
 1 

Discurso do professor emérito Márcio Tavares D’Amaral, durante cerimônia 

solene de emerência do Professor Muniz Sodré de Araújo Cabral, em 17 de 

agosto de 2012, no salão Pedro Calmon. 

 

           O Professor Muniz Sodré é fundador desta Escola de Comunicação. Exerceu nela 

todas as funções de gestão, ajudou, com sua liderança cultural e científica, a trazê-la ao 

ponto em que hoje se encontra, de instituição paradigmática com a mais alta nota de 

avaliação da sua Pós-graduação entre todos os programas de pós-graduação em 

comunicação do Brasil. De chefe de departamento a Diretor, passando pela diretoria 

adjunta de graduação e várias vezes pela coordenação da Pós, em todas as frentes se 

destacaram suas iniciativas e suas idéias. Reformou currículos, implantou estratégias 

pedagógicas, defendeu a instituição em momentos em que esteve vulnerável ao jogo de 

poder que infelizmente se desenvolve nas agências de fomento e no MEC. Acompanhei 

muito de perto essas atividades. Tendo, igualmente, ocupado todos os cargos da 

administração da nossa Unidade, seu colega na primeira turma de mestrado, nos idos de 

1972, e, sobretudo, ambos alunos, discípulos de Emmanuel Carneiro Leão, quero que 

estas palavras tenham a força e a simplicidade de um testemunho. Estivemos desde muito 

cedo juntos, os três, na tarefa de construir a ECO, sob o comando imperativo e, ao mesmo 

tempo, altamente promotor da liberdade de iniciativas, de José Simeão Leal. Estou 

falando de história antiga. Invoco esses nomes – Emmanuel Carneiro Leão, José Simeão 

Leal - para que os ouçamos também nessa fala em que Muniz Sodré recebe da UFRJ a 

constatação da sua inegável emerência. 

           Muniz Sodré destaca-se entre nós – falo do Brasil, da experiência e excelência 

universitária em nível nacional - como um notável estudioso da nossa cultura, no 

horizonte da comunicação. Cultura e comunicação constituem o binômio temático e 

problemático da sua extensa obra teórica. 

           Em qual sentido? Qual o peso dessa palavra - cultura? E mais: ainda faz algum 

sentido nós nos perguntarmos sobre esse alegado sentido forte da cultura? Essas são 

algumas, e fundamentais, das suas perguntas.  
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A resposta a essas questões comporta uma vicissitude que atravessa, em 

modalidades diversas, a vida acadêmica e as próprias motivações existenciais deste nosso 

colega. 

A primeira modalidade refere-se a uma temática bastante ponderável nos seus 

cursos, livros e conferências, que é a da realidade da informação pública –– isso que se 

tem chamado de mídia, sob o influxo dos tempos neoliberais. A segunda diz respeito à 

cultura, propriamente, no confronto com a mídia. Midia e Cultura, eis um dos mais 

persistentes eixos temáticos da reflexão de Muniz Sodré. 

Não por simples curiosidade acadêmica – o que já não seria pouco. Sucede que, 

para ele, está-se esvaindo a idéia clássica de imprensa como agente promotor de cultura. 

Foi sob a força dessa ideia que, aos seus quinze anos, no Jornal da Bahia,  se iniciou 

numa profissão que nunca mais deixaria de ser a sua, a de jornalista. 

Sobre a temática da mídia, publicou, desde 1973, 17 livros em editoras do Rio de 

Janeiro e São Paulo, alguns dos quais com várias edições, que até hoje se renovam. É o 

caso de A Comunicação do Grotesco, O Monopólio da Fala, Reinventando a Cultura. 

Livros mais recentes nessa mesma linha, como Antropológica do Espelho, As Estratégias 

Sensíveis e a Narração do Fato têm várias edições e são referências na área acadêmica da 

comunicação. Alguns deles têm traduções na  Espanha, Itália e Cuba.  

Sem dúvida que o jornal pode ser sempre categorizado como “objeto cultural” ao 

lado de tantos outros (softwares, canções, filmes, livros) que se multiplicam na 

contemporânea “sociedade da informação” e que concorrem para a mitologia de um novo 

tipo de democracia, definida pelo acesso de todos a esses objetos culturais, sob o signo da 

proteção e da difusão patrimoniais. Mas é difícil conceber objetos de cultura sem sujeitos 

de cultura. Já que não se abre mão da velha idéia de cultura, é forçoso examinar se ainda 

é válido associar esta palavra a objeto, sem ao mesmo tempo pesquisar sobre a validade 

de uma cultura sem sujeitos, que funcionaria apenas ou primordialmente no nível da 

produção, circulação e consumo de serviços e bens simbólicos, com as mesmas regras da 

economia mercantil. 

 É possível, no entanto, conceber um outro sentido para a cultura, um sentido 

pleno, forte, em que ela se investe de uma outra economia, porque os seus bens circulam 



 3 

não prioritariamente no mercado, e sim num “tecido intersticial que separa e religa os 

sujeitos” , no dizer de Mondzain. Cultura seria, assim, essa capacidade que tem o sujeito 

de inscrever no tempo a sua relação imaginária com todos os outros sujeitos por meio de 

operações simbólicas. Isto implica uma temporalidade intersubjetiva em que se reconhece 

o lugar do outro –– entenda-se: a constituição da imagem do sujeito no olhar do outro, 

pleno de autoridade –– dentro de uma dimensão comum.  

Esse reconhecimento passa evidentemente pelo discurso e implica diálogo, que 

não deve, entretanto, ser entendido como parolagem, falatório, como aprendemos em 

Heidegger sob o olhar do nosso mestre Carneiro Leão.Não uma mera produção, 

distribuição e recepção de signos sem transitividade existencial.  

Na acepção forte e simbólica do termo, o diálogo social não prescinde da cultura 

concebida como processo de reconhecimento de si mesmo pela presença do outro. Isto 

significa um substrato formativo ou educativo (educação em sentido lato, como 

deslocamento ou viagem do sujeito na direção do outro, a “amável estrangeirice” de que 

fala Rousseau no Émile) que se deixa ver, por exemplo, nas origens do espaço público 

europeu. Significa também a presença de vínculos comunitários, para além dos vínculos 

societários abstratos. Esta é, aliás, a temática do seu mais recente livro, Reinventando a 

educação –– diversidade, descolonização e redes. Nessa mesma linha há outros sete 

livros publicados, como, apenas para referir alguns ,Claros e Escuros, Samba – o dono do 

corpo, A Verdade Seduzida, que tantas vezes usei com meus alunos e freqüenta minhas 

bibliografias do tempo em que ainda me chamavam “pesquisador”, Um Vento Sagrado, 

Corpo de Mandinga, O Terreiro e a Cidade, também da minha predileção, e Jogos 

Extremos do Espírito. 

O sujeito da cultura seria, assim, um sujeito da memória (a memória de sua 

inserção específica no mundo) e um sujeito da promessa, no sentido de sua fidelidade ou 

sua vinculação a um mundo em comum. Um sujeito político, portanto, no melhor sentido 

que esta palavra (ainda) possa ter. Sujeitos da cultura, individuais ou coletivos, claros ou 

escuros, são aqueles que no passado e ainda hoje imprimem a marca da transformação nas 

relações sociais brasileiras. 
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Trata-se de uma perspectiva que concebe o presente de uma cultura como o vir-a-

ser humano na criação de um sentido continuamente refeito entre  passado e  futuro, e não 

como mero presenteísmo implicado na hipertrofia consumista do instante, corporificada 

na demasia, na hybris da informação, que tende a abolir a memória, o vínculo 

intersubjetivo, o reconhecimento do outro, agora dependente apenas dos critérios técnicos 

de visibilidade.  

Nessa hipertrofia da informação, desaparecem as operações simbólicas 

constitutivas daquilo que se vinha chamando de cultura. O desaparecimento começa 

quando, na expressão sociedade da informação, se entende a palavra informação apenas 

como dado, conteúdo a ser quantificado e estocado, posto disponível, mas já não 

incorporado à carne da vida. Uma sociedade anônima, a sociedade dos dados.  

Impôs-se então, para Muniz Sodré, distinguir a produção cultural ou simbólica da 

pura e simples produção mercantil que, para existir, precisa apenas do espaço em que os 

objetos se submetem ao domínio das coisas substantivas e de cronômetros para os fluxos 

uniformes, típicos da circulação comercial, necessários ao lucro. O mesmo tempo do 

dinheiro. O mesmo espaço do mercado. 

Sob o regime de uma temporalidade totalmente identificada com o capital, o 

principal objetivo da mídia contemporânea é apropriar-se dessa matéria rentável que é o 

tempo do outro. Desaparece o papel de agente de cultura, que a imprensa implicitamente 

sempre pretendeu desempenhar na articulação simbólica entre os sujeitos. Vive-se uma 

nova conjuntura, em que se descreve a imprensa como, diz Muniz, “coisa do passado, 

uma charrete puxada por cavalo numa via expressa de oito pistas”, a ser superado por um 

novo tipo de mídia, (a cibernética), que apenas se constitui como dispositivos em rede 

voltados para a conexão generalizada dos sujeitos. Neste novo sistema, a velha imprensa 

se redefine como parte do que se tem chamado de indústria de conteúdos, portanto, uma 

produção desterritorializada de programas para as redes telemáticas.  

A maior parte dessa argumentação crítica que se acompanha na obra de Muniz 

Sodré  depende, no entanto,  da manutenção do conceito de cultura como totalidade 

simbólica que liga imaginariamente os sujeitos e lhes permite reconhecer o lugar do 

outro. Se abandonado este conceito em favor da perspectiva de uma semiose social, sem 
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totalizações, mas indicativa de uma produtividade infinita dos signos, pode-se chegar a 

um outro tipo de conclusão sobre as transformações da imprensa pelas redes telemáticas, 

em que provavelmente não haverá lugar para a nostalgia humanista do sentido universal, 

nem para as sínteses culturais. A semiurgia, como ele a designa,   pura e simples da mídia 

tem como horizonte exclusivo o mercado. 

A posição, a um tempo intelectual, ética e política de Muniz Sodré ao longo da 

sua obra, e acentuadamente nesses últimos dez anos,  converge para um diagnóstico de 

insuficiência da semiurgia (cibernética, mercadológica) na articulação simbólica dos 

sujeitos. Isto não significa absolutamente, para ele, recusar os aportes da inovação 

tecnológica –– que são produtos da cultura humana ––, mas não abrir mão do juízo 

crítico, este mesmo que um certo tipo de pensamento ligeiro diz ser desnecessário na 

época das tecnologias totais, porque a crítica seria ela própria técnica e já viria embutida 

nos produtos que o mercado nos oferece. Nossos trabalhos não poderiam estar mais 

próximos do que neste ponto, apesar das diferenças que separam – mas não opõem, e por 

que o fariam? – a obra de um agudo investigador da cultura contemporânea dos ensaios 

de um velho amante da história e do correr dos tempos. 

O de que não se pode fugir é a dificuldade de criticar hoje, quando é cada vez mais 

complicado fazer a devida distância entre sujeito e objeto. Difícil, mas não imobilizador. 

A crítica se reveste hoje da qualidade sagrada de interromper, impedir que se abata sobre 

o mundo o silêncio da mesmice.  Nessa posição de crítico dessa língua informacional que, 

desencantada e cínica, desacostumada da invenção e da fala discrepante, anuncia a 

ausência de todo sentido e vaticina o silêncio de toda crítica é que Muniz Sodré faz suas 

armas. 

Aí está, portanto, o ponto nevrálgico da sua atividade de pensador: o 

reconhecimento e a crítica das tecnologias da informação. Mas também o ponto crucial da 

sua própria vida: a cultura como vir-a-ser humano na criação do sentido. Vida tem aqui a 

ver com a existência das pessoas articulada em totalidade e não com o que vagamente se 

poderia chamar “religião” entendida como o departamento administrativo da fé. Tem a 

ver com o que os nagôs chamam de egbé, com o que os bantos chamam de Kalunga, com 

a visceralidade comunitária, onde a vida em si mesma, em seu todo, é feita de fé. É este 
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motivo, não estritamente intelectual, mas propriamente – e de propósito vou à 

redundância - vital que o faz não abrir mão da perspectiva crítica. É isto que, ao mesmo 

tempo, o leva a buscar na cultura negro-brasileira um sentido para o estar-no-mundo de 

amplas frações da população nacional, mas também a procurar  os interstícios, as fendas e 

as dobras no tecido do discurso social hegemônico.  

Para essa tarefa o ensaio acadêmico não basta. É esse motivo vital, portanto, que 

produziu, para nossa alegria, esse belo ficcionista. Cinco são seus livros de ficção 

publicados: Santugri, Rio-Rio, Bola da Vez, A Lei do Santo e O Bicho que chegou a 

Feira. Alguns dos contos estão traduzidos e publicados em editora alemã.  A Editora José 

Olympio acaba de publicar, no ano passado, a segunda edição de Santugri, 22 anos depois 

da primeira. Li a primeira nos originais. Devo ter dado alguma, entusiástica, opinião. 

Gosto de pensar que estive presente ao nascimento desse belo livro.  

Mas não são só livros, não são só aulas. Muniz Sodré tem sido presença constante 

em seminários e congressos da área. É pesquisador 1-A do CNPq. Entre 2005 e 2010, 

exerceu o cargo de presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Antes, foi membro do 

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Não é o 

que invoca quando lhe pedem a identidade. Seus olhos brilham quando desfia o número 

grande e, acrescento, a grande qualidade, dos seus livros. Mas são essas outras também 

atividades executadas com alto mérito, emeritamente. Cabe bem serem lembradas nessa 

hora.  

Jornalista profissional na imprensa baiana e carioca, tradutor profissional, Muniz  

transita alegremente entre línguas como inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, russo, 

árabe, yorubá e cabo-verdiano. E, língua morta mas superiormente bela, latim! Pensei ser 

interessante salientar esse talento, num momento em que se vai tornando comum o 

analfabetismo na própria língua. 

Tenho consciência, Magnífico Reitor, de ter ao final das contas produzido aqui um 

pequeno ensaio que, talvez, com correções aqui e ali, ele próprio poderia assinar. Se for 

assim, creio que lhe fiz justiça. É um grande ensaísta, tem nesse gênero honrado nossa 

cultura, desde ainda o final da década de 60 do século passado quando, ao lado de José 

Carlos Lisboa, Simeão Leal, Emmanuel Carneiro Leão, foi um dos fundadores da nossa 
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Escola. Juntei-me logo a esse grupo invulgar. E agrada-me agora estar no momento da 

sua passagem das obrigações para a liberdade, que com o título de Professor Emérito 

conquistará. De quem já tanto fez, e pensou, e escreveu, e ensinou, temos o direito de 

ainda muito esperar. Um evento calendário – o que são 70 anos? - não deve ter o condão 

de levá-lo para casa. Sua Casa é esta. Vamos mantê-lo aqui, emeritamente. 

 

 

 

 


