
Abaixo a censura prévia da Secretaria de Cultura do governo Wagner 
Nota pública 

 
Uma “comissão” da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), a que compete finalizar o 
processo de pagamento de R$ 30 mil a que tenho direito, como selecionado de Demanda Espontânea 
para edição de livro submetido em agosto de 2011 àquela instância, a poucos dias da data marcada – 
segunda,14 de maio – para o lançamento nacional do romance ali contemplado, remeteu-me um 
“Comunicado” do qual consta o seguinte: 

“Informamos ainda a V. Sa. que a Comissão de Pré-Seleção do Fundo de Cultura do Estado da 

Bahia decidiu também, por maioria, que o processo deverá ser encaminhado à Procuradoria 

Geral do Estado, para que a mesma se pronuncie acerca da possibilidade de alguns trechos 

da obra serem interpretados como ofensa à intimidade, à vida privada, à honra e imagem de 

algumas personalidades públicas citadas na obra de ficção.” 

Seria para rir, se isso não fosse mais uma das tantas chateações que tenho a enfrentar. Meu primeiro 
romance trata das relações de poder e de relações raciais na Bahia contemporânea. Alguns capítulos 
foram gratuitamente publicizados em semanas recentes pelo site www.fernandoconceicao.com. Será 
que bastou isso para causar incômodo a quem se atribui ares de determinar o que pode ou não ser dito 
por um escritor dessa província? 

Deixe eu entender. A censura prévia foi ou não extinta do Brasil já nos estertores da ditadura militar? 

Submeter, antes de publicar, uma obra de criação ficcional ao crivo de quem quer que seja, ainda mais 
de um colegiado estranho à matéria, que deve “interpretar” criações artísticas, visando emitir juízo de 
valor acerca de conteúdo de “obra de ficção”, isso não é retroceder ao tempo das trevas, quando 
criações eram julgadas por agentes da Polícia Federal? 

Eu mesmo, na adolescência de minhas poesias, tive trechos de obras cortados, com riscos a canetas 
“piloto”, nos originais que era obrigado, sob risco de represálias, levar à sede da PF localizada próximo 
ao Mercado Modelo. 

Deixe eu entender. A gestão do petista Jaques Wagner quer retroceder a esse triste passado que 
combatemos juntos? Com base em que instrumento legal, já que a Constituição do Brasil de 1988 
garante a total liberdade de expressão e de manifestação de idéias e pensamento? 

Deixe eu entender. Eu tenho aprovado, em outubro de 2011, um projeto de publicação de livro, após 
concorrência com centenas de outros postulantes. Na ocasião cumpro todas as exigências do edital da 
Secult – inclusive a apresentação dos originais do romance. Nenhuma linha menciona a ingerência da 
PGE no conteúdo do texto dos originais – porque se assim o fosse, eu seria o primeiro a não participar 
do processo. 

O Diário Oficial do Estado publica o resultado em 18/10/11, divulgado no portal da Secult. No ofício 
de 19/10/11 da Superintendência de Promoção Cultural da Secretaria, em que se informa a aprovação 
do projeto, nada há quanto a essa exigência extravagante de agora, condicionando a homologação e 
assinatura do Termo de Acordo e Compromisso à avaliação da PGE quanto ao conteúdo da obra. 

Ali estou como um dos 3 contemplados para edição de livro. E dos três, seguindo o cronograma de 
execução dos projetos – previsto para iniciar-se no mesmo outubro de 2011 – sou o único vencedor 
que até esta data não recebeu a verba destinada à publicação – enquanto outros já executaram o 
estabelecido pelo edital. 



Em troca de correspondências com autoridades da Secult a partir da primeira semana de março, vinha 
tentando estabelecer diálogo visando o cumprimento das obrigações previstas na Demanda 
Espontânea. Desde dezembro de 2011 venho informando a necessidade de assinatura do TAC a tempo 
de lançar o referido romance dentro do mês de maio de 2012. Acertos com a Editora indicada no 
projeto aprovado para publicar e distribuir nacionalmente o livro, levaram à escolha do 14 de maio, 
simbólico pela proximidade com o histórico “13 de maio” da Lei Áurea, como a data de lançamento 
nacional da obra. 

No mesmo dia em que recebi o esdrúxulo, descabido e inconstitucional condicionamento da Secult, 
repeli-o através de correspondências encaminhadas ao Sr. Secretário de Cultura e, a seguir, ao Sr. 
Superintendente de Promoção Cultural, solicitando providências para anular a decisão. Sem respostas 
até hoje, decidi tornar público o absurdo. 

Ingressei, também, a 26/04/12, com recurso apresentado à “Comissão” do Fundo de Cultura. 
Prontamente indeferido, em tom de arrogância. 

Retrocede-se, dessa forma, ao período de caça às bruxas? 

Não penso que o Governador e as forças democráticas da Bahia, defensoras da liberdade de expressão, 
concordam com isso. 

Convido-os a comparecer ao evento de lançamento de Διασπορά,um romance, segunda-feira, 14 de 

maio, no Teatro Vila Velha, a partir das 18h30.  

Vamos festejar juntos o direito, tão duramente conquistado, de pensar sem amarras. 

E barrar essa petulante tentativa de censura. 

 

Fernando Conceição, 
escritor/ jornalista/ professor. 
 

Salvador, 9 de maio de 2012. 

 


