um jornalismo voltado para a divulgação
científica e tecnológica. A TV Universitária poderá fazer isso.

PIONEIROS DA TV TUPI
(Entrevista concedida a CAMILA DE ALMEIDA BATISTA NATALO, em 29 de
julho de 2009 , para elaboração de TCC – Trabalho de Conclusão de Curso de
Jornalismo na Universidade Santa Cecília – UNISANTA – Santos-SP, sob orientação
do professor doutor Robson Bastos).

Camila de Almeida Batista Natalo – Além de ser a primeira emissora no Brasil,
qual a importância da TV Tupi SP?
Sergio Mattos - A importância a TV Tupi São Paulo está principalmente no fato de ter
sido a primeira emissora do Brasil. Historicamente, foi ela quem desbravou o setor, que
usou os recursos do jeitinho brasileiro para corrigir o desconhecimento técnico, que
improvisou, quando não se tinha os recursos técnicos e de equipamentos, para manter a
TV no ar, transmitindo seus conteúdos.
CABN - Hoje em dia a televisão tem forte influência na cultura popular. Quando
começou essa ligação entre a TV e o povo?
SM – Considerando as fases de desenvolvimento da televisão pode-se ter uma idéia da
evolução da relação da TV com o público. No início a TV foi extremamente elitista e só
começou a se tornar popular em sua segunda fase de desenvolvimento, com os
programas de auditório. Na década de 70 do século passado, a televisão já havia se
estabelecido no país como o mais ativo e importante veículo da indústria cultural.
CABN – O que poderia ser resgatado, quer dizer, o que poderíamos dizer que
sentimos saudade? Que programa.
SM – Inúmeras coisas podem ser resgatadas. Vocês poderiam, por exemplo, identificar
as pessoas que trabalharam nos primeiros programas da TV Tupi SP e entrevistá-las.
Cada profissional, de todos os setores, tem sempre uma visão diferenciada e entrevistálos seria de suma importância para o resgate da história. E isto deve ser feito antes que
eles comecem a desaparecer ou a esquecer dos fatos.

Apesar de a televisão ter

começado a operar no Brasil em setembro de 1950, este veículo só passou a ser objeto
de estudo acadêmico a partir da década de 60 do século passado, quando os primeiros

trabalhos, analisando o conteúdo de sua programação e seus efeitos sociais, começaram
a ser produzidos. Examinando o material bibliográfico sobre a televisão brasileira podese constatar que a maioria dos trabalhos produzidos no Brasil apresenta análises e
descrições sobre como este veículo se desenvolveu, influenciou ou foi utilizado pelas
classes dominantes. Apesar da produção de estudos sobre a televisão, constata-se ainda
a escassez de autores que se dediquem ao estudo de aspectos ainda não examinados ou
que já o foram, mas de maneira superficial ou dirigida. A história da TV no Brasil
permanece com várias lacunas a serem resgatas e explicadas. Por isso, é indispensável
que os estudos e análises para construir a história da TV sejam conduzidos sem
dissociá-los do sistema brasileiro de comunicação do qual é parte. Ela, a TV, precisa ser
analisada como parte de um processo de mudanças e permanências das estruturas
econômicas, políticas e sociais do país e não como parte isolada. A televisão precisa ser
profundamente estudada.

Esses estudos podem ser feitos a partir de abordagens

socioeconômicas, políticas e culturais que considerem também o meio de comunicação
como um agente que intervém e ao mesmo tempo reflete o ambiente no qual está
inserido.
CABN – A TV perdeu a essência? Durante entrevista com a atriz Vida Alves, ela
afirmou que a TV era elitizada feita com programas de educação e informação.
Em que momento a TV adotou outro rumo?
SM – Vida Alves está corretíssima. A televisão brasileira nasceu elitista. No livro
História da Televisão Brasileira apresento a evolução da TV em fases. A primeira
delas, “A Fase Elitista”, se estende de 1950 a 1964, quando o televisor era considerado
um luxo ao qual apenas a elite econômica tinha acesso. Em 1964 surge a segunda, “A
Fase Populista”, no período de 1964 a 1975, quando a televisão era considerada um
exemplo de modernidade e programas de auditório e de baixo nível tomavam grande
parte da programação. A terceira fase, “A Fase do desenvolvimento Tecnológico”,
começa em 1975 e termina em 1985. Durante a terceira fase as redes de TV se
aperfeiçoaram e começaram a produzir, com maior intensidade e profissionalismo, os
seus próprios programas com estímulo de órgãos oficiais, visando, inclusive, a
exportação. A quarta fase, “A Fase da Transição e da expansão internacional”
compreende o período de 1985 a 1990, durante a Nova República, quando se
intensificam as exportações de programas. A quinta fase, “A Fase da globalização e da
TV Paga”, compreende o período de 1990 a 2000, quando o país busca a modernidade a

qualquer custo e a televisão se adapta aos novos rumos da redemocratização. A sexta
fase é “A Fase da globalização e da TV paga”, iniciada no ano 2000 estendendo-se aos
dias de hoje [2009], com a tecnologia apontando para uma interatividade cada vez maior
dos veículos de comunicação, principalmente a televisão, com a Internet e outras
tecnologias da informação. Esta fase deverá se encerrar em 2010, com o término do
Governo Lula, quando uma nova fase surgirá sob a influência da convergência e da
qualidade digital.
CABN – Em que contexto social e econômico a TV surgiu no Brasil? Se não me
engano a TV vem com a idéia da modernização dos anos 50, estou certa?
Sérgio Mattos – Sim, a televisão representava o maior símbolo da modernização da
época e as elites brasileiras aspiravam por ela. Da mesma forma que a política
socioeconômica brasileira se desenvolveu dentro de uma mesma matriz, mas sempre
oscilando de acordo com as tendências mundiais e ideológicas vigentes, o
desenvolvimento da nossa televisão também sofreu a influência direta e indireta das
mudanças do contexto. Contexto que apresenta não uma, mas várias realidades, tão
díspares que podem levar alguns estudiosos a evitar, inclusive, de assumir uma
periodização para estudar a televisão. Isso se deve à anomalia que é a nossa história
contemporânea, que torna quase impossível a tarefa de estabelecer uma periodização de
acordo com os rigores da historiografia, sob pena de apresentar distorções. Assim
sendo, ao concentrar a atenção apenas em certos aspectos, (por exemplo, econômicos,
performances técnicas, condições de produção etc.), corre-se o risco de desconsiderar
outras peculiaridades históricas que participam diretamente do processo. Considerando
estes riscos foi que procurei, quando da periodização que desenvolvi, identificar, dentro
da realidade cronológica do país, os principais aspectos que mais marcaram cada
período, não deixando de considerar que durante toda a sua história, principalmente no
período de 1964 a 1985, a televisão foi usada como uma poderosa ferramenta política,
tanto de mobilização social como de formação de opinião pública. Respondendo mais
diretamente à sua pergunta sobre o contexto no qual surgiu a TV Brasileira, pode-se
dizer que a TV surgiu dentro da estrutura de nacionalismo econômico, quando o
governo Vargas começou a investir diretamente na expansão da indústria pesada, prática
que se fortaleceu durante a Segunda Grande Guerra, transformando-se na principal
política de seu segundo governo, de 1950 a 1954, ou seja, durante os quatro primeiros
anos da televisão brasileira. Assim, o advento da televisão, em 1950, ocorreu durante o

período de crescimento industrial. Com a intensificação da industrialização nos anos 50
do século passado, aumentou a migração das áreas rurais para as urbanas e o rádio
transformou-se na mais importante fonte de informação da população. Em resumo, a
introdução da televisão no Brasil coincide com o começo de um importante período de
mudanças na estrutura econômica, social e política.

PARTE V

CENSURA

CENSURA NA IMPRENSA BAIANA
(Entrevista concedida a ISABELA NERY em 30 de Abril de 2005, para Trabalho de
Conclusão de Curso em Jornalismo na FTC - Salvador).

Isabela Nery - O senhor poderia dizer alguns dados de sua carreira: nome
completo, idade, naturalidade, formação e vinculação partidária (na época)?
Sérgio Mattos – Nome completo: Sérgio Augusto Soares Mattos, 56 anos, natural de
Fortaleza, Ceará, e baiano por opção e por papel passado (tenho o Titulo de Cidadão
Baiano concedido pela Assembléia Legislativa do Estado da Bahia. Minha graduação é
em Jornalismo (1971), pela Universidade Federal da Bahia, Mestre em Comunicação
(1980), pela Universidade do Texas, em Austin, Estados Unidos, e Doutor em
Comunicação (1982), também pela Universidade do Texas, Austin, Estados Unidos.
Nunca me inscrevi em nenhum partido político, mas sempre defendi idéias liberais e
democráticas.
IN – Em quais jornais o senhor trabalhou e em que período?
SM – Comecei minhas atividades como jornalista com a idade de 16 anos no jornal A
Semana – um jornal semanário da Arquidiocese do Salvador. Foi lá onde publiquei
meus primeiros artigos, crônicas, poemas e, posteriormente, a minha primeira
reportagem especial e que teve boa repercussão: uma entrevista com D. Helder Câmara,
então arcebispo de Olinda, Pernambuco.
IN – O que fazia durante a Ditadura Militar?
SM – Quando o golpe de 64 foi instalado eu estava concluindo o ginásio, no Colégio
São Bento. Participava da JEC – Juventude Estudantil Católica, tendo dirigido o grupo
de base do Colégio Estadual da Bahia – Central, muito visado pelas autoridades
policiais e militares, onde fiz o colegial (2º grau nos anos de 1965, 1966 e 1967).
Muitos integrantes da Ação Católica, quando esta acabou, passaram a integrar o
movimento de Ação Popular, que ficou conhecida pela sigla AP. Em 1968 ingressei na
UFBA, onde obtive o diploma de Bacharel em Jornalismo no ano de 1971. Enquanto

fazia faculdade trabalhei, no período de 1968-1969 na redação da revista Liderança e
participei do Grupo da Escolinha TB (da Tribuna da Bahia) que estava preparando os
repórteres que iriam integrar a turma de fundadores no jornal que começou a circular no
dia 21 de outubro de 1969, a partir de quando passei a ter carteira assinada como
jornalista profissional, antes mesmo de concluir o curso na UFBA. Na Tribuna da Bahia
fui repórter da geral, repórter de setor, repórter político, repórter especial e Chefe de
Reportagem. Saí da TB e posteriormente, a convite, fui trabalhar no jornal A Tarde,
onde a partir de fevereiro de 1972 exerci funções de editor até fevereiro de 2003.
IN – O jornal onde trabalhava sofreu censura prévia? De que forma?
SM – Sim. Todos os jornais, inclusive estes, nos quais trabalhei, eram censurados e
recebiam constantemente os avisos dos assuntos, temas e pessoas sobre os quais não
poderíamos publicar nem comentar absolutamente nada. Isto ocorreu no período de
1964 a 1979, quando o presidente Ernesto Geisel extinguiu o Ato Institucional nº 5.21
As formas de censura utilizadas eram comunicados por escrito de maneira lacônica que
eram entregues por agentes federais nas redações dos jornais. Os papéis, geralmente em
formato de uma folha de oficio cortada pela metade traziam secamente a ordem em
forma de bilhete: “Por ordem expressa do ministro da justiça... tal assunto está proibido
de ser veiculado na imprensa escrita ou falada”; “Por ordem do Chefe da Polícia
Federal... (tal assunto) está proibido”. Muitas vezes, a proibição também era feita via
telefone e a pessoa que a recebia, como também quem recebia o papelucho, ficava
responsável perante as autoridades policiais pelo cumprimento da “ordem proibitiva”
independente do grau de responsabilidade hierárquica que tivesse dentro da redação.
Quem recebia o comunicado, ou seja, o bilhete22 de proibição tinha que avisar a todo
mundo principalmente aos chefes imediatos, editores e redator chefe.
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O Ato Institucional nº 5 (AI-5), considerado como o mais duro e radical de todos os Atos
Constitucionais, foi redigido pelo então ministro da Justiça Luís Antonio da Gama e Silva e entrou em
vigor no dia 13 de dezembro de 1968, durante o governo de Artur da Costa e Silva. No dia 13 de outubro
de 1978, durante o governo Ernesto Geisel, foi promulgada a emenda constitucional nº 11, no qual o
artigo 3º revogava todos os Atos Institucionais e complementares. A emenda constitucional entrou em
vigor em 1º de janeiro de 1979.
22
Os bilhetes entregues nas redações dos jornais por agentes da Policia Federal não tinham um critério
especifico, pois proibiam de tudo e muitas vezes os jornalistas tomavam conhecimento dos fatos por
meio das proibições. Alguns exemplos: “Está proibida a publicação do decreto de Dom Pedro I, (...)
abolindo a Censura no Brasil”; “Fica proibida a divulgação de notícias sobre denúncias feitas pelo
senador Edward Kennedy (EUA) sobre torturas no Brasil”, entre muitas outras.

IN – Existia a presença do censor na redação onde o senhor trabalhava?
SM – Nem na Tribuna nem em A Tarde, no período pós-64, tinha censor instalado na
redação, pelo menos no período em que trabalhei nestes nos dois jornais. Tenho
conhecimento de censura prévia, com a presença de censor em A Tarde durante a
ditadura de Getulio Vargas, mas esta é outra história. Durante o período em que
trabalhei nestes dois jornais, se houve presença de “censor/vigia” infiltrado para fazer
denúncia contra jornalistas, eu não soube nem nunca ouvi falar nada a respeito. Mas,
nos jornais e revistas do sul do país, submetidos à censura prévia, se podia encontrar
mais de um censor dentro das redações.
IN – Como o jornal reagia às decisões dos censores? Como o jornal ocupava os
espaços deixados em branco, após os cortes dos censores?
SM – Aqui não tivemos censura interna nas redações e como sabíamos antecipadamente
quais os assuntos proibidos tratávamos de publicar outras matérias ou de tentar dizer
para o público leitor o assunto proibido de outras formas, nas entrelinhas. O caso mais
sensacional que existe de preenchimento de espaços censurados ocorreu no Estado de S.
Paulo, onde os textos censurados eram substituídos por poemas de Camões, por receitas
de bolo ou instruções de como cultivar rosas.23
IN – Qual o comportamento dos colegas da imprensa?
SM – Todos os jornalistas sempre foram contra a censura e devemos continuar
defendendo o direito de informação e de liberdade de expressão acima de tudo. Os
jornalistas baianos reagiam à censura da mesma forma, com indignação, que outros
colegas do norte ou do sul também reagiam. E não podia nem pode ser de outra forma.
Durante os 21 anos do Golpe de 1964 vários jornalistas foram presos, espancados e
impedidos de exercer a profissão.
IN – Qual a linha editorial dos jornais baianos da época? O senhor pode me citar o
nome dos jornais que atuavam em Salvador na época?
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Como era proibido deixar os espaços ocupados por textos censurados em brancos, os jornais e
revistas brasileiros adotaram a prática de preencher os vazios com versos de Camões (Estadão), receitas
de bolo (Jornal da Tarde) ou com o símbolo da marca da empresa, como fez a revista Veja, que
preenchia os espaços censurados com o símbolo marca da Editora Abril, uma arvore estilizada.

SM – No período pós Golpe de 64 os jornais que circulavam em Salvador eram: A
Tarde, Tribuna da Bahia, Jornal da Bahia, Diário de Notícias, Estado da Bahia, A
Semana e o Jornal IC. Todos os jornais tinham ou apresentavam uma linha editorial de
jornal informativo e independente. O IC era distribuído gratuitamente nas residências
dos principais bairros da cidade aos domingos.
IN – Existe um arquivo das matérias censuradas no jornal em que o senhor
trabalhou?
SM – Paolo Marconi, um colega de turma da Faculdade e colega também na Tribuna da
Bahia escreveu um livro, intitulado “Censura –1968-1978”, que virou um clássico. Ele
colecionou vários papéis, bilhetes, nos quais constavam ordens de censura. Não posso
afirmar se ele ainda os conserva, mas atualmente ele é conselheiro do Tribunal de
Contas dos Municípios, que fica no Centro Administrativo da Bahia, e talvez você possa
falar com ele e tirar esta dúvida. Vale a pena tentar... Pelo que sei apenas Paolo
colecionou estes bilhetinhos de censura.
IN – O senhor conhece algum censor, para eu entrevistar?
SM – Não, Não conheço.
IN – Na opinião do senhor, qual foi o período mais duro, dentro dos anos do
governo militar? Qual o período em que a imprensa sofreu mais com a censura?
SM – O período do governo Médici, de 1969 a 1974. Este foi o período no qual o
regime militar mais fez propaganda e usou os veículos de comunicação para manter o
status quo. O governo Médici coincide também com o período no qual a censura se fez
mais presente e atuante e a repressão foi uma das mais duras, com a prisão de vários
intelectuais, professores, políticos e jornalistas. Foi o período da guerrilha urbana e
quando a censura se fez exercer, não apenas com bilhetes e telefonemas, mas com
ameaças, torturas e prisões.
IN – Quero saber se, apesar dos jornalistas estarem contra a censura, existia o
medo de ser preso, se o clima na redação era tenso por causa disso?
SM – O medo é um sentimento característico do ser humano e pode ser provocado por
ameaça física ou psicológica. Não dá para dizer se havia o medo de ser preso, ou não,
em cada indivíduo que naquela época atuava como jornalista. É certo, porém,

afirmar que alguns eram mais afoitos e outros mais covardes e, apenas nestes, os
covardes sim, podia-se constatar o medo das conseqüências. Mas, observe por outro
ângulo: se considerarmos que no pior período de censura (1968-1978) houve muita
autocensura, tanto por parte dos veículos como por parte dos profissionais, poderíamos
dizer que houve, de certa maneira, muito medo das conseqüências, pois quem não as
teme ou temia, é ou era destemido e enfrentava a realidade como ocorreu com vários
jornais, apreendidos, empastelados e perseguidos, além de sofrerem também cortes de
possíveis anúncios oficiais ou de empresas dependentes do governo. Por parte dos
jornalistas diria também que ocorreu o mesmo. Muitos se autocensuravam ou se
omitiam cumprindo apenas as obrigações e tarefas mandadas a fazer pelos seus
superiores, por medo das conseqüências que podiam se abater sobre eles mesmos e/ou
sobre suas respectivas famílias. Não devemos, portanto, condenar estas atitudes de
sobrevivência adotadas pelos seres humanos, pois, só quando nos encontramos em
situações semelhantes é que temos a idéia exata da tensão sofrida por cada um. Na
época tivemos também muitos que passaram a adotar uma atitude destemida e acabaram
presos, torturados e desempregados. E teve aquele grupo que apesar de não se expor
abertamente, atuava nos bastidores procurando e encontrando sempre brechas para
denunciar os fatos que estavam sendo censurados e outros mais. E este trabalho de
bastidor foi o exercido pela maioria dos jornalistas conscientes da realidade e do perigo
que o regime representava para as liberdades individuais e em especial para a liberdade
de imprensa. Na verdade existem vários heróis anônimos na história da imprensa
brasileira e na história da imprensa da Bahia. A história daqueles jornalistas que lutaram
contra o regime sem aparecer, sem dar testa, quase como se estivessem fazendo uma
guerrilha underground no sentido de prevenir a população de que o regime estava
proibindo a divulgação de certas notícias; que estava limitando as liberdades individuais
e que representava uma grande ameaça para a liberdade de imprensa. Os veículos de
comunicação eram muito visados e todos os jornalistas eram vigiados, pois
representavam um perigo para o regime, até porque a imprensa sempre foi de vanguarda
e os intelectuais da esquerda, principalmente, eram encontrados com facilidade nas
redações dos jornais como profissionais ou colaboradores. Na época do regime, quem
trabalhava em jornal possuía uma pasta (uma espécie de dossiê) com seu nome, na
Polícia Federal, na 2ª Secção do Exército e em outros órgãos de "inteligência" do poder
constituído. Nessas pastas era relacionado tudo sobre cada profissional que estivesse no
exercício do jornalismo. Tudo o que o jornalista escrevia ou o que diziam sobre ele,

fossem fatos concretos ou apenas boatos, eram arquivados. E assim, os órgãos de
informação do governo possuíam verdadeiros dossiês sobre cada jornalista em
atividade.

MÍDIA CONTROLADA E A CENSURA
(Entrevista concedida a PEPE CHAVES para o jornal eletrônico Via Fanzine – Itaúna
-MG, em 17 de outubro de 2005. A entrevista está disponibilizada em
www.viafanzine.jor.br/entrevistas3htm).

VIA FANZINE – Professor, o que lhe motivou a escrever o livro Mídia ControladaA História da Censura no Brasil e Mundo?
Sérgio Mattos – Na verdade, minhas pesquisas e livros giram em torno dos veículos de
comunicação, principalmente a Televisão, e tudo que historicamente lhes dizem
respeito. A censura sempre esteve presente na história da comunicação e dos veículos.
No caso específico, este livro Mídia Controlada, evoluiu com base em dois textos que
preparei e apresentei durante o V e o VI Ciclos de Estudos de Estratégia da Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), apresentados respectivamente no dia 3
de junho de 1991 e 18 de maio de 1992, no Rio de Janeiro. A partir dos dois textos
continuei minhas pesquisas e neste livro desenvolvo algumas observações com o
objetivo de contribuir para a análise de alguns ângulos das relações entre o Estado e os
Meios de Comunicação. Neste livro analiso o impacto de governos em veículos de
comunicação de massa, discutindo os principais meios pelos quais o Estado tem
historicamente influenciado e controlado os veículos de comunicação. Descrevo e
contextualizo a história da censura no mundo e no Brasil, além de considerar a censura
exercida em períodos de conflitos armados. Pontuo também as novas formas sutis de
censura que estão sendo impostas aos veículos de comunicação em particular e à
sociedade em geral. Outra motivação para trabalhar no tema censura deve ter sido o
fato de ser jornalista e de ter iniciado minha carreira em plena ditadura de 1964.
VF – Como era tratada a Comunicação no Brasil nos tempos da ditadura?
SM – No Brasil, a censura foi um legado da colonização. Ela sempre esteve com a gente
desde o início. Mas, durante o período de 1964 a 1985 os governos militares aplicaram
vários tipos de pressão econômica aos meios de comunicação e massa. Como
instrumento de pressão econômica, podemos citar: concessão da publicidade oficial para
este ou aquele veículo; exercício de pressões oficiais sobre o anunciante privado,

forçando-o a conceder anúncios ou deixar de veiculá-los em jornais não-simpáticos ao
governo, ou induzindo-o a concentrar suas publicações em veículos que estivessem
apoiando suas decisões políticas. Além da censura política e econômica a ditadura
também exerceu a censura policial contras os veículos de comunicação e contra
jornalistas e intelectuais de um modo geral. A institucionalização da censura federal
teve início no país com a lei 4.483, sancionada em 16 de novembro de 1964 e
regulamentada pelo decreto 56.510, de 28 de junho de 1965. Observe-se que os Atos
institucionais baixados pelo regime militar foram instrumentos fortíssimos de censura,
principalmente o AI-5. Com a edição do Ato Institucional nº 5, no dia 13 de dezembro
de 1968, a censura passou a ser exercida com toda a força no Brasil. Nos dias seguintes
à edição do AI-5 foram feitas mais de 200 prisões de jornalistas, políticos, artistas,
professores e religiosos. A Censura aos veículos de comunicação, principalmente a
televisão, durante o regime militar, além de facilitar a manipulação da opinião pública,
limitou o crescimento da produção do próprio veículo, castrou a criatividade e
incentivou a autocensura, que passou a ser adotada pelas próprias emissoras, que
constituíram seus departamentos de autocensura ou de controle de qualidade. Durante o
governo Médici (1969-1974) inúmeras pressões foram exercidas sobre as emissoras de
televisão mediante punições com multas e até suspensão de alguns programas, como
medida corretiva. A censura nesse período era efetuada mediante lacônicos e secos
bilhetes dirigidos às redações dos veículos de comunicação ou por meio de telefonemas
dirigidos aos editores. A censura entre 1968 e 1978 utilizou muitos “bilhetes” de
proibição. O último deles, que foi encaminhado aos jornais em novembro de 1978,
censurava a divulgação de notícias sobre o general Hugo Abreu, que liderava um grupo
de militares dissidentes. Entre os inúmeros bilhetes de caráter nacional ou regional,
sobre todo e qualquer assunto, visavam proibir as ações e declarações provenientes da
Igreja Católica e de seus membros. Nessa época, o papa, bispos e padres foram
censurados por meio de ofícios, circulares, bilhetes xerografados ou transmitidos por
telex.
VF – Quais foram as mudanças mais significativas que surgiram após a ditadura?
SM – Após a ditadura o que acabou foi a forma de Censura Policial. Os outros
instrumentos de controle continuaram e continuam sendo praticados. Podemos afirmar
que as pressões políticas e econômicas, em conjunto com a censura, exerceram e
continuam a exercer grande influência no desenvolvimento dos meios de comunicação

de massa no Brasil. Alguns veículos, que adotaram uma postura amigável e de
sustentação às ações governamentais, têm-se beneficiado de empréstimos, subsídios,
isenção de impostos, além de receberem publicidade oficial. Outros, que têm assumido
postura crítica perante as políticas governamentais, não têm recebido o mesmo
tratamento. Exatamente por isso não podemos perder a noção de que a censura também
pode ser motivada indiretamente. Ela pode induzir a autocensura, estimulando um
sentimento de compromisso político que gera o medo de contar a verdade. A censura é
um instrumento por meio do qual se pode manipular a realidade. Entretanto, deve-se
registrar que apesar das crises e tentativas de controlar a mídia por meios econômicos
ou policiais, ou pela falta de ética tanto do profissional como do veículo, nunca
conseguiram impedir a existência de profissionais, tanto aqui como em qualquer lugar
do mundo, que conseguem resistir às pressões, revitalizando a função social e crítica da
imprensa, que contribui diretamente para a conscientização da população e para o livre
exercício da cidadania.
VF – Para o senhor, até que ponto os interesses externos investem e influenciam os
grandes veículos da mídia brasileira?
SM – Houve uma época em que os grandes proprietários da mídia norte americana
pensavam que deveriam adquirir veículos de comunicação para exercer influências.
Depois, a partir dos anos 70 do século passado, descobriram que para controlar os
veículos, principalmente do terceiro mundo, bastava controlar as fontes de produção e
distribuição dos conteúdos de mídia e controlar as verbas publicitárias. Mais
recentemente começaram a se tornar comum a prática das fusões entre grandes
corporações da mídia mundial (produtores, distribuidores e transmissores/veículos de
informações). Esta moda ainda não chegou ao Brasil, mas devido às dificuldades
financeiras enfrentadas nos últimos 10 anos, os proprietários de mídia do Brasil
conseguiram a aprovação de uma lei que permite a participação acionária do capital
estrangeiro na mídia impressa. Algumas empresas de mídia brasileira já contam com
esta participação. Em julho de 2004, por exemplo, a Editora Abril vendeu uma parcela
de 13,8% para o grupo americano Capital Group, num acordo estimado em 50 milhões
de dólares, abrindo perspectivas para outros grupos. Esse foi o primeiro aporte de
capital estrangeiro na mídia impressa desde a modificação da lei que passou a permitir
essa participação. Apesar de não termos registrado ainda fusões de grupos de mídia no
Brasil, várias experiências conjuntas estão sendo realizadas em parcerias que se

apresentam como alternativas de sobrevivência da mídia impressa. O jornal Valor
Econômico é uma experiência fruto de ação conjunta das Organizações Globo e o
Grupo Folha. Outro tipo de experiência é a de O Dia e o Jornal do Brasil que firmaram
parceria para impressão dos veículos no mesmo parque gráfico para reduzir custos.
Assim sendo podemos dizer que no Brasil outras tendências já se apresentam com fortes
indicadores para o futuro da mídia impressa: haverá uma maior convergência no que diz
respeito à distribuição do conteúdo jornalístico; novas parcerias entre grupos de mídia
serão realizadas em níveis nacional e regional; a mídia vai tentar manter a fidelização
de leitores e anunciantes; na tentativa de reduzir custos, o processo de desmonte das
equipes (demissões de profissionais observadas nos últimos cinco anos) tende a
continuar; como conseqüência das possíveis fusões de empresas haverá uma redução,
para os cidadãos, do número das fontes de informação.
VF – O senhor pode citar algum exemplo notório ocorrido no Brasil ou no mundo,
onde uma informação de interesse comum foi censurada em detrimento de
interesses multinacionais?
SM – Não. Para tanto seria necessário a realização de uma pesquisa específica, que
detalhasse o que e quando ocorreu. No caso dos últimos conflitos de guerra temos
exemplos claros de informações censuradas e que eram de interesse de grupos ou de
nações. Mas com referência específica à sua pergunta, respondê-la sem um
levantamento fica difícil. Sabe-se, por exemplo, que durante a ditadura era proibido
divulgar que a Tibras e/ou a Dow Química eram plataformas industriais extremamente
poluidoras e esta proibição beneficiava as multinacionais que estavam se implantando
no país.
VF – Como o senhor entende o papel da mídia brasileira nesses tempos em que,
caem deputados, denúncias envolvendo autoridades políticas vêm à tona e nomes
que jamais supúnhamos a algum tempo, já se encontram atrás das grades?
SM – Apesar da Constituição de 1988 garantir plena liberdade de imprensa, é
preocupante o ressurgimento da censura prévia no Brasil, incluídos aqui as tentativas de
aprovação da Lei Mordaça e o uso de outras ferramentas econômicas, jurídicas e
policiais para intimidar a imprensa e os jornalistas. Logo após a ditadura a imprensa
brasileira assumiu a posição de querer passar o Brasil a limpo e praticou o denuncismo.

Àquela época foram cometidos muitos pecados, mas pelo menos a imprensa não se
omitiu. No presente momento que estamos vivendo com denúncias de corrupção
política e CPIs, a imprensa também NÃO está se omitindo, ela está cumprindo o seu
papel, mesmo desagradando a muitos.
VF – Como o senhor vê a fusão das grandes corporações internacionais,
centralizando cada vez mais a informação ao controle de poucos “donos da
mídia”?
SM – Creio já ter respondido a esta pergunta quando falei sobre os investimentos
estrangeiros na mídia. Gostaria, entretanto, de reforçar que a influência estrangeira, a
concentração da mídia nas mãos de poucas pessoas, a orientação para o lucro, a
dependência de subsídios e isenções oficiais, a localização nos grandes centros e
diversos outros fatores, que abordo no livro Mídia Controlada, mostram como o
jornalismo ainda hoje se sente dependente e de certo modo censurado, seja externa ou
internamente. A crítica a todos estes elementos é essencial, pois a liberdade de imprensa
é imprescindível para a construção de uma sociedade democrática e livre.
VF – Existe uma situação, onde de fato, as informações devem ser censuradas pelo
próprio bem-estar das populações, com relação a assuntos de segurança nacional e
outros, ou ao seu ver, as pessoas necessitam saber a verdade que sabem seus
governantes?
SM – Vou responder a esta pergunta citando John Stuart Mill, com o qual concordo
plenamente, que disse: “Decidir que opiniões devem ser permitidas ou proibidas
significa escolher opiniões para as pessoas. Quem escolhe opiniões para o povo possui
controle absoluto sobre suas ações, e pode manipulá-las em benefício próprio com
perfeita segurança”. Assim sendo, por princípio, sou contra a todo e qualquer tipo de
censura. Outra citação interessante, que reforça minha posição, é uma frase do Papa Pio
XII que disse: “Abafar a opinião dos cidadãos, reduzi-la ao silêncio forçado, é, aos
olhos de todos os cristãos, um atentado ao direito natural do homem, uma violação da
ordem do mundo, como Deus estabeleceu”. Para concluir podemos ainda citar John
Adams que disse: “Caso, algum dia, venha a ocorrer um aperfeiçoamento do gênero
humano, os filósofos, teólogos, legisladores, políticos e moralistas descobrirão que a
regulamentação da imprensa é o problema mais importante, difícil e perigoso de
resolver”. Assim sendo, devo, como todos, apoiar e fazer valer o que está registrado no

artigo XIX da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Toda pessoa tem direito à
liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter
opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e
independentemente de fronteiras”.
VF – Nos fale um pouco do conteúdo do seu livro.
SM – A história da comunicação social em todos os países mostra constantes conflitos
originados pela censura. No Brasil, o controle exercido sobre a mídia, seja econômico,
político ou policial, existe desde o início do jornalismo e se mostrou mais agressivo em
determinados momentos históricos, como no período da ditadura militar de 1964. Neste
livro, Mídia Controlada, procuro resgatar a história dessa censura no Brasil e no
mundo, analisando os instrumentos de controle, as leis e a estrutura dos meios de
comunicação. O conteúdo do livro, além da introdução, das conclusões e dos anexos,
está distribuído em cinco capítulos básicos: 1) Os instrumentos de controle dos meios de
comunicação no Brasil; 2) O controle político e econômico; 3) A censura policial –
história da censura no mundo; 4) Censura policial no Brasil – história da censura no
Brasil; 5) O desenvolvimento dos meios de comunicação no Brasil. Vale destacar que
no primeiro capítulo, quando tratamos dos instrumentos de controle, a Lei Mordaça, o
Conselho Federal de Jornalismo, a Ancinav e a Lei Geral das Comunicações são
abordadas. No capítulo 3, na parte destinada à história da censura no mundo, nos
concentramos também na censura de guerra, estabelecida desde a guerra da Criméia, em
1854, até os dias atuais com a invasão do Iraque e a censura exercida sobre a mídia
americana pelo governo Bush.
VF – Agradecemos e pedimos para nos deixar suas considerações finais, bem
como contato com o autor ou para a aquisição do livro.
SM – Gostaria de agradecer a oportunidade de divulgar meu trabalho no Via Fanzine,
esperando que tenha respondido de forma a esclarecer os leitores sobre o que ocorre no
mundo da mídia sob censura. Naturalmente que maiores detalhes podem ser
encontrados no livro propriamente dito (Mídia Controlada: a história da censura no
Brasil e no mundo), onde vários exemplos detalhados são relatados sobre todos os tipos
de censura e não apenas aqueles praticados contra a imprensa. No livro abordamos
também as tentativas de se censurar a Internet que vem favorecendo o fortalecimento do
que poderíamos considerar como a era de liberdade de expressão quase absoluta e em

escala global. O que tem estimulado muitos governos autoritários a lançar mãos de todo
tipo de tentativas de censurar e-mail e sítios na web. Vale lembrar que o
desenvolvimento

tecnológico

e

o

fortalecimento

das

estruturas

burocráticas

governamentais poderão contribuir para o surgimento de novos métodos de controle dos
meios de comunicação de massa. Métodos muito mais eficazes, pois a tendência que se
pode observar é que a censura está se tornando cada vez mais sutil e complexa, desde
que Herbert Marcuse desenvolveu a tese que ele denominou “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”. Em síntese, o livro pode ser adquirido nas principais livrarias do país,
como também os interessados poderão solicitá-lo diretamente da Editora Paulus.

UM COMUNICADOR NA LUTA
CONTRA A CENSURA
(Entrevista concedida por Sérgio Mattos ao jornalista WILLIAM LARA, da assessoria
de comunicação da Editora Paulus, em 18 de janeiro de 2006 e publicada no jornal
Comunicação e Cultura, veículo da área de Marketing, da Editora Paulus, Ano IV, nº 13
– março/abril de 2006, como matéria de capa. Aqui reproduzimos a entrevista na
íntegra).

William Lara – Data e local de nascimento
Sérgio Mattos – Primeiro de julho de 1948, em Fortaleza – Ceará. Moro em Salvador –
Bahia, onde estou radicado desde os 10 anos de idade. Sou Cidadão Baiano com título
outorgado pela Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, além de ter recebido
também a cidadania específica de vários municípios baianos, dentre outros sou também
cidadão de Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro, Santo Antonio de Jesus, Piritiba,
São Felipe, Cachoeira e Cruz das Almas.
WL – Conte-nos um pouco de sua trajetória.
SM – Comecei a escrever quando tinha 11 anos de idade. Eu era interno no Seminário
Central da Bahia onde tínhamos duas opções de lazer: futebol e a leitura. E no meu caso
usei as duas, mas muito mais a leitura de bons livros. Lia muito, era um vício tão grande
que até durante as missas eu encontrava uma maneira de, disfarçadamente, abrir um
romance ou livro de poesia para ler. À noite, enquanto todos os internos estavam
recolhidos no dormitório eu ia para o sanitário e permanecia até altas horas da noite com
a luz acesa, lendo. Então, minha identificação com a literatura começou aí. Deixei o
Seminário após a conclusão do terceiro ano ginasial, mas continuei estudando em
colégio religioso: o Ginásio São Bento, de Salvador. Foi na quarta série que comecei a
trabalhar. No início, estudava no turno matutino, no Ginásio São Bento, e trabalhava,
no turno vespertino, como vendedor/representante. Ganhava comissões sobre o que
vendia ao comércio local. Eu integrava uma equipe de vendedores das confecções da
Nailotex (roupas intimas femininas), da Catalina (o maiô de miss) e Carioca (roupas

infantis). Posteriormente, quando já estava no curso científico, no Colégio Estadual da
Bahia (Central), fui trabalhar na IBM como digitador, operador e programador do
Bureau de Serviços. Permaneci na IBM até o vestibular, prestado na UFBA para o curso
de Jornalismo, no ano de 1967, e optei por estagiar na Escolinha TB (Tribuna da
Bahia), em 1968. Iniciei minha vida profissional de jornalista em 1969 na Tribuna
(lançada dia 21 de outubro de 1969), mas já escrevia para jornais desde os 16 anos de
idade, como por exemplo, no jornal da Arquidiocese do Salvador, A Semana e no jornal
A Tarde. Trabalhava na TB no turno matutino e às vezes à noite e cursava a UFBA no
turno vespertino. O fato de trabalhar e estudar nunca atrapalhou os estudos. Durante o
curso científico, no Central, fiz o primeiro ano, no turno matutino; o segundo, no
vespertino; e o terceiro no noturno devido a escala de trabalho na IBM.

Numa

trajetória de vida vários fatos que acontecem marcam as pessoas de maneiras diferentes.
Poderíamos separar estes fatos em relação à própria vida, à vida profissional, à vida
amorosa e à vida literária. Mas vejamos alguns registros: o primeiro emprego, o
primeiro artigo publicado em letra de forma (impresso), o primeiro livro, o primeiro
casamento, o primeiro filho, e aí segue-se uma infinidade de primeiras coisas na vida.
Entretanto, posso afirmar que um fato realmente marcante e que mudou muito minha
trajetória de vida-profissional-literária foi o fato de ir fazer a pós-graduação (mestrado e
doutorado em comunicação) nos Estados Unidos, na The University of Texas, em
Austin, Estados Unidos, onde estudei no período de maio de 1978 a agosto de 1982. Isto
sim, foi um marco, pois divide tudo o que aconteceu antes, durante os quase cinco anos
de estudos no exterior e o que aconteceu depois de 1982 quando retornei ao Brasil. A
partir daí, em síntese, fui diretor do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia –
IRDEB,

publiquei inúmeros livros, tanto na área de literatura como na aérea de

comunicação, dediquei parte de minhas pesquisas à história da televisão brasileira e à
história da censura nos meios de comunicação, me dediquei ao ensino do jornalismo e
ao jornalismo diário, tendo desenvolvido alguns produtos, tais como os suplementos A
Tarde Municípios, A Tarde Rural e a revista Neon, da qual fui fundador e editor. No ano
de 2000 a INTERCOM me outorgou o Prêmio Luiz Beltrão de Comunicação na
categoria de Maturidade Acadêmica. Fui presidente do IBL – Instituto Baiano do Livro,
e da ALAS – Academia de Letras e Artes do Salvador, duas instituições que ajudei a
fundar, além de ter sido responsável pela instalação e coordenação de cursos de
Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Marketing em instituições privadas
(Unibahia e Polifucs) a partir de minha aposentadoria da UFBA em 1997.

WL – Como surgiu a vocação para a Comunicação?
SM – Desde os 14 anos de idade, ainda no ginásio, eu já estava envolvido com os
jornais murais das escolas, passando depois a fazer parte dos grupos de jovens que
produziam jornais de bairro. Aos 16 anos colaborava com o jornal A Semana, jornal da
Arquidiocese do Salvador. A partir daí foi natural fazer vestibular para o curso de
jornalismo da UFBA. Ainda estudante já atuava como jornalista profissional. Integrei a
equipe fundadora do jornal Tribuna da Bahia, o primeiro jornal em offset do norte e
nordeste do país. A TB foi inaugurada em 21 de outubro de 1969. Depois me transferi
para o jornal A Tarde, em 1972, onde permaneci até 2003. Neste período colaborei e
prestei serviços freelancer para os jornais O Correio da Manhã, O Globo, O Estado de
S. Paulo , Jornal do Brasil, e para as revistas Veja e Manchete.
WL – E a vocação acadêmica?
SM – Comecei minha vida profissional, como jornalista e professor universitário,
durante o período dos governos militares e isto influenciou minha opção e interesse de
pesquisador. Considerando que a televisão é o veículo de comunicação de massa que
detém a maior audiência entre todos e que os governos militares a utilizaram para
manipular a opinião pública nos impingindo seus valores e conceitos, resolvi estudar
este veículo. Procurei antes de qualquer coisa identificar as influências dos governos
militares no desenvolvimento histórico da TV. Em todo o meu trabalho sobre a
televisão procurei contextualizá-la historicamente levando em conta os processos
político, econômico, social e cultural do país. A vocação para os estudos acadêmicos
surgiu ainda na Faculdade quando comecei a pesquisar sobre os meios de comunicação.
Em 1975 eu já estava ensinando no curso de jornalismo da UFBA, na condição de
professor colaborador. Daí em diante, me aprofundei no estudo das comunicações
completando meus estudos com o mestrado e o doutorado, ambos realizados na
Universidade do Texas, em Austin, Estados Unidos, onde produzi duas teses e
incrementei minhas pesquisas principalmente sobre o desenvolvimento da mídia
brasileira, com atenção especial para a televisão. Hoje [2005] tenho 26 livros publicados
e dezenas de artigos. Destes, seis livros são de poemas, um de crônicas e os demais são
na área da comunicação. Alguns de meus livros e artigos foram publicados também no
estrangeiro em inglês, francês e espanhol.

Vale destacar que ao retornar dos Estados Unidos, em 1982, ajudei a implantar,
primeiro, o Mestrado e, em seguida, o Doutorado em Comunicação e Cultura
Contemporânea da FACOM/UFBA. Fui, por muitos anos, o único professor com o
título de doutor da FACOM. Aliás, vale dizer que fui o orientador da tese do primeiro
doutor formado pela FACOM/UFBA o que aconteceu no ano de 1998, ou seja, 16 anos
depois de ter concluído o doutorado – fechando o ciclo. O primeiro doutor formado pela
FACOM/UFBA, meu orientando, foi José Moura Pinheiro, com a tese intitulada “Setor
Jornalístico do Brasil: História, Evolução Tecnológica e Desempenho Empresarial”,
defendida no início de 1998, logo após a publicação de minha aposentadoria da UFBA,
ocorrida em dezembro de 1997. Minha aposentadoria da FACOM/UFBA ocorreu em
dezembro de 1997. Permaneci, entretanto, sem vínculo empregatício e sem receber
qualquer remuneração, orientando teses e dissertações até o final de 2001. Hoje [2006],
devido a exigência da lei não posso mais prestar este serviço, salvo se assinar um
contrato específico de “voluntariado” e isto eu não fiz ainda. Assim, minha última
contribuição direta na orientação de teses de doutoramento na FACOM/UFBA se deu
em dezembro de 2001, quando da defesa da tese do Prof. Dr. Valério Cruz Brittos, que
tive o prazer de orientar, intitulada “Capitalismo contemporâneo, mercado brasileiro de
televisão por assinatura e expansão transnacional”.

A partir de 2002 para cá, na

FACOM/UFBA, tenho apenas participado de bancas examinadoras de mestrado e de
doutorado na condição de membro de fora do programa, pois estou lotado na
UNIBAHIA – Faculdades Integradas de Ipitanga, no município de Lauro de Freitas que
integra a região metropolitana de Salvador. Em resumo, podemos dizer que
academicamente dediquei-me ao ensino da graduação, dando minha contribuição direta
e indireta para a elevação do nível do processo ensino-aprendizagem na graduação.
Dediquei-me também à pesquisa de temas específicos de comunicação tais como:
História dos veículos de comunicação de massa, destacando a Televisão, a Censura aos
Meios de Comunicação, a Publicidade e ao Jornalismo.
WL – Quais as perspectivas e os efeitos do uso da manipulação da comunicação no Brasil e
no mundo?

SM – O sistema brasileiro de radiodifusão continua sendo, em sua essência, um serviço
público, só que na prática, não se conseguiu ainda (governo e suas agências reguladoras,
nós acadêmicos, usuários e proprietários da mídia) encontrar a medida certa de como
prestar este serviço público de qualidade livre das ameaças de manipulação por parte

dos podres constituídos e até mesmo de grupos econômicos. Por exemplo, para que a
mídia eletrônica passe a exercer o seu papel social devemos, todos nós (usuários,
profissionais e acadêmicos) exigir a participação e atuação efetivas do Conselho de
Comunicação Social no processo de desenvolvimento e regulamentação da Televisão,
contribuindo para que a mídia eletrônica possa exercer efetivamente sua função social.
Para tanto, é necessário que o modelo de regulamentação nacional deixe de ser regido
apenas pela lógica e princípios de mercado; que a interlocução com sociedade seja
ampliada; que a disseminação do serviço (mais canais comunitários universitários,
públicos, educativos etc.) seja ampliada; e, que se busque um maior equilíbrio entre a
comunicação pública e a privada. Estamos em um momento que devemos repensar o
nosso modelo de comunicação, procurando ajustá-lo ou construir um novo modelo de
mídia alicerçado nos princípios de cidadania, de educação e de responsabilidade social e
não como um negócio qualquer que visa apenas o lucro. É lamentável que o governo
federal tenha suspendido, em maio de 2003, a Portaria Interministerial nº 568/80, que
obrigava as emissoras comerciais a destinação de 5 (cinco) horas semanais para
programação educacional gratuita. Agora estão obrigadas a apenas 5 (cinco) minutos
por dia, ou seja 35 minutos semanais. Precisamos nos insurgir contra estes retrocessos.
Imaginem que quando eram 5 horas, já existiam verdadeiras anomalias (já denunciamos
isto em trabalhos publicados anteriormente) como a que considerava a transmissão de
uma partida de futebol como programa educativo e que permitia computar o jogo
transmitido como parte das obrigações das 5 horas. Na verdade, precisamos denunciar e
acompanhar o desdobramento de uma série de coisas a fim de que possamos ter a
certeza de que serão corrigidas. Só denunciar e sugerir não basta, precisamos fortalecer
o Conselho de Comunicação, pressionar os membros da Câmara Federal e do Senado,
principalmente agora, quando estamos constatando que a mídia brasileira está perdendo
espaço e a oportunidade de cumprir um papel essencial no desenvolvimento das novas
tecnologia. Isto porque a nossa mídia está sendo, literalmente, apropriada por empresas
de outros setores (provedores de serviços de telefonia, indústrias de software e outros) e
nada está sendo feito para impedir este avanço danoso e de resultados ainda não
avaliados e quantificados, mas que com certeza afetará ainda mais a participação e o
exercício do papel e das funções sociais da mídia.
WL – Até que ponto os interesses econômicos externos investem nos grandes
veículos da mídia brasileira?

SM – É difícil quantificar os interesses econômicos externos nos investimentos feitos na
mídia brasileira porque estes investimentos são feitos por meio de uma gama muito
grande de fatores e de acordo com interesses específicos. Entretanto tentarei, a seguir,
explicar o contexto econômico dos últimos 15 anos e como isto tem influenciado o
comportamento e a saúde financeira na mídia brasileira. Assim sendo, podemos dizer
que o contexto histórico e econômico do Brasil na década de 1990 apresentou condições
favoráveis e as empresas de comunicação desenvolveram mega-projetos e se
modernizaram, contraindo dívidas em moeda estrangeira, o que, no início deste século,
acabou comprometendo o sucesso e os planos de expansão que vinham sendo obtidos na
década passada. O grupo dos Marinhos (Globo) sempre esteve próximo do poder
político, beneficiando-se da situação privilegiada que lhe ajudou a construir e dominar o
setor das comunicações. Mas outros mega-grupos familiares participam também da
concentração da mídia no país, tais como os Civitas (Grupo Abril); os Sirotsky (Grupo
RBS); os Frias (Grupo Folha), entre outros grupos familiares regionais que são
detentores de redes multimídia. Em meados da década de 1990, a mídia festejava, com
lucros, o Plano Real e o aumento da circulação média dos jornais, que cresceu de 4,3
milhões em 1990 para 6,6 milhões de exemplares em 1995, até atingir o pico de 7,9
milhões de exemplares/dia em 2000. Em síntese a ultima década do século XX foi
positiva para a mídia nacional. O contexto econômico-financeiro positivo e a
estabilidade cambial apontavam para novos investimentos, estimulando as empresas
para a formação de conglomerados de mídia, o que de fato ocorreu. No final do século
XX, as empresas de comunicação já amargavam alguns prejuízos, e o novo século
começou registrando uma queda na circulação da mídia impressa, retração do bolo
publicitário e uma dívida acumulada de 10 bilhões de reais. A crise financeira que
atingiu o país – entre os anos 2000 e 2002 – resvalou também na mídia. As alternativas
de sobrevivência da mídia impressa apontam para parcerias e fusões, isso porque o
patrimônio das empresas não possui a liquidez necessária para novos investimentos, e
uma das saídas é buscar a realização de parcerias com outros grupos de mídia, com o
governo, e até mesmo o aporte de capital estrangeiro para enfrentar as mudanças, que
serão impostas pelo próprio mercado. Outra forte tendência para o mercado é a
concentração da participação acionária do capital estrangeiro na mídia nacional, o que já
começou. Outros fortes indicadores para o futuro da mídia impressa podem ser
relacionados a seguir: haverá uma maior convergência no que diz respeito à distribuição
do conteúdo jornalístico; novas parcerias entre grupos de mídia serão realizadas em

nível nacional e regional; a mídia vai tentar manter a fidelização de leitores e
anunciantes; na tentativa de reduzir custos, o processo de desmonte das equipes tende a
continuar; como conseqüência das possíveis fusões de empresas, haverá uma redução,
para o cidadão, do número das fontes de informação.
WL – A internet trouxe mudanças concretas para a comunicação de massa
(jornalismo informativo e de conteúdo). Será um novo braço "manipulador" e de
“controle” usado contra a sociedade?
SM – Da mesma forma que as invenções da tipografia, da imprensa e do livro
contribuíram para transformar a sociedade e seus valores culturais e políticos, a Internet
também vai interferir cada vez mais nas instituições e na vida dos cidadãos. As
conseqüências dessa influência são tão imprevisíveis como foram na época, os feitos da
tipografia. Para não perder o momento na história, as mídias tradicionais estão se
adaptando ao processo da digitalização. Hoje os principais jornais do mundo estão
enfrentando a necessidade de mudar a forma de produção e distribuição de seus
produtos. A comunicação de massa está modificando sua maneira de operar, bem como
suas finalidades devido à força e rapidez com que a Internet esta roubando o consumo
individual de mídias tradicionais. Durante as três últimas décadas, de modo mais
acentuado, a mídia impressa tem procurado adaptar seu conteúdo às exigências da vida
urbana e às necessidades de seus leitores. Sistematicamente foram mudados o corpo da
tipologia usada, o tamanho dos textos e das fotografias, o design das páginas e os
processos de impressão. O avanço da tecnologia de pré-impressão e impressão
computadorizada contribuiu para modificar não apenas a forma de apresentação que
ficou mais atraente e colorida, mas também o conteúdo das informações, com textos
mais curtos e ênfase em assuntos banais e de menor importância. A mídia impressa
passou a priorizar assuntos que tenham maior visibilidade, principalmente aqueles que
sempre ocupam mais espaço/tempo e despertam mais atenção tanto das e nas outras
mídias como dos consumidores. Com isso podemos dizer que o avanço das tecnologias
está modificando de tal forma a sociedade que novos conceitos e paradigmas estão
surgindo, influenciando diretamente na prática jornalística e na pesquisa acadêmica.
Neste inicio de século, o jornalismo impresso passa por uma fase de transição tão forte
que já se debate se os jornais vão ou não sobreviver aos desafios da mídia eletrônica.
Infelizmente, não se tem respostas exatas para este dilema, mas que os jornais, para
sobreviver, vão mudar (ou já estão mudando), buscando se adaptar às novas tendências

da convergência das mídias e às mudanças de seus leitores. Sintetizando, podemos
afirmar que tudo indica que passaremos a ter um serviço de informação cada vez mais
universal, pois existe uma tendência real de formação de grandes conglomerados a
partir da fusão de grupos de mídia, que passarão a usar sistemas múltiplos de serviços
interativos para atrair e manter consumidores.
WL – Seu mais recente lançamento, o livro Mídia Controlada – a história da
censura no Brasil e no mundo, aborda todos os tipos de censura muito utilizada nos
regimes ditatoriais. Ele analisa os instrumentos de controle, as leis e a estrutura
dos meios de comunicação. Podemos dizer que o uso cada vez maior das técnicas e
controles nos meios de comunicação de massa fabricam "governos" vencedores?
Por que?
SM – Não. Não existe uma relação direta neste sentido. Entretanto, nos períodos de
conflitos armados, quem escreve (ou tenta impor) a história são os vencedores, que
censuram e manipulam as informações. Como exemplo mais recente de tentativas de
manipulação podemos citar a recente Invasão do Iraque. Na tentativa de camuflar a
verdade e criar uma versão oficial para justificar e explicar suas políticas e ações
bélicas, o governo Bush tem feito de tudo para manipular o fluxo de informações em
todo o mundo, mas sem obter os resultados que queria. Mesmo quando os vencedores
escrevem a história, a verdade, camuflada por um tempo, acaba vindo à tona, como
temos visto com relação às guerras passadas. Até hoje, questões obscuras referentes à
Segunda Grande Guerra continuam sendo revelados e esclarecidos.
WL – Quais foram as mudanças mais significativas que surgiram após a ditadura
brasileira?
SM – Antes do Golpe de 1964, a influência governamental na mídia impressa incluía o
encorajamento de empréstimos bancários para os jornais pró-governo, a colocação de
publicidade oficial em jornais amigos, além de subsidiar os chamados jornalistas
“chapa-branca”. A partir de 1964 até os dias atuais, a participação e influência do
Estado no crescimento dos veículos de comunicação tem sido diretamente determinada
pelos seus objetivos de promover o desenvolvimento e a modernização do País. Mas, ao
mesmo tempo em que contribui, direta e indiretamente, para o crescimento dos meios de
comunicação de massa, o governo tem usado de mecanismos para controlá-los. Não
estamos nos referindo aqui à famigerada censura sem critérios que, graças à

Constituição de 1988, foi definitivamente abolida do nosso País. Estamos falando das
pressões políticas e econômicas exercidas sobre a mídia de um modo geral. Observe-se
que no Brasil, o financiamento dos meios de comunicação tem sido um mecanismo
poderoso de controle do Estado, porque todos os bancos são administrados ou
supervisionados pelo governo. A concessão de licenças para importação de materiais e
equipamentos e o provisionamento, por parte do governo, de subsídios para cada
importação têm influenciado e levado os meios de comunicação de massa a adotarem,
de um modo geral, posições que se traduzem em apoio às ações governamentais. Se isto
não bastasse, o governo adotou também uma série de medidas voltadas especificamente
para o controle e modernização da mídia impressa, além da promoção da expansão da
capacidade gráfica do país, além de se dedicar à autorização e supervisionamento dos
avanços tecnológicos, como está acontecendo nestes últimos anos com relação, por
exemplo, ao sistema digital a ser adotado pelo País para nossa televisão.
WL – Como vê o papel da mídia brasileira nesses tempos de CPIs do Mensalão e
dos Correios, onde surgem denúncias envolvendo autoridades e políticos ligados ao
governo federal e que vêm à tona alguns nomes que jamais poderíamos imaginar
que estivessem envolvidos em fraudes?
SM – Desde o início da chamada Nova república que os brasileiros estão lutando
intensamente por seus direitos, procurando entender e exercer a sua cidadania. Em
busca da democracia, após um longo período sob regime de exceção, tem nos levado em
alguns momentos a extrapolar sobre o que vem a ser direitos e deveres. Muitas vezes,
estamos cobrando direitos, sem, em contrapartida, exercermos os nossos deveres. Com a
promulgação da Constituição de 1988, passamos a viver sob um clima de maior
liberdade e democracia, apesar de não termos encontrado ainda o nosso caminho
definitivo. Na verdade, estamos vivendo um período de transição democrática, onde
vários ajustes ainda são necessários. Neste período, os excessos sempre ocorrem e são
praticados com freqüência, pois na ânsia de exercer e cobrar os seus direitos, o cidadão
e ou a mídia atropela também os seus deveres e acaba, muitas vezes, pecando contra a
disciplina. Para existir democracia é necessário o cumprimento das leis tanto pelo
cidadão comum como também pelos profissionais da imprensa e pelas autoridades.
Nesta busca pela democracia, a mídia tem refletido todos os esforços, vitórias e derrotas
dos mais variados grupos sociais. E ao acompanhar a história diária desta busca
incessante desta luta exercida pelos mais variados grupos e camadas sociais, a imprensa

tem registrado fatos positivos e negativos. Tem sido acusada de ser responsável pelo
insucesso de certas empreitadas, como também tem recebido o crédito, nem sempre
merecido, de outras conquistas sociais. A verdade é que a verdade nem sempre é
colorida, nem sempre agrada a todos. Neste caso encontram-se as denúncias de
corrupção na administração pública, os escândalos apurados pelas CPIs e outros. A
imprensa muitas vezes tem sido acusada de inconseqüente e de ser responsável ao
divulgar a corrupção eleitoral, policial, política e a administrativa, destacando a
malversação do dinheiro público, apesar de não ter sido ela, a imprensa, a autora das
irregularidades. Para concluir podemos dizer que a imprensa pode ter errado muito neste
período, mas, pelo menos, não pecou pela omissão.
WL – O senhor acredita que algumas informações devem ser censuradas pelo
próprio bem-estar da população? Ou todos os cidadãos necessitam saber a mesma
verdade a que estão cientes os seus governantes?
SM – Sou contra a qualquer tipo ou forma de censura. Todo cidadão deve ter livre
acesso a toda e qualquer informação. O fluxo de informações de qualquer natureza deve
ser livre de qualquer tipo de controle ou limitação. A censura a qualquer meio de
comunicação de massa é uma violência à liberdade que o cidadão tem, de procurar,
receber e publicar informações, garantida pelo Art. 19 da Declaração dos Direitos do
Homem e também pela nossa Constituição de 1988. Apesar disso, é preocupante o
ressurgimento da censura no Brasil. Estou me referindo não à censura formal e policial
praticada aqui no Brasil durante os governos de exceção, abolida totalmente pela
Constituição, mas a uma nova forma de censura, de aspecto hipócrita, que sem contar
com a repressão policial, envolve todos os tipos de pressões e constrangimentos
possíveis. Na busca de obter sucesso na vida social normal, os artistas, escritores e
jornalistas, por exemplo, 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 totalitário.
WL – A evolução tecnológica e o fortalecimento das estruturas burocráticas
governamentais poderão contribuir para o surgimento de novos métodos de
controle dos meios de comunicação de massa?
SM – Sim.

O desenvolvimento tecnológico e o fortalecimento das estruturas

burocráticas governamentais poderão contribuir para o surgimento de novos métodos de

controle dos meios de comunicação de massa. Métodos muitos mais eficazes, pois a
tendência que se pode observar é que a censura está se tornando cada vez mais sutil e
complexa.
WL – Qual a contribuição da obra para a comunidade acadêmica?
SM – Qualquer obra que acrescente alguma coisa nova ao conhecimento já existente é
uma boa contribuição. No livro Mídia Controlada tentei sistematizar as ferramentas
utilizadas para censurar os meios de comunicação, além de resgatar a história da
censura, principalmente no Brasil, demonstrando que desde o início a censura sempre
esteve presente, com as informações sendo manipuladas pelos que se encontravam no
poder. Como poucos são os pesquisadores da área da comunicação que se dedicam à
história, creio que este livro passa a ser de fundamental importância para todos aqueles
que se dedicam ao ensino das comunicações como também a todas as pessoas que
consomem os produtos midiáticos. Trata-se de uma obra que é do interesse geral e não
apenas dos que estudam ou trabalham com a mídia. É importante que o consumidor de
produtos midiáticos tenha conhecimento sobre como a mídia é censurada e como parte
das informações que ele recebe não corresponde exatamente à verdade do fato, pois de
alguma forma foi manipulada ou distorcida.
WL – No campo da pesquisa, algo tem despertado sua atenção?
SM – Sim. Atualmente estou envolvido numa pesquisa sobre o panfletarismo na
imprensa baiana no início do século 20.
WL – Atualmente está exercendo alguma atividade em veículo de comunicação?
SM – Estive exercendo a função de editor de veículo de comunicação até dezembro de
2004, quando circulou o último número da revista NEON. Agora estou dedicado à
pesquisa, ao ensino do jornalismo e à implantação de cursos de pós-graduação da
UNIBAHIA.

A CENSURA NA INTERNET
(Entrevista concedida a RENATA DOS SANTOS HONORATO para a VEJA.com
em 30-04-2010 via e-mail. A entrevista foi motivada pelo fato do Google ter divulgado
no dia 20 de abril de 2009 o “mapa da censura” na web, destacando que o Brasil lidera
em números de solicitações de remoção de conteúdos da internet).

Renata dos Santos Honorato – Gostaríamos de saber qual a diferença do conceito
“censura” no Brasil e nos Estados Unidos? Qual o impacto desse conceito nas
legislações locais?
Sérgio Mattos – Censura é censura em qualquer parte do mundo, não há diferenças no
conceito do ato de censurar. O que muda de um país para o outro é a aplicação dos
instrumentos de controle. O ato de censurar é tão antigo quanto à divulgação de idéias.
O controle dos meios de difusão de idéias sempre existiu e a história registra, ao longo
dos séculos, sob a tutela de regimes totalitários ou democráticos, como os governantes
têm tentado sufocar, por meio da censura, o esforço da comunicação. Até os rascunhos
da Constituição norte-americana, escritos por Thomas Jefferson, sofreram cortes. No
Brasil, a censura foi um legado da colonização e desde então temos vividos períodos de
censura e alguns poucos momentos de liberdade plena.
No Brasil, a Constituição assegura no seu artigo 5º, inciso XIV, o acesso à informação,
resguardando-se o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, entre
outros dispositivos que também tratam da atividade da imprensa. Com relação à
censura, a Carta de 1988 apresenta texto específico sobre comunicação social (capitulo
V), em seu artigo 220, no qual afirma que a manifestação do pensamento não sofrerá
nenhuma restrição e, nos parágrafos 1º e 2º, veda totalmente a censura, impedindo até
mesmo a existência de dispositivos legal “que possa constituir embaraço à plena
liberdade de informação jornalística, em qualquer veiculo de comunicação social”.
Apesar dessas garantias, a nossa Constituição é de absoluta obscuridade no que se refere
a conflitos entre direitos individuais e direito à informação, o que na interpretação de
juristas, torna-se difícil lidar com essa questão no âmbito da lei quando esses direitos
estiverem lado a lado em um mesmo processo. Diante disso surgem perguntas tais

como: A liberdade de expressão sobrepõe-se aos direitos individuais? É possível
compatibilizar os dois? Se não, algum deles sobrepõe-se ao outro? Essas perguntas
ainda estão sem respostas diretas, necessitando de uma ampla discussão nacional para
resolver essa incompatibilidade ou uma hierarquização entre esses direitos. Enquanto o
debate nacional não esclarecer o conflito ficaremos a mercê de interpretações. A
Constituição diz que “são invioláveis a intimidade, a vida provada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente
da sua violação”. O Código Civil, no artigo 20, diz que “salvo se autorizadas, ou se
necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem publica, a divulgação
de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização de
imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da
indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou
se destinarem a fins comerciais”.
RSH – Seria essa a razão pela qual o número de remoções americanas tenha sido
menor do que o número de remoções brasileiras?
SM – Considerando os fatos acima, as possibilidades de interpretações das Leis
(Constituição e Código Civil, Código Penal), a ausência de normatização específica no
que diz respeito à Internet, que tem fragmentado o mercado e contribuído para o
aparecimento de novos padrões de consumo de informações e de outros conteúdos, a
resposta é afirmativa: SIM.
RSH – O que é censura no Brasil e o que é censura nos Estados Unidos?
SM – Como foi dito, censura é censura em qualquer lugar do mundo. Ela pode mudar
de intensidade e o uso de certos instrumentos, mas continua sendo igual em qualquer
local. Podemos afirmar que as pressões políticas e econômicas, em conjunto com a
censura, exerceram e continuam a exercer influência no desenvolvimento da mídia,
inclusive a Internet. O que não podemos perder é a noção de que a censura também
pode ser motivada indiretamente. Ela pode induzir a autocensura, estimulando um
sentimento de compromisso político, por exemplo, que gera o medo de contar a
verdade. A censura é um instrumento por meio do qual se pode manipular a realidade.
Além de todas as formas de censura conhecidas estamos testemunhando o surgimento
de uma nova forma de censura, de aspecto hipócrita, que, sem contar com a repressão
policial, envolve todos os tipos de pressões e constrangimentos possíveis, além de

condenações e prisões de jornalistas em todo o mundo. As formas de censura e pressão
são tantas que se torna quase impossível enumerá-las.
De acordo com o sociólogo e jornalista Perseu Abramo, a manipulação ou distorção da
realidade filtrada pelos veículos de comunicação pode ser detectada na cadeia de
produção e transmissão da informação em pelo menos quatro itens: 1) pela ocultação da
realidade; 2) pela fragmentação da realidade; 3) pela inversão dos valores dos aspectos
da realidade; e, 4) pela indução.
Assim sendo, a censura daqui não é diferente da dos Estados Unidos...
RSH – Será que o Google não está dizendo que o Brasil possui censura por conta
dos preceitos americanos, que pregam a total liberdade de expressão?
SM – Não. Desde os finais do século XX que a Internet passou a ser a esperança de
liberdade total de opinião em todo o mundo, sem limitações de fronteiras nacionais e de
valores culturais. A internet conta com a vantagem de ser um veículo que permite alto
grau de interatividade que nenhum outro já permitiu, ou é capaz de permitir, pelos
menos até os dias de hoje. Apesar de a Internet favorecer o fortalecimento do que
poderíamos considerar como a era de liberdade de expressão quase absoluta e em escala
global, muitos governos (autoritários e democráticos) estão lançando mão de todo tipo
de tentativas para censurar e-mails, sítios e blogs na web. O Google está mais
preocupado com os seus próprios lucros do que com a liberdade de expressão, caso
contrário não teria criado programas, como o que fez para a China, bloqueando o acesso
a páginas que contenham críticas ao regime local. A justiça brasileira também, desde o
início deste século, começou a descobrir a Internet e tem tentado censurá-la, bloqueando
o acesso a páginas e exigindo sua retirada da web. Várias empresas privadas brasileiras
também estão instalando em suas respectivas rede de informática uma ferramenta
identificada pelo nome de “Websense”, produzido pela empresa americana Websense
Inc., que constitui um sistema de monitoramento da internet com o objetivo de bloquear
as atividades de funcionários e usuários no sistema de rede. A ferramenta geralmente
instalada no gateway da empresa, passa a gerenciar e identificar os sítios acessados
pelos usuários, podendo assim bloquear o acesso a determinados endereços da web.
RSH – Será que há uma “confusão” de valores na interpretação da liberdade de
expressão nos Estados Unidos e no Brasil?

SM – Sim. O desenvolvimento tecnológico e o fortalecimento das estruturas
burocráticas governamentais poderão contribuir para o surgimento de novos métodos de
controle dos meios de comunicação de massa. Métodos muito mais eficazes, pois a
tendência que se pode observar é que a censura está se tornando cada vez mais sutil e
complexa. Mas, também sabemos que tudo o que está acontecendo é fruto da
inexistência de leis especificas previstas pela constituição e até hoje não elaboradas e
aprovadas pelo congresso. A elaboração de um marco regulatório civil da Internet foi
uma das principais propostas aprovadas e debatidas durante a 1ª Conferência Nacional
de Comunicação realizada no país no ano passado (2009). Particularmente acredito que
a aprovação de um marco regulatório civil para a Internet será de fundamental
importância para garantir a liberdade de expressão e o direito à intimidade, além de
estabelecer as responsabilidades dos provedores de Internet e regulamentar o papel do
Estado no que diz respeito à rede. Como está é que não pode ficar.

PARTE VI

SEGMENTOS E MERCADO

MERCADO DE COMUNICAÇÃO NA BAHIA
(Entrevista concedida a RENATA VIDAL, no dia 22 de julho de 2005, para o caderno
especial do jornal A Tarde sobre Profissões).

Renata Vidal – Você acha que o estudante que hoje [2005] opta pela comunicação
social está fazendo uma boa opção? Existe mercado para os profissionais de
comunicação na Bahia? Que áreas você destacaria como promissoras, além dos
veículos (jornal, rádio e TV) para o jornalista?
Sérgio Mattos – Qualquer opção feita por um estudante é válida desde que queira
realmente fazer a carreira escolhida. Para ter sucesso em uma profissão a pessoa precisa
fazer o que gosta e gostar do que faz. Com relação a se existe mercado para quem
escolhe comunicação, a resposta é positiva, desde que o candidato saiba que o mercado
de trabalho não se limita aos veículos de comunicação. Muitas são as oportunidades nas
empresas privadas (principalmente nas indústrias) que estão abrindo departamentos de
comunicação social. Isto sem falar na área cultural, onde todo artista e banda existente
têm necessidade de contar com um profissional de comunicação para planejar, divulgar
e gerir os assuntos relacionados com a divulgação e imagem dos mesmos. Mas existem
também oportunidades no serviço público: só na Bahia são 417 municípios, com
prefeituras, câmaras de vereadores, indústrias locais, artistas e políticos precisando de
jornalistas para exercer a função de assessor de imprensa. Se tudo isto não bastasse, é
importante que o candidato a comunicação saiba que o diplomado nesta área é um
profissional liberal e por conta disso ele pode abrir o seu próprio negócio: Uma Agência
de Assessoria de Comunicação, por exemplo.
RV – A área acadêmica é uma boa opção? Muitos jornalistas estão deixando as
redações e indo para as salas de aula das faculdades. É um bom negócio?
SM – A área acadêmica se constitui em mais uma opção. Mas para enveredar por este
caminho, além de ter aptidões para o ensino (principalmente paciência e didática) é
necessário que além do diploma de graduação, o candidato tenha experiência
profissional de mercado na área de sua habilitação; fazer alguns cursos de
especialização em nível de pós-graduação, tais como mestrado e ou doutorado, além de
ter cursado Metodologia do Ensino Superior. Trata-se, portanto, de mais uma opção,

mas que exige muita dedicação, estudo e permanente atualização. O mercado acadêmico
para comunicação tem aberto novas oportunidades devido à quantidade de faculdades e
novos cursos que são abertos a cada ano na área para atender a demanda reprimida de
vários anos.24
RV – Como você avalia os salários pagos aos jornalistas na Bahia? O jornalista
baiano tem campo fora da Bahia?
SM – Os salários pagos na Bahia ainda estão abaixo dos que são praticados no sul do
país. Todos os jornalistas baianos que saíram da Bahia e foram tentar os mercados
sulistas ou do Brasil central (Brasília) se deram bem e estão tendo destaque, tanto como
profissionais reconhecidos, como recebendo bons salários. O importante é a dedicação
ao trabalho. Quem tem competência se estabelece.
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De acordo com os dados oficiais do MEC para 2009 existiam no Brasil 1.810 cursos na área de
Comunicação, sendo 546 destes destinados a diplomar jornalistas.

AGRONEGÓCIOS E A IMPRENSA LOCAL
(Entrevista concedida à jornalista ANA LÍVIA LOPES, então assessora de
comunicação da Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia, que estava fazendo
monografia de curso de especialização em Salvador sobre o agronegócio).

Ana Lívia Lopes – Quando o Caderno Rural foi criado?
Sérgio Mattos – Em dezembro de 1987, quando do lançamento da I FENAGRO. Fui
responsável pelo projeto e editor do suplemento de 1987 a fevereiro de 2003 quando
deixei de integrar a equipe de editores do jornal A Tarde. Observe-se que antes do
lançamento do caderno Rural, publicávamos, no A TARDE Municípios (suplemento
também que eu idealizei e do qual fui editor) uma página de notícias sobre
agropecuária. Mas também em outro suplemento que criei e do qual fui editor na década
de 70, o Jornal de Utilidades, publicávamos também uma página com notícias
agrícolas. Este suplemento circulava nas edições de sábado de A Tarde. Fui editor do
mesmo de 1972 a 1976. Como se pode observar minhas ligações com o setor vem de
longo tempo. Quando A Tarde Rural25 foi lançada, a EngenhoNovo, agência de
publicidade que atendia a conta do jornal, fez uma campanha sobre a Dupla Caipira de
A Tarde (os suplementos: A Tarde Municípios e a A Tarde Rural, ambos criados e
editados por mim). A Campanha era composta de várias peças para mídia impressa,
televisiva e radiofônica. Uma peça dizia respeito “Um Sucesso puxa outro”, destacando
que A Tarde Rural surgiu devido ao sucesso de A Tarde Municípios. Por muito tempo o
caderno rural circulou como sendo um suplemento de A Tarde Municípios. Depois, por
motivos técnicos e acumulo de impressão em determinados dias da semana, a diretoria
industrial propôs que os dois fossem separados, rodando em dias diferentes, isto porque
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O suplemento A Tarde Rural foi retirado de circulação no início de 2009 devido a outra reforma
gráfico-editorial implantada pelo jornal A Tarde. Alguns anos antes, em 2003, o suplemento de
Municípios também foi retirado de circulação, pois a direção do jornal optou por um jornal mais
metropolitano, seguindo orientações recebidas de uma consultoria externa, da Universidade de
Navarra. Os resultados negativos para a imagem e a circulação do jornal começaram a ocorrer com a
perda sistemática de venda de exemplares, a perda da posição de maior jornal do Nordeste e,
culminando em 2010, com a perda da liderança de vendas na Bahia para o jornal Correio*, do grupo
Rede Bahia de Comunicação vinculado à família do ex-governador e senador ACM .

na época A Tarde Municípios ainda não era diária, circulava dois dias na semana, às
terças e sextas-feiras, e a partir dessa proposta o suplemento rural passou a circular às
quintas-feiras e depois mudou para os dias de segunda, quando A Tarde Municípios já
era diário.
ALL – O que te indicou que a idéia [lançar A Tarde Rural] daria certo?
SM – Eu trabalhei como assessor de imprensa da Secretaria da Agricultura no período
de 1970 a 1976, quando foram secretários, respectivamente Raymundo Fonseca e José
Guilherme da Mota, nos governos de Antonio Carlos Magalhães e Roberto Santos.
Durante este período desenvolvi um Boletim Agropecuário semanal, reproduzido em
mimeografo com capa xerografada. Naquela época não existiam os programas de rádio,
televisão nem revistas especializadas. O Globo Rural e a Manchete Rural surgiram mais
ou menos naquela mesma época e não tinham o prestígio que as publicações rurais hoje
têm. Eu sentia que havia uma necessidade de um jornalismo especializado na área, com
informações técnicas e/ou orientações gerais para os agricultores sobre os mais
diferenciados assuntos, sobre semente selecionada, vacinas, como combater as pragas
do algodão, ferrugem dos cafezais etc. Toda esta experiência anterior me fez acreditar
que um suplemento rural poderia dar certo. Desenvolvi o projeto, a partir da publicação
da página agrícola semanal publicada no suplemento A Tarde Municípios. E, então, a
diretoria de A Tarde aprovou e lançamos o suplemento como um outro produto, durante
a realização da I FENAGRO, no Parque de Exposições de Salvador, graças o apoio de
Jorge Calmon, diretor redator-chefe de A Tarde, e de Arthur Luis de Almeida Couto,
então diretor administrativo de A Tarde. O lançamento foi um sucesso e segundo
algumas pesquisas realizadas para A Tarde, ao longo dos anos, sobre o índice de leitura
do jornal, o caderno rural chegava a bater os índices obtidos pela “Revista da TV”,
tablóide publicado aos domingos. Observe-se que, apesar das inúmeras revistas
especializadas e de programas radiofônicos e televisivos, o tema rural ainda é muito
pouco explorado pela mídia brasileira. Não posso também deixar de lembrar que até
mesmo a revista NEON, outro produto que criei, destinado às artes, cultura e negócios,
tínhamos seções destinadas à agropecuária e ao agronegócio.
ALL – Como avalia o tratamento que o agronegócio tem hoje na mídia baiana?
SM – Ainda muito tímido. O problema é que a nossa mídia ainda é muito urbana. Os
jornais diários baianos se dedicam mais a Salvador e à região metropolitana. As

emissoras de rádio e televisão, também. Outro problema é que os departamentos
comerciais da nossa mídia ainda não descobriram que o setor agropecuário é muito rico
e que apesar de não anunciarem, pois quem colhe cereais e legumes, ou cria galinhas,
bodes e bois não precisa necessariamente anunciar seus produtos, mas a mídia esquece
que por trás disto existe uma quantidade de produtos, produzidos por fábricas e
indústrias farmacêuticas destinadas aos produtos agropecuários (rações, sementes,
implementos agrícolas, vacinas etc.) que precisam anunciar, mas estas indústrias não
estão localizadas em Salvador e seria necessário o contato direto com eles no sul do
país e isto a nossa mídia local não sabe ainda fazer ou não quer investir neste sentido.
Quando pegamos uma publicação rural do sul do país encontramos uma quantidade, às
vezes até em demasia, de anúncios desses produtos. Por que então também não
anunciam nos produtos regionais? Tudo depende do interesse das pessoas e dos veículos
em ir atrás dos anúncios. Se investissem fortemente neste setor publicitário, a nossa
mídia especializada em assuntos rurais seria muito mais forte aqui na Bahia.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
(Entrevista concedida em 16 de setembro de 2008, a LÍVIA CAVALCANTE
SANTANA, então estudante do curso de jornalismo da Faculdade Social, em Salvador,
para o TCC – Trabalho de Conclusão de Curso –

na área de assessoria de

comunicação, sob a orientação da professora Claudiane Carvalho, com o objetivo de
investigar a atividade de assessoria de comunicação na

Bahia durante a ditadura

militar).
Lívia Cavalcante Santana – Quais os veículos que o senhor trabalhou entre os
anos de 1964 a 1983? Já trabalhou alguma vez como assessor de comunicação?
Sérgio Mattos - Comecei no jornal A Semana Católica, da Arquidiocese do Salvador
entre 1965 e 1966. Em 1968 participei da revista Liderança e do grupo da Escolinha TB
da Tribuna da Bahia que foi lançada em outubro de 1969. Fiz parte da equipe
fundadora. A partir de 1972 até 2003 exerci minhas atividades jornalísticas no jornal A
Tarde. Durante o período de 1964 a 1983 prestei serviços de freelancer aos jornais
Correio da Manhã, Jornal do Brasil e O Globo, ao grupo Manchete e à revista Veja,
quando mantinham sucursais em Salvador. Quanto à segunda questão, se já trabalhei
como assessor, a resposta é sim. Fui assessor de imprensa da Secretaria da Agricultura
no período de 1970 a 1976, nos governos de Antonio Carlos Magalhães e Roberto
Santos. Exerci também a função de assessor de imprensa para os clientes da então
agência de publicidade Publivendas, de Fernando Carvalho.
LCS – Com o decreto – lei de 1969, o diploma de curso superior para o exercício
da atividade de jornalismo passa a ser obrigatório. De acordo com o que o senhor
vivenciou no período, como o mercado reagiu a esta exigência?
SM – Não houve nenhuma reação negativa, pois o decreto deu os mesmos direitos do
diplomado em jornalismo àqueles que à época já exerciam a profissão. Entretanto, os
velhos jornalistas sem diploma levaram muito tempo para aceitar os jovens
universitários, pois diziam que o jornalista já nasce feito, não é escola que faz o
jornalista... Com o tempo os jornalistas com nível universitário se impuseram
tecnicamente e intelectualmente.

LCS – O senhor recorda quem eram os assessores dos governadores Antônio
Lomanto Júnior, Luiz Vianna Filho e Antonio Carlos Magalhães?
SM – Não lembro dos assessores de Lomanto Junior. O secretário de Comunicação de
Luis Viana Filho foi o jornalista Luís Prisco Viana, que era jornalista político do jornal
A Tarde. Depois ele se elegeu deputado federal e chegou a ser ministro de estado. No
primeiro governo de Antonio Carlos Magalhães o assessor de imprensa foi o jornalista
Luis Murici, que já havia também exercido a função quando ACM foi prefeito. Outros
jornalistas que foram assessores de imprensa ou secretários de comunicação em outros
períodos administrados por Antonio Carlos Magalhães foram Carlos Libório, Fernando
Vita e Paolo Marconi.
LCS – Todos eram jornalistas? Trabalhou com algum deles?
SM – Sim. Todos eram jornalistas profissionais, mas apenas os dois últimos eram
diplomados pela escola de jornalismo. Sim trabalhei com eles posteriormente e sempre
se revelaram profissionais competentes em suas respectivas áreas de atuação dentro do
jornal.
LCS – Sobre a atuação deste assessores nas redações, de que forma as notícias do
governo eram emitidas? Em Salvador, já era comum o uso de press-releases?
SM – Aqui vale fazer a ressalva. Na época ainda era comum os jornalistas
complementarem seus baixos salários exercendo as funções de assessoria de imprensa.
Os press-releases (boletins das assessorias) eram praticamente todos aproveitados,
inclusive as fotografias enviadas.
LCS – Essas “notícias” eram publicadas integralmente?
SM – Só não eram publicadas quando havia algum outro interesse ou quando o próprio
jornal havia enviado repórter para fazer a cobertura específica. A imprensa local na
época [Fins dos anos 60 e início dos anos 70] era constituída por cinco jornais diários:
A Tarde, Jornal da Bahia, Diário de Notícias, Estado da Bahia e a Tribuna da Bahia.
Quem começou a modificar o relacionamento da imprensa com as assessorias de
imprensa foi a Tribuna da Bahia, onde era proibido jornalista ser assessor. Boletim de
imprensa servia de pauta e o repórter tinha que buscar os outros lados das notícias.

LCS – Eram usadas outras estratégias para induzir a inserção de propaganda do
governo através do conteúdo jornalístico? (Ex.: Coletivas para anúncio de obras,
projetos, inaugurações, visitas às redações etc.).
SM – As estratégias da publicidade não mudaram muito ao longo dos anos. As práticas
são as mesmas. O jornal que dá apoio recebe parte das verbas publicitárias. Aqueles que
reagem e assumem posições críticas ao governo, perdem parte ou toda a verba
publicitária que é concentrada nos veículos que apóiam o governo. Esta prática se
estende ao longo dos anos.
LCS – Os avisos sobre os conteúdos proibidos eram emitidos pelos assessores ou
pelos censores? Existia distinção entre as funções?
SM – Toda e qualquer proibição de matéria, censura, era feita pelos órgãos de
segurança. Aqui na Bahia era a Polícia Federal quem cuidava desta parte e mandava
entregar os famosos bilhetinhos com as respectivas proibições em nome do ministro da
justiça. Proibir ou censurar nunca foi função de assessor de imprensa , apesar de alguns
jornalistas, ao longo dos tempos, terem exercido as funções de censor público, em
órgãos específicos.
LCS – Foi no período da ditadura que a Bahia iniciou o seu processo de
industrialização, de forma mais efetiva, com a implantação do Centro Industrial
de Aratu e do Pólo de Camaçari. Era comum a presença de notícias destas
instituições nos veículos locais?
SM – Mas é claro. Na época, a Bahia era um Estado eminentemente agrícola e 50% da
renda era formada só com a exportação do cacau. Quando o processo de
industrialização começou era natural que a imprensa desse destaque a implantação de
uma nova fábrica que estava trazendo novos empregos e dinamizando a economia
local. Ao que parece isto não mudou muito ao longo dos anos. Continuamos louvando
as iniciativas empresariais que se instalam em nosso Estado.
LCS – Desculpe-me, não formulei bem esta pergunta. Quero saber se o acesso às
informações das empresas era intermediado por assessores. A exemplo do ocorrido
no Estado Novo, o senhor acredita que a ditadura de 64 motivou a migração de

jornalistas para trabalharem como assessores de organizações públicas e/ ou
privadas?
SM – Esta é uma pergunta muito ampla e não disponho de dados específicos sobre o
assunto, mas acredito que a relação do jornalista com assessorias está relacionada à
expansão do mercado de trabalho. Assessoria de imprensa significa emprego e renda
para o jornalista, esteja ele empregado em jornal ou não. Esta migração de jornalistas
para assessorias está a merecer um estudo mais profundo, pois caso contrário vamos
ficar no “achismo”. Você sabia, por exemplo, que a CUT em São Paulo, sozinha,
emprega mais jornalistas do que as redações da Folha e do Estadão juntas?
LCS – Era comum a dupla função neste período? (redação/assessoria)
SM – Sim era comum, mas a Tribuna da Bahia, no seu início não aceitava, depois
passou a aceitar e hoje [2008] em dia, fala-se que o Correio da Bahia e A Tarde não
estão aceitando. Tudo depende do interesse e da economia e das tendências da época.

PARTE VII

BIOGRÁFICA

A VIDA E A OBRA
(Entrevista concedida a AYANA SIMÕES em novembro de 2005)

Ayana Simões – Nascido em Fortaleza, como você veio para Bahia?
Sérgio Mattos – Nasci em 1948 e cheguei a Bahia em 1959, desde quando estou
radicado em Salvador. Meu pai, que trabalhava na IBM, foi transferido para cá.
AS – Começando a trabalhar aos 14 anos, como conseguia conciliar trabalho com
os estudos?
SM – No início, quando ainda estudava no turno matutino no Ginásio São Bento,
trabalhava no turno vespertino como vendedor/representante. Ganhava comissões sobre
o que vendia ao comércio local. Eu integrava uma equipe de vendedores das confecções
da Nailotex (roupas íntimas femininas), da Catalina (o maiô de miss) e Carioca (roupas
infantis). Posteriormente, quando já estava no curso científico, no Colégio Estadual da
Bahia (Central), fui trabalhar na IBM como digitador, operador e programador do
Bureau de Serviços. Permaneci na IBM até o vestibular, prestado na UFBA para o curso
de Jornalismo, no final do ano de 1967, e optei por estagiar na Escolinha TB (Tribuna
da Bahia), em 1968. Iniciei minha vida profissional de jornalista em 1969 na Tribuna
da Bahia (lançada dia 21 de outubro de 1969), mas já escrevia para jornais desde os 16
anos de idade, como por exemplo o jornal da Arquidiocese do Salvador, A Semana e no
A Tarde, como colaborador. Trabalhava na TB no turno matutino e às vezes à noite e
cursava Jornalismo na UFBA, no turno vespertino. O fato de trabalhar e estudar nunca
atrapalhou os estudos.
AS – Na sua trajetória, o que pode ser pontuado como marcos em sua vida?
SM – Numa trajetória de vida vários fatos que acontecem marcam as pessoas de
maneiras diferentes. Poderíamos separar estes fatos em relação à própria vida, à vida
profissional, à vida amorosa e à vida literária. Mas vejamos alguns registros: o primeiro
emprego, o primeiro artigo publicado em letra de forma (impresso), o primeiro livro, o
primeiro casamento, o primeiro filho, e aí segue-se uma infinidade de primeiras coisas
na vida. Entretanto, posso afirmar que um fato realmente marcante e que mudou muito

minha trajetória de vida-profissional-literária foi o fato de ir fazer a pós-graduação
(mestrado e doutorado em comunicação) nos Estados Unidos, na The University of
Texas, em Austin, Texas, no ano de 1978. Isto sim, foi um marco, pois divide tudo o
que aconteceu antes, durante os cinco anos de estudos no exterior e o que aconteceu
depois de 1982 quando retornei ao Brasil.
AS – Desde quando existe essa identificação, esse envolvimento com a literatura ?
SM – Comecei a escrever quando tinha 11 anos de idade. Eu era interno no Seminário
Central da Bahia onde tínhamos duas opções de lazer: futebol e a leitura. E no meu caso
usei as duas, mas muito mais a leitura de bons livros. Lia muito, era um vicio tão grande
que até durante as missas eu encontrava uma maneira de, disfarçadamente, abrir um
romance ou livro de poesia para ler. À noite, enquanto todos os internos estavam
recolhidos no dormitório eu ia para o sanitário e permanecia até altas horas da noite com
a luz acesa, lendo. Então, minha identificação com a literatura começou aí.
AS – Quais foram os primeiros autores que leu ou os primeiros que te marcaram ?
Quais são os que você admira e porque se identifica com esses autores?
SM – Impossível seria enumerar todos; li clássicos, parnasianos, modernistas e
contemporâneos, mas posso destacar alguns dos meus poetas preferidos, não
necessariamente nesta ordem: Eliot, Pound, Maiakovski, Neruda e Pessoa. Augusto dos
Anjos, Castro Alves, Jorge de Lima, Gregório de Mattos, Gonçalves Dias, Casimiro de
Abreu, Vinícius, Drummond, João Cabral, Quintana e Manuel Bandeira.
AS – Como você associaria sua vida e obra? Qual a relação entre elas?
SM – Minha obra publicada até novembro de 2005 é representada por 26 livros
publicados, sendo parte deles no campo literário, principalmente poesia, e no campo da
comunicação, além de dezenas de artigos veiculados em jornais revistas especializadas
ou não, literárias ou profissionais e em capítulos de livros. Compõe ainda a obra escrita
resenhas feitas, pareceres dados, discursos, palestras, orelhas e prefácios escritos para
livros, letras de música (tenho algumas dezenas de músicas em parcerias) entre outros.
A obra de um autor, como se pode ver, não se restringe apenas a livros, mas a toda a
atividade intelectual e aqui também se encaixam, perfeitamente, as entrevistas
concedidas, quando exercitamos o conhecimento, expondo os nossos pensamentos e
conceitos, a nossa maneira de ver a vida. No que diz respeito à minha produção literária,

mais precisamente a poética, tenho a dizer que: meus poemas surgem como fruto de um
trabalho artesanal. Minha poesia é espontânea quanto à naturalidade e à simplicidade,
não quanto ao ato de surgir plena e perfeita como um resultado de arrebatadora
inspiração metafísica, em que não acredito. Ela é despojada de disfarces, mas sempre
que possível procuro recheá-la com doses de ironia. Não faço poesia hermética. Procuro
a simplicidade das palavras para comunicar minha mensagem, optando assim por uma
poética mais livre e ampla. Por isso quase toda a minha produção apresenta-se em
versos livres. Essencialmente, considero-me um eterno aprendiz de poeta lírico. Tenho,
portanto, procurado um estilo próprio do produzir poemas, mas percebo, claramente, a
influência do jornalismo diário neste processo. Busco, na produção poética, a mesma
comunicação direta e simples tentada no jornalismo, visando dar o meu recado correta e
objetivamente. Apesar deste direcionamento diferenciado, alguém poderá identificar
influências de A ou de B em minha produção. Li tudo e continuo lendo e relendo sem
qualquer preconceito, pois para mim poesia é como uma bíblia, cada vez que lemos um
poema, podemos descobrir, sentir ou aprender algo novo que não havia sido percebido
na primeira leitura. Em minha produção poética, procuro internalizar cada verso,
pensamento e vida se interpenetram no poema. Observo o cotidiano em busca de
identificar um sentido poético. Acredito que o poema deve procurar atingir o leitor,
despertando nele associações e lembranças, permitindo-lhe navegar nas entrelinhas (ou
entre versos) recriando suas próprias situações e vivências, fechando um círculo de
comunicação entre o poeta e o leitor. Em síntese, procuro fazer uma poesia que é uma
espécie de celebração do cotidiano. Com uma linguagem simples, sem falsos apelos de
sublimidade, procuro falar do homem e de suas aflições, do amor, dos sonhos,
decepções e das nossas aspirações. Não abuso de recursos metafóricos nem de adjetivos
desnecessários. Procuro realizar um trabalho intelectual pragmático, dar o meu recado
objetivamente, o meu testemunho lírico a respeito de nosso tempo.
AS – Qual seu posicionamento em relação ao canône e ao stablishment literário ?
SM – Acredito que a poesia tem de ter um caráter universal para permanecer. Ela deve
estar acima da política e das ideologias. Ela tem de apresentar os valores comuns a
todos os homens, independente de época, como disse Baudelaire “a poesia é a distância
reencontrada” e a esta definição acrescento que a poesia é a soma de todas as fases da
vida, com suas descobertas, vivências e valores que transformam a criança de hoje no
adulto de amanhã. O poeta tem de dominar as palavras e com elas adestrar suas

emoções, pois como disse João Cabral a poesia é “o laboratório da linguagem”. O poeta
é o artista/criador capaz de captar a poesia presente no andar de uma mulher, no vôo de
um pássaro, nos elementos da natureza e transmitir toda a felicidade e a beleza que a
vida nos oferece. A poesia pode ser feita sem rima e métrica, pois as fórmulas foram
abolidas desde o modernismo. Mas o poeta pode rimar, sem metrificar. Ele pode criar
em versos livres e sem formas fixas, transformando o espírito poético. O impulso
poético existe independente de rima ou de métrica. Gosto das rimas nos versos, como
marcadores de compasso sonoro e tenho perseguido esta rima desmetrificada,
principalmente quando, em micro-versos ou quase haicais, misturo a fórmula proposta
por Guilherme Almeida quanto à rima, desprezando, entretanto, a métrica, quando não
desprezo as duas. Adaptando o haicai à nossa tradição poética, Guilherme Almeida
propôs, mantendo o ritmo estrófico ternário, uma estrutura de versos de cinco/sete/cinco
sílabas métricas, com duas rimas unindo o primeiro com o terceiro verso e outra interna
no segundo verso, ocupando a segunda e a última sílaba. Na verdade, ele criou um
modelo para o haicai em português, que nada tem a ver com o haiku japonês. Seguindo
este modelo, identificado por muitos como sendo um micro-soneto parnasiano,
Guilherme Almeida oferece aos poetas que o utiliza uma oportunidade de exibir sua
perícia técnica. Tenho utilizado, em micro-poemas o exercício desta rima – não a
métrica – proposta por Guilherme, e esta é uma prática extremamente trabalhosa e
desgastante, mas ao mesmo tempo um desafio e um risco que traz satisfação também.
Alguns leitores, talvez, por desconhecerem a proposta, podem achar que estamos apenas
brincando com as palavras, abusando do seu valor fonético ou praticando um jogo
verbal. Não sei se vale a pena tentar explicar o poema pelo poema, entrar numa
discussão estéril, pois a aliteração e assonância são recursos naturais de todo e qualquer
processo poético.
AS – A maioria das suas obras é voltada para pesquisa em comunicação social,
especialmente televisão. Por que ? O que despertou seu interesse ?
SM – Comecei minha vida profissional, como jornalista e professor universitário,
durante o período dos governos militares e isto influenciou minha opção e interesse de
pesquisador. Considerando que a televisão é o veículo de comunicação de massa que
detém a maior audiência entre todos e que os governos militares a utilizaram para
manipular a opinião pública nos impingindo seus valores e conceitos, resolvi estudar
este veículo. Procurei antes de qualquer coisa identificar as influências dos governos

militares no desenvolvimento histórico da TV. Em todo o meu trabalho sobre a
televisão procurei contextualizá-la historicamente levando em conta os processos
político, econômico, social e cultural do país.
AS – Esta pergunta é um serviço. Onde achar as obras (em livrarias, site, ...) e qual
a média dos preços dos livros.
SM – Alguns livros de minha autoria estão esgotados, mas estão disponibilizados em
meu

site

pessoal:

www.sergiomattos.com.br.

Os

livros

mais

recentes

são

Imparcialidade é Mito (2001) que pode ser obtido na Editora da Unibahia, em Lauro de
Freitas; História da Televisão Brasileira: uma visão econômica, social e política
(2002), editado pela Editora Vozes26, e que pode ser conseguido nas livrarias ou
solicitando diretamente à editora; Mídia Controlada: a história da censura no Brasil e
no mundo (2005) foi lançado em setembro[de 2005] no Rio de Janeiro durante o
Congresso da INTERCOM e aqui em Salvador, em outubro, no IGHB. Este livro foi
editado pela Editora Paulus e pode ser encontrado na livraria da própria editora em
Salvador, instalada em São Pedro, no centro, na Livraria e distribuidora LDM, na
livraria do aeroporto e pode ser solicitada na livraria de sua preferência ou diretamente
junto à editora.
Ayana Simões – Sérgio, muito obrigada por toda sua ajuda e atenção. Não
pensava que "você" (desculpe a intimidade) seria tão acessível e tão prestativo.
Estou muito contente com o escritor, poeta, compositor e jornalista que escolhi
para meu trabalho acadêmico. Agradeço de coração!

26

A quinta edição deste livro, revisada e ampliada, foi lançada pela Editora Vozes em setembro de 2010,
durante o XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado em Caxias do Sul, Rio
Grande do Sul.

PURA NOTÍCIA ENTREVISTA JORNALISTA
(Entrevista concedida ao vivo na TVIP Pura Notícia de Salvador. Abaixo trechos da
entrevista postada no site do grupo por Rafael Freire a partir da entrevista transmitida
no dia 3 de março de 2010 , às 11h30m. In Entrevista da Semana , disponível :
http://puranoticia.com.br/2010/03/03/acompanhe-uma-entrevista-com-o-jornalistasergio-mattos/ ).

Professor Doutor Sérgio Augusto Soares Mattos. Natural de Fortaleza – CE. Jornalista
formado pela UFBA em 1971; Mestre em Comunicação pela Universidade do Texas em
1980; Doutor em Comunicação Pela Universidade do Texas em 1982; poeta, cronista,
compositor e pesquisador universitário, com quarenta livros publicados no Brasil e no
exterior.
Pura Notícia – Professor, como é conciliar todas essas atividades?
Sérgio Mattos – A conciliação disso ocorre porque está tudo na mesma panela. Se você
observar que o jornalista e o poeta trabalham com texto, com palavras; o compositor
também é letrista, trabalha com palavras, é todo um trabalho que, de certa forma,
compensa porque você pode fazer tudo de uma vez só.
PN – Conte para a gente um pouco da sua história profissional.
SM: A minha história de vida é muito simples. Eu sou cearense, mas vim para a Bahia
com dez anos de idade, e aqui estou desde essa época. Já se vão 51 anos que eu estou na
Bahia. Eu comecei a fazer jornalismo praticamente com onze anos: fazia o mural do
Colégio, fazia poesia… Foi uma coisa que começou muito cedo. Desde essa época que
eu mexo com palavras. Já com dezesseis anos, eu me iniciei realmente no Jornalismo,
no Jornal A Semana, da Arquidiocese, tendo publicado uma das primeiras reportagens
que eu fiz, com Dom Hélder Câmara, na época da Revolução. A ditadura tinha proibido
de se falar no nome dele e eu não sabia. Ele foi apagado do mapa pela censura, e eu fiz a
entrevista, que tinha sido censurada. Talvez tenha sido por isso que grande parte da
minha pesquisa eu tenha concentrado também em censura. Jornalismo e censura,

televisão e censura, e sempre estive andando no meio da censura. Depois eu fui
fundador da Tribuna da Bahia, em 1969, tendo trabalhado na Tribuna desde 1968 na
Escolinha TB, uma escolinha para preparar a equipe. Nesse mesmo ano eu fiz vestibular
para Jornalismo e estava estagiando na Tribuna da Bahia, que não tinha entrado ainda
em circulação. Em 1969 a Tribuna foi lançada – completou 40 anos agora em 2009 –,
então profissionalmente eu tenho quarenta anos de Jornalismo. Na Tribuna eu fui
secretário, fui chefe de reportagem, fui repórter especial, colunista… Depois eu me
desliguei da Tribuna e fui para o jornal A tarde, onde eu criei vários produtos como o
Jornal Utilidades, na década de 70, que serviu de base para que todos os jornais grandes
do país utilizassem o mesmo sistema. Posteriormente assumi outras editorias, fui para
os EUA fazer o mestrado e o doutorado e, quando voltei, retornei ao A Tarde, mas antes
passei pelo IRDEB. Fui diretor do IRDEB, tendo sido responsável por basicamente
todos os projetos arquitetônicos e o projeto técnico da TV Educativa da Bahia. Eu
dirigia na época também a Rádio Educadora. Quando eu cheguei, nós tínhamos traços
no Ibope e quando eu saí estávamos em quarto lugar, criando um frisson entre as outras
emissoras. Em 2003 eu me afastei do jornal A Tarde depois de ter me aposentado, em
1997, como professor da Facom (Faculdade de Comunicação da UFBA), onde eu
ensinei a várias gerações de jornalistas. No período pós-UFBA fui coordenador de
vários cursos de Comunicação, tais como na POLIFUCS, na UNIBAHIA, na Faculdade
da Cidade e na FTC. Atualmente [2010], estou na Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia (UFRB). Ao longo desse período todo, sempre produzindo livros técnicos de
jornalismo, poesia, televisão, crônicas, romance, novelas e pesquisas. Paralelamente, fui
letrista de pelo menos 100 músicas gravadas por aí.
PN – Atualmente o senhor ocupa o cargo de Diretor do Instituto Geográfico e
Histórico da Bahia. Como é o trabalho desenvolvido lá?
SM – O IGHB é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público).
Por isso, nós não somos empregados, nós doamos o nosso tempo. A diretoria é eleita a
cada dois anos e eu fiquei como Secretário Geral até janeiro deste ano [2010], com a
presidente, que era a Consuêlo Pondé de Sena e os demais diretores. Agora eu sou o
Diretor Adjunto Financeiro do IGHB [para o biênio 2011-2012].
PN – Qual a sua opinião sobre a não obrigatoriedade do diploma para o exercício
do Jornalismo?

SM – Eu sou a favor do diploma. Sempre fui. Tenho vários trabalhos publicados a
respeito. Acho que foi um retrocesso do Supremo Tribunal não reconhecer que a
profissão exige um treinamento, uma especialidade técnica e um conhecimento ético
para exercer o jornalismo. Eu sou a favor do diploma e acredito que ele volte a ser
exigido.
PN – Qual a sua opinião sobre a variedade de faculdades de jornalismo existente
em Salvador?
SM – De acordo com o censo educacional, nós temos, no Brasil, 1810 cursos de
Comunicação Social. Destes, 546 são de jornalismo. Onde é que esse povo está
trabalhando? Os jornais estão minguando. Em Salvador nós temos aproximadamente 23
cursos. Durante quase cinqüenta anos nós só tínhamos o curso de jornalismo da UFBA e
havia uma demanda reprimida muito grande para jornalismo. Quando foi liberada a
possibilidade de se fazer, abriram vários cursos – irresponsavelmente de certa forma.
Pegavam simplesmente os profissionais da área para ensinar. Só depois o MEC
começou a exigir que fossem mestres e doutores. Depois da demanda reprimida, a gente
observa que muitos cursos estão fechando por falta de ingresso. Dentro de pouco tempo
nós vamos ter um equilíbrio. Vão ficar alguns cursos, com certeza, e outros vão
desaparecer.
PN – Qual a sua opinião sobre os programas de TV locais que abordam temas
como a violência de maneira sensacionalista?
SM – Isso se explica historicamente: em 1995, tivemos o surgimento da TV a cabo e
grande parte da classe média e alta migrou para os canais fechados. A televisão aberta
perdeu audiência. Em 1994 nós tivemos o Plano Real, que em pouco tempo, até 1996,
permitiu que seis milhões de famílias comprassem o seu primeiro aparelho de televisão.
Se considerarmos que cada família dessas possui cinco pessoas, são 30 milhões de
novos telespectadores a serem disputados pelas emissoras de canal aberto. E os
programas passaram a exibir o sensacionalismo, a violência, para atrair essa audiência
nova. Foi exatamente quando surgiram o Ratinho, o Leãozinho e todos esses tipos de
programas. Aqui na Bahia também surgiram programas similares: violência, exploração,
sensacionalismo. Nós acreditamos que esses programas são cíclicos. Quando temos uma
melhora na economia, temos uma desvantagem na qualidade da programação. Mas o

aspecto dos programas policiais tem um senão específico, porque a violência aumentou
no país e a população quer saber o que está ocorrendo. Esses programas também servem
para informar.
PN – Como é o lado músico de Sérgio Mattos?
SM – Meu lado músico é interessante. Surgiu quando eu estava nos EUA com meu
colega, que era músico da Orquestra Sinfônica da Bahia, Antônio João Leite, enquanto
tomávamos uma cervejinha. Ele falou: “Você é poeta, eu sou músico… Vamos fazer
uma parceria?” Como nunca tinha feito música, ele me pediu um poema para musicar.
Isso foi em 1979. Eu peguei a fita gravada e guardei. Em 1985, eu publiquei esse poema
em um livro, e Carlos Pitta o pegou e também o musicou. O interessante é que esse
poema, “O sertão”, já foi musicado por vinte e cinco pessoas. Eu consegui reunir treze
dessas músicas e mostrei para um maestro amigo meu e ele disse que aquilo dava um
CD fantástico, porque cada um fazia uma leitura diferenciada de uma mesma letra. O
CD se chama “O Sertão e suas nuances”. O interessante é que os músicos não
conheciam as melodias dos outros. Eu já devo ter mais de 100 músicas gravadas.
PN – Fala um pouquinho sobre a sua carreira de escritor.
SM – Nos últimos anos, eu tenho me dedicado muito a escrever e a finalizar alguns
projetos que eu já tinha começado há algum tempo. Em 2008, por exemplo, eu
publiquei cinco livros. Em 2009 foram quatro. A minha meta é chegar aos 65 anos de
idade com 65 livros publicados, representando um livro para cada ano de idade. É
possível que chegue e é possível que não.

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 e Culturas
Contemporâneas da FACOM.

Mesmo dedicando-se à pesquisa e ao ensino, não

abdicou de ter um pé no mercado e sempre se manteve no exercício do jornalismo, em
inúmeras funções e editorias ou como colaborador nos jornais baianos. É também poeta,
romancista e compositor com dezenas de composições gravadas por diversos
intérpretes, sendo que possui quatro CDs individuais com algumas de 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, 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.
Sérgio Mattos foi diretor-coordenador da Coordenação de Extensão, Pesquisa e
Pós-Graduação (COEPP) da UNIBAHIA – Unidade baiana de Ensino, Pesquisa e
Extensão, no município de Lauro de Freitas, Bahia, além de ter sido o coordenador que
implantou os cursos de Jornalismo e Relações Públicas das Faculdades Integradas
Ipitanga, mantidas pela UNIBAHIA, entre 2000 e 2007. No período de 1999 a 2002

coordenou o curso de Publicidade e Marketing da POLIFUCS – Unidades de Ensino de
Ciências da Sociedade. No período de janeiro a julho de 2008, exerceu a função de
coordenador do curso de Jornalismo da Faculdade da Cidade do Salvador e da FTC. Em
agosto de 2008, tomou posse na função de professor adjunto concursado, da
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Em 2009 integrou a Comissão
de Especialistas em Formação Superior do Jornalista, constituída pelo Ministério da
Educação para propor as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
Jornalismo, sob a presidência de José Marques de Melo.
Completando suas atividades profissionais, Sérgio Mattos integrou a equipe de
jornalistas que em 21 de outubro de 1969 fundou o jornal Tribuna da Bahia, onde além
de repórter especial foi chefe de reportagem. No jornal A Tarde, ocupou a função de
editor local/cidade e dos suplementos “Jornal de Utilidades”, “A Tarde Municípios” e
“A Tarde Rural”, até fevereiro de 2003. Foi o diretor de redação responsável pela
criação e implantação da revista mensal 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 Instituto Baiano do Livro (IBL)
e presidente fundador da Academia de Letras e Artes de Salvador (ALAS). Mais
recentemente, no período de janeiro 2008 a janeiro de 2010 foi eleito e exerceu a função
de Secretário Geral do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB. Na década de
1980, foi diretor do Instituto de Radiodifusão Educativa do Estado da Bahia (IRDEB),
quando foi responsável pela elaboração dos projetos para 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
trabalhos destacam-se os seguintes títulos de teses, livros e plaquetas:
* Estudos de Comunicação, 1975.
* The Impact of Brazilian Military Government on the Development of TV in
Brazil [Tese de Mestrado], 1980.
* The Development of Communication Policies Under the Peruvian
Government, 1981.
* Domestic and Foreign Advertising in Television and Mass Media Growth: A
case Study of Brazil [Tese de Doutorado], 1982.

* The Impact of the 1964 Revolution on Brazilian Television, 1982
* IRDEB – Relatório das atividades de 1983, 1984.
* Comunicação, Desenvolvimento e Segurança Nacional, 1988
* Um Perfil da TV Brasileira: 40 anos de história, 1990.
* Censura de Guerra: da Criméia ao Golfo Pérsico, 1991.
* A Tarde Municípios: uma experiência jornalística voltada para o
municipalismo, 1993.
* Bibliografia dos Docentes do Departamento de Jornalismo: produção
científica, literária e artística, UFBA, 1994.
* O Controle dos Meios de Comunicação, 1996
* A Televisão e as políticas regionais de comunicação, 1997(org.).
* Televisão e Cultura no Brasil e na Alemanha, 1997 (org.).
* A Televisão na era da Globalização, 1999 (org.).
* A Televisão no Brasil: 50 anos de história, 2000.
* Imparcialidade é mito, 2001.
* História da televisão brasileira: uma visão econômica, social e política, 2ª Ed.
2002, 3ª Ed. 2008, 4ª Ed. 2009 e a 5ª Ed. 2010 revisada e ampliada.
* Mídia Controlada: a história da censura no Brasil e no mundo, 2005.
* Comunicação Plural, 2007 (Org.).
* Cidadão sem fronteiras: conceitos e princípios de comunicação, ética e
cidadania, 2007
* Memória da imprensa contemporânea da Bahia, 2008 (Org.).
* Relicário comunicacional e literário, 2008.
* O Contexto Midiático, 2009.
* A mídia nas páginas dos jornais, 2009.
* Jornalismo, fonte e opinião, 2011.

No campo literário, além de participar de várias antologias poéticas e de ter
veiculado sua produção em revistas, jornais e na Internet, publicou os seguintes
livros individuais:

* Nas Teias do Mundo, 1973.
* O Vigia do Tempo, 1977.
* A Batalha de Natal, 1978.
* Time’s Sentinel, 1979 (Tradução feita por Maria Luisa Nunes).
* I No Longer Sing, I Cry (Já Não Canto, Choro), 1980 (Edição bilingüe,
tradução feira por Albert Bork).
* Lançados ao Mar, 1985.
* Asas Para Amar, 1ª edição 1995, 2ª edição, 1996.
* Estandarte, 1ª edição 1995, 2ª edição 1996, 3ª edição 1996.
* Trilha Poética, 1998.
* Étendard,1998 (tradução feita por Daniel Bloom)
* Fio condutor, 2006.
* Amadeu, um bandido nordestino, 2008 (novela).
* Os funerais de dona Camila, 2008 (novela).
* As confissões sexuais de Maria Francisca, 2008 (romance).
* Só você pode, Jayme: um perfil biográfico de Jayme Ramos de Queiroz, 2009
(biografia).
* Abre-te, Cuba! , 2009 (registro de viagem).
* O guerreiro midiático: Biografia de José Marques de Melo (biografia), 2010.
* Essência Poética, 2011 (poesia).

