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FERNANDO CONCEIÇÃO, diretor da Facom/UFBA: 2013-2017. 

CARTA DE PRINCÍPIOS PARA UMA CANDIDATURA ALTERNATIVA AO VELHO CONTINUÍSMO 

 

“Como a festa faz parte da vida, pode-se até aceitar que 

certos temas ganhem esse tratamento. Há outros, no 

entanto, que exigem uma atitude mais severa, por exemplo 

a cultura. Nesse último caso, o debate tem que ir mais longe 

que os comentários encomiásticos ou acerbos que se fazem 

em torno dos espetáculos e pessoas, como se pudesse ser 

transformado em ‘show business’ o capítulo destinado a uma 

apreciação mais sisuda da questão”. (Milton Santos, “Da 

cultura à indústria cultural”, FSP, 19/03/2000). 

 

 

COMUNICAÇÃO NÃO É SIMPLESMENTE MERCADORIA 

A Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom) nasceu 
em 1986, de um sonho coletivo. Sonho coletivo, protagonizado por alguns agentes 
acadêmicos e políticos. 

27 anos depois, pela primeira vez em sua história, haverá uma disputa eleitoral 
para sua direção. Para a surpresa de muitos, que alentavam o silêncio e a mornidão 

de uma candidatura sucessória única.  

A Universidade, ainda mais quando mantida pelo dinheiro público, é instituição 
formativa do senso crítico, ou assim deveria ser. Apregoa o mérito acadêmico. O 
currículo e o histórico da experiência individual. Esses são critérios tidos como 
fundamentais para o ingresso e crescimento na carreira.  

Crescimento que deveria se dar passo a passo. A partir da produção do 
conhecimento, que exige anos de dedicação em ensino, em pesquisa, em 

orientações, em funções administrativas. 

Papel essencial na democracia brasileira, no seu fortalecimento e ampliação, tem a 
Universidade. É sua responsabilidade social. Universidade é um bem público! Deve 
estar ao serviço da formação de cidadãos críticos e consciente da função de 
transformador potencial, numa sociedade em luta para a redução das 

desigualdades. 

E uma Faculdade de Comunicação pública, se bem administrada e gerida por quem 
tem experiência, conduta ética e compromisso histórico para o avanço da 
sociedade, exercerá um lugar crucial na nova conjuntura engolfada pelas novas 
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tecnologias de informação, com seus aparatos e interesses mercadológicos nem 

sempre colocados a benefício de toda a sociedade. 

Comunicação não é negócio, pura e simplesmente. Não é mercadoria, produto a 
serviço de agentes de mercado contrários à diversidade democrática. Consensos de 
Washington, Pactos de Bolonha e demais receituários universais que 
desconsideram as particularidades locais, regionais, são balizas a serem debatidas 
e não impostas como possibilidades únicas a que os povos do planeta se 

submetem. 

 

Na Facom é necessário ressaltar esse aspecto: o protagonismo político dos 
que souberam e sabem transformar sonhos coletivos em materialidade. Em 
algo que se concretiza. 

Antecedeu esse protagonismo de agentes políticos que atuaram dentro e fora da 
Academia, o curso de Jornalismo estimulado na gestão do reitor Edgar Santos, cuja 
primeira turma foi organizada pelo jornalista Jorge Calmon, professor e então 
diretor de redação do jornal A Tarde, nos anos 1960s, junto à Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas. 

Depois, o curso foi transformado em uma habilitação na Escola de Biblioteconomia 
e Comunicação (EBC), por toda a década de 1970 até meados dos anos 80. Eu 
venho daí. 

O longo período de meados dos anos 1980 até este 2013 transformou 
grandemente a sociedade brasileira. Que saiu da ditadura para a democracia. 
Transformou a ampla área das Comunicações Sociais e da Cultura, principalmente 
no aspecto de sua infraestrutura, de suas relações em redes com a política e a 

economia-mundo. E também transformou a Facom/UFBA. Eu venho daí. 

COMO PARTÍCIPES E OBSERVADORES DESSES PROCESSOS, devemos ressaltar as conquistas 
coletivas obtidas ao longo desses anos pela Facom. A construção de sua autonomia 
em 1986 frente à EBC. Que, por seu turno, resultou na afirmação também da 
identidade própria de Biblioteconomia, transformada no Instituto de Ciência da 

Informação/UFBA. 

Acompanhamos de perto, entre 1996 e 1998, já como professor-substituto 
responsável pelo primeiro jornal da Facom, o “Nariz de Cêra”, outra importante 
conquista coletiva: a luta pela ocupação do prédio então abandonado do antigo 

Restaurante Universitário, que enfim sediaria definitivamente a nossa faculdade. 

Outras conquistas importantes, como uma segunda habilitação – a de Produção em 
Comunicação e Cultura -, a criação do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação e Cultura Contemporâneas (Póscom). A implantação do pioneiro 
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Programa de Educação Tutorial (PET-Com). Do Nicom, em apoio às atividades de 
pesquisa e extensão. A Produtora Junior. O estímulo à qualificação docente. A 
possibilidade de qualificação dos funcionários técnico-administrativos. As 
parcerias institucionais. São conquistas, entre outras, que se sobressaem como 

fruto do esforço e da criatividade coletivas. 

Com seus erros e acertos. Mais acertos que erros. Esses acertos fizeram da 
Facom/UFBA uma referência nacional, reconhecida em diversos fóruns 

acadêmicos.  

CONTUDO, NÃO SE PODE PRETENDER IRRELEVANTES OS EQUÍVOCOS, que ao longo dos anos 
foram transmutando a essência pública da Facom. O que era um propósito coletivo 
de faculdade transformou-se em ambiente isolado, ensimesmado. De coisa pública 

a “cosa nostra”. 

Há quase uma década a Facom vem sendo governada por protagonistas 
dissimulados. O protagonismo atual tem à frente um discurso vazio de simples 
declarações de boas-intenções. Que contradizem a prática. 

Paradoxalmente, temos uma faculdade de Comunicação que não estimula a 
comunicação nem a troca de ideias. Como resultado, a Facom de agora é uma 

unidade careta, silenciosa, de nichos, assemelhada por vezes a sociedades secretas. 

Grande parte das transformações positivas e das conquistas obtidas pela 
comunidade da Facom se deu à revelia do grupo político que nos últimos oito anos 
comanda e quer se perpetuar no poder da faculdade. Sem oposição e sem 
divergência.   

Pelo contrário. Esse grupo fechou a Facom aos ventos da abertura e da 
democracia que sopra por toda a parte, inclusive na própria UFBA.  

Esse grupo nunca escondeu seu viés conservador e elitista no pior sentido. E tem 

demonstrado isso em sua atuação nos Conselhos Superiores (Consuni e Consepe). 

Combateu, de forma irracional, porque precisava marcar posição, os avanços 
experimentados pela pressão social. Como o projeto da Universidade Nova. Foi 
contra as políticas de ação afirmativa, depois consideradas constitucionais pelo 
Supremo Tribunal Federal e tornadas obrigatórias por lei federal. 

Boicotou, até onde pôde, o debate sobre o Reuni, regateando de forma arrivista 
benefícios particulares – agora, sim, em detrimento do sonho de uma universidade 

mais democrática e diversificada. 

A FACOM HOJE PASSA POR UM PROCESSO DE ISOLAMENTO E ELITISMO junto à sociedade, 
junto ao conjunto da UFBA, tornando pálidas aquelas conquistas protagonizadas 
não por estes que a estão comandando por quase uma década. Exime-se de sua 
função social, afastando-se da comunidade. Assiste passivamente os descalabros 
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do mercado profissional e as distorções da Comunicação Social, dobrando-se ao 

que exige o chamado mercado das empresas. 

É assim que constatamos a deterioração paulatinamente dos cursos e instalações 
de Graduação – tanto Jornalismo quanto Produção Cultural. As obstruções para 
que a habilitação em Cinema da UFBA se torne aquilo que merece e foi 

coletivamente pensado. 

Uma Faculdade de Comunicação localizada numa região de fraturas sociais 
arraigadas historicamente, não pode continuar se dando ao luxo de fechar os olhos 

à realidade circundante. 

Uma Facom que evita enfrentar a realidade para transformá-la, prostrando-se 
acriticamente ao que aí está, se tornará cada vez mais desnecessária.  Reverberar, 
sem mais, o que considera êxito em prêmios, colocações, intercâmbios e 
reverências vindas do além, somente reforçaria a nossa alienação e obsolescência 

nas lutas que se fazem necessárias. 

Isso cabe bem ao deleite de egos inflados. Às veleidades e vaidades pessoais. 
Continuar nessa toada é querer a Facom como uma não-Faculdade. Muito menos 
de Comunicação. 

Isso precisa ser alterado. Com uma alternativa de mudança de rumos e de 
visão político-administrativa. Preservar o que se conquistou de bom para 
funcionários técnico-administrativos, professores e alunos, é compromisso. Mas 
barrar as trevas e jogar luz sobre as práticas nefastas. Para tanto, como ensina 
Milton Santos, devemos ressaltar o papel fundamental da ideologia e da política 

por detrás da retórica cor-de-rosa do grupo de mando que se quer perpetuar. 

 

1. A FACOM COMO FÁBULA 

O discurso dos que querem conservar o poder sobre os destinos da Facom cita os 
benefícios institucionais que se repercutem na Universidade como um todo, logo 
também na Facom, como frutos positivos da gerência. É a ideologia dos 
oportunistas, reivindicar como seu o que é fruto da luta da sociedade em geral. 

É UMA RETÓRICA QUE SEDUZ PELA DOÇURA DAS SIGLAS ELENCADAS. O Reuni, as Novas 
Diretrizes Curriculares, as habilitações em Jornalismo e Produção em Comunicação 
e Cultura, a ampliação do espaço físico da faculdade, os equipamentos de ar 
condicionado e de datashow, esses objetos e ferramentas são apresentados de 
forma festiva como alguém que apresentasse uma ponte que liga Salvador a 
Itaparica. 

Uma Facom que está feliz consigo mesma, pelo que se depreende do otimismo do 
grupo que a comanda com mãos de ferro. Que se compraz em parcerias como a que 
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resultou no falecido projeto Jornalismo do Futuro, cujas entranhas e termos de 
parceria com o mais ideológico Grupo Empresarial de Comunicação da Bahia até 
agora não foram tornados públicos pela atual direção, inclusive no rompimento do 

contrato. 

Uma Facom que tem em medalhas distribuídas em colóquios entre os pares uma 
plataforma de gestão, destilando a concorrência insana entre o corpo discente 
selecionado para os PETs e Produtoras Juniores.  

Uma Facom que se compraz e se orgulha pelo isolacionismo e se orgulha pelo fato 
de continuar mantendo suas duas habilitações em um único turno – o matutino -, 
criando para seus alunos um mundo à parte do restante grandioso da 

Universidade, porque fechados e restringidos aí entre as suas únicas paredes. 

Que acha bacana, por tal opção de período único, liberar o grosso dos seus 
estudantes para nos demais turnos ser submetido, se conseguirem um ou outro 
estágio em áreas muitas vezes díspares aos seus propósitos formativos, à 
exploração pura e simples de sua força de trabalho. 

PORTANTO, UMA FACOM QUE CANTA LOAS À SUA ALIANÇA COM O MERCADO, sem qualquer 
sentimento crítico que poderia resultar em melhor formação profissional – em 

benefício da coletividade. 

Uma Facom satisfeita com esse estado de coisas, que gera duas ou três categorias 
de alunos. Os que, por sobrevivência, são jogados ao menosprezo do mercado 
desde os primeiros semestres e os que poderão continuar tendo a melhor 
formação, a minoria de estudantes, que por condição socioeconômica alheia até à 
sua vontade, privilegiada por seus familiares, dispensem tal exploração. Ou se 

torne bolsista. 

Uma Facom que prega, mas não estimula, nem o debate nem a divergência, posto 
que tem fé jesuítica. Que se mostra risonha por ser administrada de forma 
personalista por uma cúpula que não esconde sua autocomiseração, sua aversão ao 

outsider, seu nojo aos “de baixo”. 

É ESSA FACOM SATISFEITA POR SER DIRIGIDA POR UMA CÚPULA DE FALA ADOCICADA, 
DISSIMULADA, QUE NÃO OLHA NA CARA. Contudo, guiada por princípios não- 
republicanos – seja no trato com discentes, seja no trato com colegas que não 
seguem sua linhagem (professores e técnicos-administrativos, tratados como 
inimigos a serem, por atos e fatos, humilhados, ameaçados e assediados 

moralmente), que precisa se expor ao debate aberto. 

Mas essa cúpula de mando a que mais tem aversão é ao debate e à transparência, 
como pode ser verificado até agora. É tão dona de si, tão arrogante que sua 
arrogância faz com que acredite que continuará mandando e desmandando pelos 
anos vindouros, elegendo mesmo uma marionete por diretora. 
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2. A FACOM COMO PERVERSIDADE 

Um ambiente que não estimula a solidariedade. 

Que separa as pessoas, funcionários (técnicos e professores) ou estudantes, em 

grupos e grupelhos. 

Que faz distinções perigosamente maléficas aos alunos das habilitações de 

Jornalismo, de Comunicação em Produção e Cultura. 

E que, passados quatro anos de adesão ao Reuni, ainda tem dificuldades de aceitar 
e tornar realidade a habilitação de Cinema, junto com o Instituto de Humanidades, 
Artes e Ciências Milton Santos (IHAC/UFBA). Por pura picuinha política da cúpula. 

Uma unidade de ensino de graduação em Jornalismo que não luta para ter um 
jornal-laboratório impresso de qualidade e influência social. Que obstrui todas as 
possibilidades de isso se realizar. 

Que não possui nenhum outro produto laboratorial que funcione, circule e seja 
distribuído com regularidade. 

Que não disponibiliza hemeroteca aos estudantes de Comunicação. Produtos 
comunicacionais, jornais, revistas, periódicos diversos, da Bahia, do Brasil e do 

mundo, em suas instalações não se encontra. 

Que desencanta os alunos para a prática da habilitação que abraçaram ao nela 

ingressar. 

Cujo laboratório de TV e Vídeo, por falta de cuidado e investimento da direção na 
organização de um plano de captação de recursos, ampliação e manutenção de 
equipamentos, se constitui em prova cabal do desapreço que essa gestão possui 

pelo ensino de graduação. 

Uma Faculdade de Comunicação que não tem nenhum papel no debate sobre a 
necessidade de a UFBA construir e colocar no ar uma Rádio Universitária, ou uma 
TV Universitária – a exemplo de várias outras Instituições de Ensino Superior de 

norte a sul do Brasil. 

Cuja direção manipula informações, dados, acordos, parcerias – divulgando-os 

somente em função de suas conveniências políticas e sede de poder. 

Que abusa desse poder, pressionando de forma mesquinha funcionários técnico-
administrativos e boicotando o trabalho de professores que não querem ter 
cangalhas em seu pescoço. 
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Que age de forma patrimonialista, clientelista, em sua relação com o corpo 
discente, docente e técnico-administrativo, premiando os que, por medo ou 
apreensão, silenciosamente se submetem. E que busca perseguir e punir os que 

têm postura diversa. 

Ora, é nisso que se transformou a Facom nos últimos anos, por sua direção atual. 

UMA UNIDADE QUE PERDEU A IMPORTÂNCIA QUE TEVE EM PERÍODOS ANTERIORES no 
tabuleiro político de construção de uma UFBA mais atuante socialmente. Mais 
engajada com a comunidade, mais presente nos debates sobre os rumos e o papel 

da Comunicação Social. 

A Facom perdeu prestígio no conjunto das demais unidades da UFBA, e mesmo já 
não causa inveja a faculdades privadas que ofertam habilitações em Comunicação. 
Essas vieram se beneficiando da alienação imposta à Facom – até mesmo agora, no 
tocante ao falacioso projeto Jornalismo do Futuro em parceria com o indefectível 

jornal Corrreio*. 

Pelos rumos implementados nos últimos anos, a Facom perdeu a capacidade de 

dialogar com a sociedade circundante. Se autocompraz em si mesma. 

Tem faltado humildade e generosidade aos que a querem sob o seu cabresto. Por 

quais interesses, que não se dispõem abertamente debater com a comunidade. 

A direção atual perdeu até mesmo a sensatez, ao querer impor uma pessoa sem 
qualquer experiência administrativa e com raquítico histórico acadêmico para 

manter as suas rédeas.  

Nem falemos em experiência política, tão necessária para quem terá assento nos 
Conselhos Superiores da Universidade, no enfrentamento democrático naqueles 
fóruns de colegas preparadíssimos no embate sobre os caminhos da instituição. 

É A DESPOLITIZAÇÃO DA FACULDADE, PARA GÁUDIO DOS ARRIVISTAS E DA MESQUINHEZ DO 

MERCADO, que se quer impor como continuísmo goela abaixo da comunidade da 
Facom. 

É a perda do valor da Facom como Faculdade de Comunicação, que se comunica 
com o público, que se quer. Não por incompetência dos que a dirigem sem 
transparência. Por credo e dogmatismo, querem a Facom como uma igrejinha. 

 

3. A FACOM COMO POSSIBILIDADE 

Dados atuais constatam a irresponsabilidade da política de formação de jornalistas 
no país. Isso pode ser estendido também à habilitação em Produção e Cultura. No 
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tocante ao jornalismo na Bahia, que papel têm desempenhado nesse quadro os 

cursos e as faculdades que ofertam a habilitação em Jornalismo? 

Se até 1998 Jornalismo somente era possível cursar na Universidade Federal, em 
Salvador, em 2012 o Ministério da Educação tinha cadastradas no Estado 13 
instituições que ofertavam essa habilitação, 9 outras que ofertavam Comunicação 
com Jornalismo, e uma última Comunicação e Jornalismo Multimeios. 29 
instituições ofertam hoje algum tipo de habilitação genérica (bacharelado?) em 

Comunicação Social na Bahia, esmagadora maioria privada e particulares. 

Haveria tantos “professores” qualificados, na capital e por todo o interior, para 
prover esse boom do mercado estudantil em jornalismo? Esses cursos e faculdades 
possuem as condições necessárias – com laboratórios, equipamentos, produtos 
experimentais, acompanhamento dos egressos etc – de funcionamento? O mercado 
formado pelas empresas tradicionais de produção e tratamento noticiosos, teria 

como absorver a mão-de-obra que sai a cada ano dessas escolas? 

A resposta a essas perguntas é um rotundo não! 

Curioso é constatar a mudez da mais importante Faculdade de Comunicação da 
Bahia, a Facom/UFBA. Que bem poderia encetar um debate profundo sobre a crise 
no jornalismo baiano. Crise que talvez seja consequência da crise de identidade 
(praticar jornalismo ou odiar jornalismo? – eis a questão…) dos próprios cursos de 
jornalismo, já considerados descartáveis em julgamento histórico do Supremo 
Tribunal Federal. 

Descartáveis seríamos também nós, os professores desses cursos? Assim como os 
sindicatos de jornalismo e, mais paroquiano ainda, a Associação Bahiana (assim 

mesmo, com “h”) de Imprensa? 

QUE CONTRIBUIÇÃO A CHAMADA “ACADEMIA” PODE DAR A ESSE DEBATE? Se é que pode dar 
alguma, além de encantar-se com o próprio umbigo e ficar bajulando donos de 

rádios, TVs e jornais com projetinhos voluntaristas e submissos. 

A Facom, beneficiando-se da conjuntura resultante do Reuni, da ampliação e 
extensão dos convênios nacionais e internacionais, da política de dotação de 
recursos para estudantes ingressos pelas ações afirmativas, pode liderar, já a partir 
de 2013, projetos e ações que tenham como perspectivas uma maior e melhor 
presença da faculdade nos rumos de um outro paradigma para as Comunicações 

Sociais, a partir da Bahia. 

3.1. POR UMA FACOM MODERNA, ANTENADA E REPUBLICANA 

Eis o que propomos para alcançar essa meta: 

1) Maior investimento na Graduação. É possível pautar nas instâncias 
específicas da Facom, nas esferas da Congregação, do Departamento e do 
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Colegiado, a discussão de um novo modelo de ensino nas habilitações de 
Jornalismo e Produção e Cultura que, em obediência a diretrizes 
curriculares vigentes e a vigir, dê maior importância à formação dos alunos 
de graduação. Nos próximos 2 anos podemos fazer um esforço conjunto, 
que envolva os corpos discentes, docentes e técnicos-administrativos da 
unidade, bem como a Administração Central da UFBA, para reequipar e 
melhorar o funcionamento e as instalações dos laboratórios de TV e Vídeo, 
de Rádio, de Jornalismo Impresso, de Multimeios, de Mídias Digitais, de 
Fotografia, objetivando a excelência dos produtos laboratoriais a serviço da 

comunidade ampliada. 

2) Estimular o debate na comunidade para a implantação de um Ateliê de 
Produção Cultural, para atividades experimentais dos alunos em interação 

com outros agentes culturais, com respaldo institucional. 

3) Abrir o debate, junto à comunidade faconiana, sobre a implementação 
efetiva de oferta de curso ou habilitação, dos existentes ou novo, no turno 
noturno (das 17h às 23h), seguida da necessária negociação junto à 
Administração Central de abertura de mais vagas de concursos para novos 
docentes e pessoal técnico-administrativo. 

4) Estreitar os laços com o IHAC visando a implantação, nos próximos 2 
anos, efetiva das atividades práticas laboratoriais do curso de Cinema, 

estimulando a criação de um polo universitário cinematográfico no Estado. 

5) Colaboração total para o fortalecimento e ampliação da Produtora Junior 
como centro gerador de projetos executáveis nas diversas escalas e 

possibilidades da área de Produção Cultural. 

6) Estimular a autonomia e as iniciativas de organismos como o PET-Facom 
e o Centro Acadêmico Vladimir Herzog, estreitando parcerias e facilitando 
suas atividades e seu funcionamento adequado. 

7) Mais apoio à Pós-Graduação. É possível ser facilitador na manutenção de 
um programa de Pós-graduação de excelência como é o Póscom. Deixar que 
funcione bem é um pré-requisito administrativo. A busca da ampliação de 
parcerias e convênios com instituições de pesquisa nas Américas, 
particularmente México, Canadá e Estados Unidos, na África, na Europa e na 
Ásia será um compromisso de gestão, a partir de laços acadêmicos 
anteriormente cultivados. 

8) Empreender ações para a criação de um ambiente institucional que 
estimule o debate democrático, crítico, criativo. Cultural, administrativa e 
socialmente falando. Qualquer novo organismo interno, qualquer decisão 
somente será implementada depois de debatida e negociada com cada um e 
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todos os interessados, através de suas instâncias representativas e setor de 

alocação. 

9) Produzir e defender nas instâncias possíveis um Plano de 
Comunicação Interinstitucional de implantação da TV UFBA (canal aberto) 
e da Rádio UFBA FM, a partir das competências acumuladas pela Facom, a 

ser debatido com o conjunto da Universidade e com a sociedade em geral. 

10) Preservar e ampliar conquistas trabalhistas do pessoal docente e técnico-
administrativo, não implementando nenhuma medida de cerceamento dos 

seus direitos adquiridos, de acordo com a legislação vigente. 

11)  Agir no sentido de inserir novamente a Facom como unidade aberta às 
interações com outras unidades de ensino, pesquisa e extensão da UFBA, 
rompendo o isolamento em que se encontra – buscando tornar a faculdade 

um polo de atração e convergência para a comunidade. 

12)  Discutir parcerias com setores empresarias e organizações da sociedade 
civil, para o fortalecimento da relação Academia-Mercado de Trabalho 

benéfico a todas as partes envolvidas. 

13)  Trabalhar para melhorar a qualidade dos programas de Intercâmbio 
internacional para alunos e funcionários técnico-administativos, visando a 
criação de uma rede de apoios formativos, materiais e financeiros 
facilitadora de sua permanência no local selecionado, durante o período 

estabelecido. 

14)  Manter autonomia e posição crítica, a partir de discussões prévias com o 
conjunto da comunidade faconinana, perante os Conselhos Superiores, 
atuando de modo propositivo para a melhoria da diversidade e da 
democracia na Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade para os 

diversos estratos da sociais. 

15)  Garantia de relações de tratamento horizontalizadas, com respeito à 
diversidade e às diferenças de quaisquer ordens. 

 

É o que a minha trajetória de vida assegura, com provas em fatos. 

 

Salvador, 10 de junho de 2013. 

Fernando Conceição. 


