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Discurso do Professor Muniz Sodré de Araújo Cabral, durante cerimônia solene de 

sua emerência, em 17 de agosto de 2012, no salão Pedro Calmon. 

 

Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, senhor decano do 

Centro de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, colegas membros do Consuni, senhor 

coordenador da Pós-Graduação da ECO, caríssimos colegas de ECO e UFRJ, muito caros 

estudantes da UFRJ: 

Anos atrás, me aconteceu receber da Intercom um prêmio dito de “maturidade 

acadêmica”. Reencontrei na internet o que disse na ocasião que, evidentemente, não cabe 

repetir aqui por inteiro. Mas algo me parece pertinente, porque a ocasião de agora, a 

honraria da emerência, está ligada à questão da maturidade. 

Eu reitero os versos do italiano Dario Belleza, que estão nas páginas de Tempo de 

Memória, de Norberto Bobbio. Eles dizem:"Fugace è la giovinezza/ um soffio la 

maturità/ avanza tremenda/ vecchiaia e dura/ una eternità" (Fugaz é a juventude/ um 

suspiro a maturidade/ avança terrível a velhice/ e dura uma eternidade). 

Eu tinha recebido de presente este livro sobre envelhecimento e maturidade e, 

mais tarde, a tradução brasileira do De Senectute, de Cícero. Inicialmente, pensei: "Será 

que a senectude, em mim, já se faz tão evidente?" Depois, os textos me fizeram ver que 

se tratava realmente de refletir sobre a maturidade das coisas, das ideias e das pessoas. Os 

livros eram um presente de Cuidado, essa categoria heideggeriana sobre a 

responsabilização afetiva para com o outro. Os livros eram puro cuidado e afeto de 

alguém que é a luz do meu dia, Raquel Paiva, mulher e companheira de cada segundo. 

Permaneceu em minha cabeça o verso: "Um suspiro, a maturidade". 

Magnífico Reitor, meus colegas, eu quero antes de tudo agradecer aqui, muito 

sensibilizado a outorga desta distinção, que é também uma demonstração de cuidado da 

ECO e da UFRJ, um gesto que não é padrão no campo universitário. Para mim, isto muito 

importa, porque sei que vivemos tempos de falta de cuidado, isto é, tempos fugazes e de 

curtos prazos, em que a velocidade de distribuição de capitais, mercadorias, informações 

e pessoas vêm se convertendo num arremedo de valor ético 
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É um tempo de corrosão do cuidado, da memória e do caráter. Cuidado, memória 

e caráter precisam de longo prazo e estabilidade, o que contraria o neoliberalismo 

destruidor das relações sociabilizantes do trabalho e da convivialidade. Não existe caráter 

digital. 

Nesta conjuntura, daquilo que fomos, não somos mais a cada instante senão uma 

vaga reminiscência pessoal, uma pura sombra. 

Por isso, a distinção de agora é basicamente uma prova da estima pessoal e da 

simpatia teórica dos que referendaram o meu nome. Eu sempre achei que é mais difícil 

ser intelectual no Terceiro Mundo do que no Primeiro, mais difícil no Brasil do que na 

França. É que, se lá existe a concorrência dura de tantos cartesianos alfabetizados, aqui 

existe, além dessa categoria, o obstáculo do analfabetismo. Este é o grande desafio a ser 

vencido, às vezes com o risco da própria existência, pelos que não foram embalados nos 

berços dourados da alta classe média. 

Esta é também a razão pela qual me disponho, aproveitando esta generosa 

ocasião, a falar –– brevemente, muito brevemente - de mim mesmo, fornecendo algumas 

indicações sobre meu percurso existencial e acadêmico. 

Nomen omen, diziam os romanos: "o nome é o destino". Muniz Sodré. Dois 

sobrenomes no lugar de um prenome, tal é a senha pública de Muniz Sodré de Araujo 

Cabral. Eu nasci em 12 de janeiro de 1942, uma quarta-feira, dia votivo em meu enredo 

cosmológico, em São Gonçalo dos Campos (hoje,  quase ao lado de Feira de Santana), 

Bahia. Não poderia ter nascido em outro lugar: sou um resultado étnico de tupinambá, 

cigano e nagô, evento que, nessa combinação, só na Bahia. 

Estudei no Colégio Estadual de Feira de Santana, onde aprendi francês como 

Padre Mário, inglês com Stella Dalva, português com Helena Assis, matemática com 

Amorim e latim com Antonio Sanches. Depois, Colégio Central de Salvador, onde 

confirmei alguns desses saberes, acrescentei Filosofia com Machado Neto e algumas artes 

de rua, como passeata de protesto, panfletagem, capoeiragem etc. Eu me orgulho disto, 

porque é prova de meu amor ao território.  
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Comecei a viver por minha própria conta aos 14 anos de idade. Fui contínuo em 

banco e trabalhei na Superintendência de Turismo da Prefeitura, onde testei o inglês de 

Stella Dalva e o francês do Padre Mário. Os visitantes pareciam entender, pelo menos 

respondiam. Acrescentei o que pude: alemão, russo, italiano, espanhol, nagô, crioulo 

cabo-verdiano. Hoje, o árabe. Sempre à baiana, que nunca tive disponibilidade de tempo 

nem de numerário para entrar em cursinho do que quer que fosse. Tornei-me professor de 

latim, lendo nos intervalos do almoço, o exemplar único da gramática de João Ravizza 

existente na Biblioteca Pública da Praça Municipal. 

Finalmente, a Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, onde Glauber Rocha, 

João Ubaldo Ribeiro, Ildásio Tavares, Romélio Aquino, João Carlos Teixeira Gomes e 

outros amigos meus preocupavam-se com tudo, menos com Direito. Esse “tudo” eram 

literatura, filosofia e ativismo social. Exclui-se aqui, naturalmente, o publicamente 

inconfessável. 

Ao mesmo tempo, havia o Jornal da Bahia, de cuja fundação participei. Lá 

também estavam Glauber Rocha, João, Ubaldo, Wilter Santiago, José Gorender, João 

Carlos Teixeira Gomes, Flávio Costa. Ariovaldo Matos, João Batista e muitos outros, 

quase todos membros do Partido Comunista. O Jornal da Bahia e as publicações 

estudantis que coordenei foram as minhas escolas de jornalismo.  

Depois do golpe de 64, fui para o Rio de Janeiro onde mourejei na imprensa - 

Jornal do Brasil, Manchete, Fatos & Fotos, free-lance de Visão e de publicações 

estrangeiras. Fiz algumas traduções. Em 66, fui fazer mestrado em Sociologia da 

Informação na Sorbonne (Paris IV): hoje chama-se Institut Français de Presse et des 

Sciences de l'Information. Tive Maurice Mouillaud como orientador. Mas a grande 

atração mesmo era o CECMAS, o Centre d'Éstudes des Communications de Masse, 

animado por Georges Friedmann, Roland Barthes, Edgar Morin, Olivier Burgelin e tantos 

outros. Na Alemanha, tomei contato com os trabalhos de Alfons Sillbermann. 

De volta ao Rio em 68, novamente na imprensa, onde se vivia em atmosfera de 

banheiro público, ou seja, em ambiente irrespirável, devido ao recrudescimento do regime 

militar. Depois do AI-5, a imprensa era, para mim, uma ilusão perdida. É verdade que foi 
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um momento de astúcia para a imprensa diária, de rasgos de coragem da imprensa 

semanal e de criativa para a imprensa alternativa, vide O Pasquim. Mas, para mim, o 

jornalismo e seus compromissos burocrático-empresariais tornaram-se sufocantes. Decidi 

respirar outros ares. 

A partir de 73, passei a viver (melhor, sobreviver) como professor em incipientes 

escolas de Comunicação. Conheci, tornei-me amigo e discípulo do professor Emmanuel 

Carneiro Leão, sob cuja égide (com o apoio do professor Simeão Leal) nasceu o 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação da ECO. Entrei para a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e para a Universidade Federal Fluminense. Publiquei, então, 

um livrinho, quase um panfleto, intitulado A comunicação do grotesco, que foi bem 

recebido e me animou a continuar publicando sobre comunicação e cultura. 

Doutorei-me em Letras na UFRJ. Voltei a Paris em 79/80, para um Pós-

Doutorado. Fiz novos amigos intelectuais lá-bas: Baudrillard, Maffesoli, Jeudy, outros. 

Sou desde 84 professor-titular (por concurso público) da UFRJ. Tenho sido professor-

visitante de algumas universidades estrangeiras, que não cabe aqui detalhar, pois o que 

realmente importa é a constância de minhas atividades como professor de Graduação e 

Pós-Graduação no Rio de Janeiro. 

Foi a paixão pela linguagem - idiomas, literatura, análise dos sistemas 

lingüísticos, retórica, dialética - que me trouxe para o campo da Comunicação. Mas o 

meu objeto teórico é a cultura, tanto a produzida pela mídia –– portanto, a indústria 

cultural, a tecnocultura ––  quanto aquela que a mídia exclui, isto é, a do povo em sua 

versão negra. Disto falam os meus livros. Disto tenho falado insistentemente nos 

congressos, nos seminários, nos cursos, nas entrevistas de jornal, rádio e televisão. De 

modo bissexto, faço incursões literárias, donde os meus cinco livros de ficção: contos e 

novelas. 

Sou mesmo, em última análise, um narrador, um contador de histórias, uma 

extensão urbana do Akpalô africano e do pajé tupinambá. Conto, tentando pensar. Pensar, 

diz Nietzsche, é meter o corpo. Eu digo: é arriscar-se corporalmente, como um 

capoeirista, à consciência da paixão de existir. A filosofia, que adoro ler e comentar é, 
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assim, a experiência da paixão de viver e de contar casos disfarçados em análise; Platão é 

um fantástico contador de histórias profundas e nunca tediosas; Kierkegaard, um cronista 

de alma torturada; Heidegger, um poeta extraordinário, que jamais conseguiu fazer um 

verso; Nietzsche, um verdadeiro artista do texto; Wittgenstein, um repórter investigativo, 

que passou a vida tentando apurar a consistência do discurso filosófico; Barthes, um 

grande leitor, um redescritor de textos; Baudrillard, um inventor de fábulas reflexivas; 

Machado de Assis e Lima Barreto, pensadores ficcionais; Raymundo Faoro, um narrador 

do patrimonialismo. 

E assim por diante. Wittgenstein diz logo no início do Tractatus que “mundo é 

tudo que é caso”. Eu concordo e atualizado ao modo nordestino: mundo tudo que é 

causo. 

Jornalismo é também uma arte reflexiva da narração de casos. Por isto, carrego 

com satisfação o título de jornalista, mas não confundo esta função com a gerência 

empresarial da notícia ou do texto. Jornalismo, para mim, é uma tarefa comprometida 

com o espírito público (e ativo, transformador de mundo) da filosofia e não com o 

registro burocrático da atualidade ou com a transcrição cibernética do falatório e da 

fofoca. Prefiro o jornalismo de Marx ao da internet. E acho que jornalismo com 

novíssimas tecnologias só será realmente novo, quando disser ética, técnica e 

politicamente a que veio. Jornalismo não pode ser gadget tecnológico.  

Escola de Jornalismo é, portanto, Escola de Comunicação empenhada na 

formação ético-técnico-política do sujeito, o que implica aprender a pensar, conhecer 

História, iniciar-se na economia, tornar-se usuário digno da língua e ter uma perspectiva 

crítica do fenômeno comunicacional. O novo jornalista não deverá resumir-se à mera 

prática desencantada e desencarnada da rede cibernética, esses avatares daqueles 

jornalistas que já Lukács chamava de seres "sem objetividade nem subjetividade”. O 

jornalista padrão é, com poucas exceções, jornalista-patrão. Em outras palavras, jornalista 

poltrão. 
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Em torno da ideia de uma Comunicação concebida como ativa filosofia pública 

tem girado, nas últimas três décadas, a maior parte de meu ensino, de meus livros e 

minhas falas. 

A maturidade emérita me chega como o sentimento da permanência de um 

propósito, de um modo coerente, fiel a si mesmo, de ser. É algo a ser sempre 

demonstrado no aqui e no agora das situações. Não é um simples mérito quanto a passado 

acumulado, portanto não é mero envelhecimento. Releio Cícero: (maturidade) é 

conhecimento e prática das virtudes - "cultivadas em qualquer idade, eles dão frutos 

soberbos". Há crianças maduras e velhos imaturos. 

Un soffio la maturità, a maturidade é um suspiro. 

Mas também é alegria. 

Quando disso sempre nos damos conta, recobramos o sorriso. E imperioso abandonar o 

riso cruel, tão estimulado pela mídia contemporânea, e retomar o sorriso que celebra a alegria da 

vida. O evangelho de hoje é o da reabertura das veredas da utopia e da esperança, o da busca da flor 

que de repente possa irromper do asfalto. Lembremos Drummond: "Onde não há jardins, as flores 

nascem de secreto investimento em formas improváveis."  

Recado aos áulicos da ditadura neoliberal: Não existe a vigésima-quinta hora do 

desespero. 

É isto o que devemos transmitir às novas gerações: a urgência da busca, inclusive do 

improvável. Disso sempre tentei falar às minhas filhas Marúcia e Melissa, tentarei o mesmo com as 

netas Amanda, Manuel e Rafaela e, quando posso, em entrelinhas com a minha queridíssima 

enteada Gabriela Paiva. Esta é a comunicação que persigo: nas relações interpessoais, uma sincera e 

amorosa interrogação recíproca; nas relações sociais, no jornalismo, um serviço de pensamento 

público, capaz de criticar, narrar e sorrir. 

            Magnífico Reitor, meus colegas de UFRJ, o meu muito obrigado. 

 

 


