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INTRODUQAO

Uma das caracteristicas marcantes da contemporaneidade parece ser a
proliferapao de instancias de criapao e difusao culturais e a explosao da produpao
de bens simbolicos. Depois do enorme crescimento da produpao de bens
materiais, acontecido desde o seculo XVII e potencializado nos seculos XIX e XX,
com a revolupao Industrial, vivemos no seculo passado e principalmente no
presente um surto vertiginoso de expansao e de transform joes na produpao
cultural.

As

tendencias

do

contemporaneo,

representadas

no

avassalador

desenvolvimento da informatica, em seus multiples desdobramentos, parecem
nao so confirmar, mas reforpar o significado crescente desta produpao: sua
importancia economica; sua demanda acelerada de tecnologias, especialistas e
profissionais novos; seu mercado sempre expansive e, em especial, seu
relevante e indispensavel estatuto de configurapao de identidades politicoculturais no complexo e plural mundo globalizado.

Na atualidade baiana, estas contemporaneas tendencias e demandas culturais,
em situapao especialissima, se defrontam e encontram com uma alentada
tradipao, que tern instalado a Bahia em lugar cultural privilegiado no pais.
Tradipao esta que tern se expressado em temporalidades e modalidades
multiplas: em criadores e personalidades culturais marcantes; em tendencias e
movimentos estetico-culturais inauguradores; em reflexoes cientificas e sociais
inovadoras; em significativas manifestapoes coletivas, a exemplo da cultura afrobaiana e do carnaval, entre outras.

A Universidade da Bahia, desde seus primordios, interagiu e foi perpassada
por esta tradipao baiana peculiar. Pouco depois de sua instalapao em 1946,
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agrega-se a Universidade, em dezembro de 1947, a Academia de Belas Arles,
fundada em 1877, instituigao de ensino superior da Bahia so antecedida pela
Faculdade de Medicina, e tambem segunda instituigao do ensino de antes no
Brasil. Nos anos 50, inauguram-se na Universidade as prirneiras escolas
superiores do pais nas

areas de Teatro e Danga, alem dos relevantes

serninarios de musica, onde uma expressiva conjungao de musicos brasileiros e
estrangeiros comegam a construir a futura Escola de Musica da Universidade. Ao
lado da aspecto inaugural dessas instituigoes no pais, merece registro ainda sua
sintonia com as vanguardas artisticas internacionais e nacionais daquela epoca,
trazendo para a Bahia as tendencias e experimentagoes artisticas renovadoras.

O pioneirismo e o investimento culturais tambem se manifestaram na criagao do
Centro de Estudos Afro-Orientais, em 1961; nos institutes Franco-Brasileiro, de
Estudos Portugueses, de Cultura Hispanica (todos em 1956), de Estudos Nort€
Americanos (1959), Cultural Alemao (1959), de Estudos Britanicos (1960), alem
de estarem incorporados em iniciativas como a criagao de museus, a exemplo do
Museu de Arte Sacra e de laboratorios inovadores de estudos urbanisticos e
linguisticos e na realizagao de grandes eventos culturais.

Apesar desta tradigao universitaria ter sido abalada posteriormente, diversas
destas

instancias

culturais

sobreviveram

a

desatengao

de

algumas

administragoes da UFBA e dos governos federais e ao clima anti-cultural
instalado pelo periodo ditatorial. Nos anos setenta e oitenta, com o modelo
federal centralizado de privilegio exclusive das areas de ciencia e tecnologia, a
UFBA com seu perfil peculiar de qualificagao na a area artistico-cultural sofre
significativa retragao de investimentos. Mesmo em tais condigoes , como se pode
constatar em qualquer diagnostico, manteve-se urn certo dinamismo e com isto
conservou-se viva a tradigao cultural da Universidade.

A instalagao de urn novo reitorado na UFBA sensivel a questao cultural, como
inclusive demonstra a constituigao pelo Reitor de uma comissao com o objetivo
de propor elementos de politica especifica, inaugura urn momento privilegiado
para se dotar a Universidade de diretrizes e de urn programa de agoes
articuladas, deliberada e democraticaticamente constituidos, configurando uma
nova etapa no relacionamento da UFBA com a cultura.

DIRETRIZES

1. A UFBA tem como prioridade maxima as suas atividades fins e dentre elas,
hierarquicamente, considera primordial a atividade de criapao do conhecimento,
sendo a sua transmissao, atraves do ensino ou da extensao, urn momento
significative, mas sempre necessariamente derivado, subordinado ao momento
criador.
2. A prioridade da criagao do conhecimento realiza-se sem hierarquizar ou
discriminar a ciencia, a arte ou a cultura. Nesse sentido a UFBA se pensa e se
define sempre complementarmente como lugar privilegiado de criagao e difusao
do conhecimento cultural, artistico e cientifico. Tal compreensao deve se
expressar nas estruturas, nas legislagoes e nas modalidades de funcionamento
cotidiano da instituigao.
3. A UFBA em sua politica cultural entende que a cultura deve ser compreendida
como o sentir, o fazer, o pensar, o conceber e o expressar “mundos" por grupos
sociais, os quais explicitam, atraves dela, como vivem, percebem, tematizam e
atribuem sentido ao mundo e como se articulam nas sociedades. A cultura,
portanto, e urn conjunto de linguagens, uma teia de relagoes socio-simbolicas,
inscrita nas praticas e concepgoes, que cria e/ou fortalece valores, incorpora
tradigoes, inovagoes e mudangas, dinamizando e renovando a sociabilidade,
atraves da imaginagao e da forga criativa.
4. A politica cultural da UFBA reconhece uma intrinseca relagao entre cultura e
educagao, entre a formagao cultural mais geral, essencial para todos os cidadaos,
e a formagao profissional especializada. A qualidade da educagao decorre da
capacidade da Instituigao de realizar a conjungao educagao/cultura de modo
adequado e permanente.
5. A UFBA reconhece a sociedade, em sua complexa pluralidade, como uma criadora
cultural permanente. A universidade deve, por conseguinte, saber auscultar a
sociedade e com ela manter intima relagao, inclusive com seus lugares
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especializados em produzir cultura, sem, no entanto, esquecer que e uma
instituipao mantida pela sociedade para produzir e transmitir tambem cultura, com
qualidade e inovapao.

6. A criapao e difusao culturais da UFBA devem manter continuada interlocupao corn
a diversidade de modalidades e expressoes culturais, sem preconceitos ou
discriminapoes. Assim, a UFBA deve interagir com a cultura local, nacional e
internacional, contemporanea e tradicional, erudita e popular, experimental e
comercial.

7. Comprometida com o seu tempo e com o seu espapo social e mantendo esta
interlocupao plural, a UFBA deve buscar distinguir uma cultura de mera
reprodupao e uma cultura de inaugurapao, privilegiando deliberadamente esta
ultima.

8. A UFBA deve buscar participar de modo crescente da vida cultural de Salvador, da
Bahia, do Brasil e international, objetivando seu desenvolvimento, bem como o da
sociedade que a sustenta. A Universidade deve funcionar como urn espapo plural,
aberto a criapao, ao debate e a difusao culturais indispensaveis para o exercicio
pleno da cidadania. Nessa perspectiva, a Universidade tern o dever de proper,
analisar e colaborar na elaborapao de politicas culturais com a sociedade.
9. A UFBA deve intervir na sociedade sempre em defesa das expressoes da
diferenpa, da diversidade e pluralidade culturais; da liberdade de criapao e contra
todas as formas de discriminapao socio-cultural, de censura e de intolerancia.
10.A UFBA deve buscar todos os meios de estimular a criapao, a formapao, a
transmissao, o consume e a documentapao culturais, tanto no seio da comunidade
universitaria, quanto no seu entorno social.
11.A politica cultural da UFBA deve estimular e privilegiar as atividades culturais pluri
e interdisciplinares, buscando criar e consolidar urn espirito eminentemente
universitario.
12.Sem parternalismo, a UFBA, na medida de suas possibilidades e buscando apoio
externo, deve propiciar em suas instancias especializadas condipoes de trabalho
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satisfatorias (instala^oes, equipamentos, etc) e estimular, de variadas maneiras, a
criapao cultural. Para isso, a UFBA deve ter orpamento especifico para atividades
culturais e, principalmente, deve desenvolver uma politica sistematica e agressiva
de captapao de recursos e de realizapao de atividades culturais em parceria com
outros orgaos/entidades/instituipoes publicos e privados.

13.A UFBA deve estimular continuadamente a qualificapao, a reciclagem, a
atualizapao e a ampliapao de seus recursos humanos vinculados a area de
cultura. A Universidade deve, alem do esforpo e investimento proprio, buscar
variadas formas de intercambio e convenios com entidades afins com esse
objetivo.

A.

6

PROPOSTAS

1. CONDigOES NECESSARIAS AS ATIVIDADES CULTURAIS, EM SEUS
DIVERSOS NIVEIS: META E AQOES

! Dotar as unidades, orgaos, projetos, programas e atividades da area cultural dos
recursos financeiros, instrumentals e de pessoal necessaries, garantindo a sua
manutengao de mode a assegurar o seu pleno funcionamento, objetivando
superar, dessa forma, a imensa contradigao entre a declaragao reiterada da
vocagao e da qualidade da UFBA, nessa area, e a exiguidade dos investimentos
que nela sao feitos.

RECURSOS FINANCEIROS

• Definir orgamentariamente recursos destinados a implementagao de uma politica
de investimentos da UFBA na area cultural, considerando necessidades de
contratagao de pessoal., de aquisigao e manutengao de equipamentos, de
construgao , reforma e adequagao de espagos, de apoio financeiro a atividades
cursos, projetos, programas e eventos.
*

im<* lo-.ru

• Planejar e executar uma politica sistematica e agressiva de captagao de recursos
de instituigoes publicas de financiamento e da iniciativa privada, para tanto:
a) elaborar urn portifolio e urn video institucional da UFBA, com forte imaginario
convocante, que demonstrem seu grande potencial artistico-cultural, suas
instalagoes fisicas especificas e as peculiaridades e potencialidades de cada
unidade ou orgao suplementar afim com a atividade cultural, evidenciando
ainda sua importancia no cenario local, nacional e internacional, os quais
servirao de base as agoes de captagao de recursos externos ao orgamento da
Universidade, alem de contribuirem para a divulgagao da Universidade;

t

b) elaborar um "catalogo de financiadores da cultura”, publicos e privados, locals,
nacionais e

internacionais

detalhando

na

medida

possivel

programas,

requisites e prazos, para distribuigao ampla aos que atuam na area artisticocultural da Universidade.
c) organizar um seminario interno sobre “Captagao de Recursos para a Area
Cultural”, com assessoria de outras instituigoes de funcionamento analogo a
UFBA e da Escola de Administragao.

‘T-'O.nxD.

Aj-

• Criar a griffe da UFBA, a ser comercializada em produtos pertinentes, a exemplo
de agenda anual, artigos de papelaria, camisas, mochilas, pastas e outros, cujo
lucro devera ser destinado a atividade cultural.

l,

• Desenvolver uma praxe de aproveitamento maximo da potencialidade de gerar
recursos financeiros de determinados espagos, equipamentos e servigos da
Universidade - RU, teatros, auditorios, centro de esportes, museus, galeria de arte,
livrarias, etc - explorando-os sistematicamente em beneficio dos investimentos
necessarios as atividades artistico-culturais, sem perder de vista, entretanto, a
autonomia e a natureza publica da instituigao.

• Redefinir a atuagao da FAPEX, corrigindo a sua pratica tradicional predominante
como gerenciadora de recursos, estimulando a sua atuagao efetiva como uma
fundagao destinada, prioritariamente, a captagao de recursos.

• Manter e ampliar os recursos do Fundo de Extensao e do Fundo de Pesquisa
(Faex e FAP) da FAPEX.

• prover a UFBA dos servigos de um agente/agencia, com penetragao nacional,
visando a divulgagao ampla e a obtengao de recursos financeiros atraves da
comercializagao de bens culturais - de alta qualidade e interesse publico - que a
universidade produz, a exemplo dos ultimos concertos (Gaetano, Caymmi, Gil), e
outros.

f

•k
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RECURSOS HUMANOS

• Reciclar o

pessoal

tecnico-administrativo lotado

na

area

artistico-cultural

preparando-o e adequando-o ao estatuto de prioridade dessas atividades.

• Ampliar o quadro de

servidores tecnico-administrativos especializados em

atividades artistico-culturais.

• Ampliar o quadro docente das unidades/orgaos da area artistico-cultural,
elaborando para tanto um documento ao Conselho de Coordenagao, com
diagnostico e prognostico, explicitando objetivos e metas de cada Unidade, analise
avaliativa do respectivos perfis departamentais e oroposta de prioridades para
abertura de concursos.

• Contratar temporariamente, com recursos proprios ou financiados, especialistas e
tecnicos na area artistico-cultural para programas e projetos especiais, a
semelhanga das contratagoes hoje feitas exclusivamente para ensino (na forma de
Professor Visitante, Pesquisador Visitante ou Consultor Tecnico).

• Elaborar estudo sobre a titulagao dos lotados na area artistico cultural que
it

\

fundamente uma proposta especifica de capacitagao docente £>t£ de servidores
com metas e cronograma estabelecidos.

• Criar um programa institucional de bolsas academicas para graduandos, com
recursos proprios e conveniados com outras instituigoes publicas e privadas,
destinado a incentivar o trabalho de estudantes em orgaos/projetos/programas da
area artistico-cultural.

9

ESPAQOS FISICOS

• Racionalizar e planejar o uso dos espapos fisicos disponiveis, coordenando e
integrando-os a urna programapao abrangente das atividades culturais, inclusive
atraves da necessaria e urgente reforma patrimonial.

• Reativar o Restaurante Universitario de Ondina, mediante licitapao publica da
explorapao dos seus servipos, tranformando-o ao mesmo tempo em espapo
cultural destinado, prioritaria mas nao exclusivamente, a iniciativas de atividades
culturais originadas na comunidade estudantil, com calendario previamente
estabelecido sob a supervisao da Superintendencia Estudantil.

• Utilizar os espapos adequados e disponiveis para atividade cultural na Biblioteca
Central, dotando-a deum programa regular de eventos.

• Construir urn Centro de

Convivencia e Cultura em Ondina, com previsao de

espapos destinados a explorapao comercial compativel (venda e aluguel de livros,
discos e videos, lanchonetes, etc), de modo a assegurar recursos para a sua
manutenpao.

• Definir, entre os imoveis disponiveis, o espapo a ser adaptado para funcionamento
i

do Centro Cultural do Canela, destinado ao publico interne e externo a
Universidade, com auditorios especialmente planejados para as atividades de
musica e danpa, alem de salas equipadas para cinema/video, exposipoes e outros
eventos, preservando espapos com destinapao comercial analoga ao Centro de
Ondina, com a mesma finalidade de assegurar a manutenpao.

• Recuperar, revitalizar e transformer o espapo da antiga Faculdade de Medicina, no
Terreiro de Jesus, na Casa de Cultura e Centro de Convenpoes Prof. Edgard
Santos, adequando as suas instalapoes para o funcionamento do Memorial de
Medicina, de urn Centro de Memoria da UFBA e do Museu de Arqueologia e
Etnologia.

• Recuperar e otimizar as instalapoes do Teatro Santo Antonio e

da Galeria

Canizares, adequando-os as necessidades inerentes as atividades artistico-
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culturais universitarias e as exigencias do publico externo, criando espagos anexos
a ambos com a configuragao de espagos de convivencia social (cafes).

• Reformar o Auditorio da Faculdade de Comunicagao visando adequa-lo ao
funcionamento de um video-cine-clube universitario.

• Promover a reforma fisica das livrarias da UFBA ja existentes e criagao de outros
postos de venda de livros, examinando-se inclusive as possibilidades de licitagao
para exploragao das mesmas por terceiros, alem da definigao de uma politica de
divulgagao e comercializagao eficaz das publicagoes da Editora da UFBA.

II. PROPOSTAS PARA A EFETIVAQAO DAS DIRETRIZES DA POLITICA
CULTURAL

AQOES GERAIS:

• Realizar amplo e profundo diagnostico dos espagos, equipamentos e recursos
humanos voltados para a atuagao cultural hoje disponiveis na UFBA.

• Executar um Programa de Pesquisa sobre os publicos das atividades culturais da
UFBA.

• Definir e implementar um Programa de Formagao de Publicos Culturais
universitario e extra universitario.

• Criar premios culturais visando o incentive a produgao cultural na universidade.

• Incentivar e apoiar o desenvolvimento de atividades culturais no interior da
universidade

(seminarios,

exposigoes,

mostras,

espetaculos,

utilizando todos os espagos e oportunidades disponiveis.

congressos),

11

Definir programas de atividades educativas e culturais nos museus e bibliotecas
destinados ao publico interne e externo.

Criar um Forum de conferences mensais sobre temas relevantes da atualidade
brasileira e baiana, incluindo o campo cultural, cientifico e tecnologico.

Realizar, anualmente, um grande Seminario multidisciplinar universitario acerca de
grandes temas culturais da contemporaneidade, ou de temas relevantes da
realidade baiana

envolvendo os mais diversos campos de atuagao da

Universidade.

Assegurar o apoio institucional para realizagao de eventos culturais tradicionais na
UFBA, como os Seminarios Internacionais de Miisica, a Oficina Nacional de Danga
Contemporanea, o Festival Internacional .is Teatro, o Seminario Internacional de
Tradugao, a Jornada de Cinema da Bahia, o Salao Nacional de Fotografia, etc.

Definir previamente um Calendar!© Anual dos grandes eventos culturais na
Universidade.

Publicar mensalmente uma Agenda Cultural da UFBA, com a programagao de
diversas areas/orgaos/instancias de produgao cultural.

Instalar paineis culturais para divulgagao das atividades, em Ondina e no Canela,
mediante contrato de veiculagao publicitaria com empresa publica, a exemplo do
Banco do Brasil, que esta instalado nesses dois campi.
\

Constituir um setor de documentagao da produgao cultural da UFBA e um banco
de dados sobre o seu acervo artistico-cultural.

Desenvolver um programa de publicagao de CATAlOGOS, visando a divulgagao,
interna e externa a UFBA dos acen/os artistico culturais (museus, bibliotecas com
obras raras, documentos, etc)

Consolidar a Editora Universitaria, com a definigao de uma politica editorial que
contemple, alem da qualidade academica e comercial das publicagoes, o seu auto-
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financiamento e a publica9ao regular de livros, inclusive didaticos, de autoria
interna e externa a UFBA, incluindo ainda um programa de apoio as revistas
academicas.

• Criar uma Revista Cultural para a UFBA, destinada ao publico nao especializado
'ey

(principalrnente externo e da graduagao), reunido a diversidade das areas em
torno de tematicas relatives a Bahia e a contemporaneidade.

• Implementar a Politica de Comunicagao ja tragada e aprovada pelo Conselho
Universitario.

• Criar uma radio e uma TV Universitaria, abertas aos criadores e a produgao
cultural da UFBA.
.«*

• Consolidar e ampliar a produgao de videos e outros materiais audio-visuais
inclusive didaticos.

• Criar um Video-Cine Clube, com programagao regular.

• Apoiar a produgao fotografica da UFBA, com recuperagao e atualizagao dos
laboratories ja existentes (EBA, ARQ, FACOM), e criagao de um laboratorio para
servir as necessidades especificas dos museus.

• Criar laboratorios fonograficos e de microfilmagem.

• Criar oficinas culturais e artisticas destinadas a menores carentes atraves da
interagao de Unidades da UFBA com organizagoes da sociedade civil, projetos
institucionais ja existentes, orgaos dos governos estadual e municipal, etc.

• Desenvolver uma politica de intercambio cultural com outros estados e com outros
paises, objetivando a circulagao e divulgagao externa da produgao artistico-cultural
da UFBA e a
artisticos.

circulagao interna de distintos produtos e horizontes culturais e

■u
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• Apoiar e participar de apoes em prol da regulamentapao profissioal de carreiras da
area cultural cuja formapao e realizada pela UFBA.

AQOES NO PLANO ESTRITAMENTE ACADEMICO:

• Redefinipao do vestibular, com o fim do vestibular unificado e com inclusao de
maiores exigencias no patamar da formapao cultural geral dos candidates e
futures alunos.

• Apoiar o desenvolvimento de cursos de graduapao e de pos-graduapao voltados
ao estudo da cultura, da criapao cultural, do consume cultural, da crttica da cultura
e das politicas culturais.

• Promover uma discussao articulada dos curriculos dos cursos de graduapao que
operam na area artistico cultural (EBA.TEA.MUS.DAN.COM.MUS.BIBLIO.LET)
objetivando bases insterdisciplinares para a sua revisao.

• Realizar urn diagnostico da pos-graduapao na area, objetivando identificar os
pontos fortes, fracos e as areas promissoras, objetivando superar as deficiencias e
os vazios que existem.

• Elaborar urn estudo das carencias de pessoal docente nas diversas unidades da
area, tendo em vista os projetos de atividades de pos-graduapao ja existentes ou
em elaborapao, para proper: a) programa de contratapao de visitantes; b)
programa de capacitapao dos docentes disponiveis; e c) programa de ampliapao
de vagas.

• Criar mecanismos especificos que estimulem e possibilitem a capacitapao dos
docentes da area, a partir do estabelecimento previo das metas a serem atingidas,
com respectivos prazos.

*• A
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• Realizar seminario sobre Pesquisa em Arte & Cultura, objetivando a identificaqao
das tematicas reincidentes e a articulaqao dessas linhas em projetos integrados e
interdisciplinares.

^

» Promover a integragao entre orgaos culturais e as unidades de ensino
respectivamente afins, objetivando a melhoria tanto da formagao profissionai dos
estudantes quanto do desempenho desses orgaos, alem da racionalizagao dos
recursos dispendidos.

• Criar formas de maior aproveitamento nas atividades de ensino de Graduagao e
de Pos-Graduagao dos Orgaos Suplementares da area cultural, examinando
\

inclusive a possibilidade de atribuigao de creditos a estudantes matriculados em
cursos promovidos por esses orgaos.

• Solicitar da Biblioteca Central diagnostico das bibliotecas da area, e implementar
programa sistematico de ampliagao e atualizagao dos acervos, alem de agilizar a
sua informatizagao e integragao em rede.

•
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DOCUMENTOS ESPECIFICOS

L

ESCOLA DE BELAS ARIES

A participate) da Escola de Belas Antes na produpao Cultural da Comunidade
Baiana e Nordestina tern side constante e expressiva, remonta a sua fundagao em 15
de dezembro de 1877, por Miguel Navarro Y Canizares. A Escola de Belas Artes da
UFBA e a segunda Escola Superior da Bahia e a segunda Escola de Arte do Brasil.
A sua contribuigao historica e artlstica tem sido presente gragas ao talento e a
dedicagao dos responsaveis pela sua existencia, enfrentando todas as dificuldades
surgidas atraves dos tempos para uma escola de arte.
O relevante significado do seu passado si faz presente e e o fator prepoderante
decisive de prestigio, perante a sociedade e a comunidade artlstica e intelectual.
Tendo de Inicio o home de Academia de Belas Artes da Bahia, passou a ser
denominada de Escola de Belas Artes da Bahia, por forga da reforma do ensino
secundario e superior da Republica em 1891, por Benjamin Constant. Os primeiros
decenios de sua existencia descrevem uma fase heroica quando as ameagas de
extingao so foram dizimadas pelo esforgo comum, pelas subvengoes e pela ajuda de
benemeritos, como os governadores Joaquim Manoel Rodrigues Lima e Luiz Vianna.
Sintetizando, a Escola de Belas Artes viveu quatro grandes perlodos. O primero
compreende a sua fase mais heroica, a de sua fundagao em 1877, ate o fim do
seculo. E uma epoca de abnegagao, de luta pela sobrevivencia. E tambem epoca
das medalhas de ouro, prata e bronze encomendadas em Pans, iniciativa de
Canizares para premiar os melhores alunos nas exposigoes de fim de ano. E quando
(1897) a Escola adquiriu em Paris a sua extraordinaria colegao de gesso classico,
uma das melhores do Pais. O segundo periodo vai de 1900 a 1946 e e urn period©
de afirmagao, reconhecimento dos seus cursos, culminando com sua incorporagao a
Universidade da Bahia. E quando as medalhas sao substituldas pelo premio de
viagem CAMINHOA. E quando surge Presciliano Silva, urn Genio da Pintura Posde 1946 a 1961, e caracterizado pela
Impressionista. O terceiro periodo,
extraordinaria diregao de Manoel Ignacio de Mendonga Filho, epoca das primeiras
mudangas para urn ensino mais moderno e atual. O quarto periodo vai de 1961 ate
aos nossos dias. Em 1964, foi aprovado pelo Conselho Universitario da UFBA, o
Regimento Interno da EBA. Nessa decada aconteceram os mais relevantes
movimentos de modernidade no ensino e no proceso de integragao com a
comunidade, com as duas Bienais Nacionais da Bahia, a Escola Baiana de Gravura,
a transformagao dos cursos de Pintura, Gravura e Escultura nos cursos de Artes
Plasticas. A decada de 70 foi marcada pelos Saloes Universitarios. A partir de I989,
durante a gestao de Prof8 Marcia Magno iniciou-se os preparatives para urn dos
maiores acontecimentos culturais do ano de I990, em Salvador, o ‘1° Leilao de Arte
da Escola de Belas Artes’, urn evento de ambito nacional onde centenas de artistas
de todo o Brasil doaram seus trabalhos num gesto de imensa solidariedade e uniao.
Com os recursos desse Leilao a EBA informatizou-se, adquiriu inumeros
equipamentos didaticos e urbanizou sua area externa. Em 1991, culminando uma
grande expectativa de decadas, foram implantado o curso de P6s-Graduagao
‘Mestrado em Artes da Escola de Belas Artes' com habilitagao em Artes Plasticas e
Teoria e Historia da Arte. Foram tambem implantados os cursos de Desenho
Industrial e Superior de Decoragao, bem como foi efetuada a restauragao total do
casarao neo-classico, sede da Escola. Em I994, na gestao do Prof. Juarez Paralso,
foi construldo o novo Pavilhao de Aulas “Mendonga Filho”, com uma area

..

■k

17

aproximada de 500 m2 que atendera com atelie, as disciplinas de Expressao
Tridimensional. Escultura, Modelagem, Ceramica, entre outros.
Escola de Belas Artes esta situada a Rua Araujo Pinho,212-Canela, CEP: 40110-150.
Diretor: Juarez Paraiso
Area total - 8.409,50 m2
Area construida - 5.103.4 m2
N° de professores - 48
N° de funcionarios - 42
Possui os seguintes cursos de Graduagao:
Artes Plasticas - implantagao 1877
N° de alunos: 254
Coordenagao: Prof3 Ceres Pisani Coelho
Licenciatura em Desenho e Plastica - implantagao 1962
N° de alunos: 235
Coordenagao Prof. Julian Wrobel
Curso Superior de Decoragao - implantagao 1991
N° de alunos: aprox. 100
Coordenagao: Prof. Ailton Lima
. Curso de Desenho Industrial com Habilitagao em Programagao Vi
sual -implantagao 1991
N° de alunos: aprox. 100
Coordenagao: Prof3 Marcia Magno

EBA/MM-95
Curso de Pos-Graduagao
Mestrado em Artes da Escola de Belas Artes
Aprovado pela Camara de Ensino e Pos-Graduagao em 30/10/91, parecer 146/91
Areas de concentragao: Teoria e Historia da Arte; Artes Plasticas.
N° de alunos: 34
Colegiado: Roberval Jose Marinho (Coordenador)
Sergio A. S. Matos
(Vice-Coordenador)
Juarez Paraiso
Roberio Marcelo Ribeiro
Julian Andrzej Wrobel (Representante Estudantil)
Corpo Docente:
Professores Permanentes: Ailton de Souza Lima, Mestr, Univ. of Kansas
Delmar Evaldo Schneider, Doutor.Univ.Gregoriano
Edvaldo Souza Couto, Mestre, PUC, S.Paulo
Juarez Tito M. Paraiso, Livre Docente, UFBA
Maria Adair M.Brocchini, Mestre, Univ. of Iowa
Maria Celeste de A.Wanner, Doutor, Univ.California
Maria Celia T. Moura Santos, Mestre, UFBA
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Ma.das Gra9as M. Ramos, Mestre, Pensilvania St.Univ.
Maria Helena O. Flexor, Doutor, Univ. S.Paulo
Maria Vidal de N.Camargo, Mestre, UFBA
Rosa Alice Franca, Mestre, USP
Roberio Marcelo R.Ribeiro, Doutor, FESP/USP
Roberval Jose Marinho, Doutor, Univ. S.Paulo
Sergio Augusto S.Mattos, Doutor,
Sofia Olszewski Filha, Mestre, Univ. de Sorbone
Professores Participantes: Antonio Albino Canelas Rubin, Doutor, USP
Cleise Furtado Mendes, Mestre, UFBA
Ewald Hackler, Doutor, Uni. de Berkeley
Isaias de Carvalho Santos Neto, Doutor, USP
Sergio Coelho Borges Farias, Doutor, USP

ORGAO / ESPAQOS CULTURAIS DA EBA
1. GALERIA CANIZARES
Considerado o Espago Cultural de maior importancia da
EBA pela sua fungao,
localizagao, proposta e dimensoes. Possui 04 salas para exposigoes, perfomances e
instalagoes, a Galeria Cahizares contribui para atualizagao Comunidade Universitaria
e para a sociedade baiana. Possui 0I computador 486 com a impressora (em fase de
instalagao) - necessita de verba propria para a sua sobrevivencia.
2. LABORATORIO FOTOGRAFICO:
Area 55 m2. Equipado com 06 ampliadores, cinco para branco e preto, e urn para
Secador eletrico, guilhotinas, atende as disciplinas
fotografias
coloridas.
de“fotografia I e ll” e faz parte do curriculo do curso de Desenho Industrial.
Frequentado por alunos e profissionais da area.
Coordenador: Prof. Ailton Sampaio
3. ESTUDIO FOTOGRAFICO:
Complementa o Laboratorio Fotografico. Dispoe de fundos infinites de varias cores
sombrinhas de reflexao luminica, dois flashes eletronicos, maquinas fotograficas
video, VT, etc. Implantado em 1991
Coordenagao: Prof. Ailton Sampaio
4. BIBLIOTECA:
Possui 7.467 livros na area das Artes Plasticas, Artes Graficas, Decoragao,
Arquitetura. Considerada uma das mais completas da UFBA., tern uma frequencia
media de area de 200 leitores diarios dos diversos cursos da UFBA e de escolas
de 2° Grau.
N° de titulos de periodicos: 190
Monografias: 1048
Artigos de jornal/revista: 7.900
Possui 01 computador 486 (em fase de instalagao)
Coordenagao: Marlene Cajazeiras.
Area: 184 m2
5. CENTRO DE RECURSOS AUDIO-VISUAIS
Anexo a Biblioteca, possui urn acervo de 362 entrevistas com artistas e criticos de
Artes Gravadas em VT e urn numero consideravel de diapositivos, aproximadamente
5.000, usado para aulas e laboratories de pesquisa. Capacidade para 50 pessoas.
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Coordenatpao: Marlene Cajazeiras

6. ESPAQO CULTURAL ALBERTO VALENQA
A vida cultural da EBA desenvolve-se mais concentradamente no “Espaipo Cultural
Alberto Valenpa, situado no patio interno da Escola, onde sao realizadas atividades
ao ar livre, como danpas, lanpamento de livros etc. Possui 08 refletores com
instalapao propria. Area 210 m2
Coordenapao: Secretaria da EBA
7. SALAO NOBRE
Tern como objetivo principal, atender a urn programa de palestras. debates,
seminarios e formaturas. As programagoes realizadas nesse espapo tern contado
com uma significativa afluencia da Comunidade externa. Possui urn sistema de video
e televisao, projetores e retro-projetores, telao de projegao de 5x8 m., sistema de
som complete e climatizapao. Comporta aproximadamente 100 pessoas.
Coordenapao: Chefe de Apoio
8. ESTAQAO DE COMPUTAQAO GRAFICA
Representa uma conquista da EBA que a estruturou atraves de urn Leilao de Obras
de Arte, realizado em 1990, com trabalhos cedidos por artistas de quase todos os
Estados do Brasil, apoiado macipamente por intelectuais locals e pela sociedade
baiana.Possui 04 computadores; 0I impressora a Laser;09 mesas. Embora o espapo
esteja razoavelmente equipado, necessita de outros equipamentos para atender
uma disciplina a ser implantada para o Curso de Desenho Industrial “Iniciapao as
Artes Graficas na Computapao”.
Coordenapao: Prof. Juarez Paraiso
Responsavel: Prof. Ailton de Souza S. Lima Junior
9. ARTISTA EM DESTAQUE
Espapo destinado a exposipoes de pouca durapao onde sao convidados artistas da
ultima gerapao. Paralelamente o artista faz uma palestra sobre o seu trabalho.
Coordenapao: Juarez Paraiso
10. ACONTECIMENTOS EM DESTAQUE:
Espapo Mural destinado a informapao dos acontecimentos mais significativos
relatives a Arte/Cultura.
Coordenapao: Marlene Cajazeiras
11. FEIRA DE ARTE DA EBA:
Realizada semestralmente nos espapos externos e/ou internes da EBA, a Feira de
Arte e urn evento que proporciona aos alunos da EBA e das demais escolas de arte
urn contato direto com a comunidade em geral. Nas Feiras de Arte participam,
atraves de convite, as demais escolas de arte da UFBA, ex-alunos, professores e
artista s em geral. Nelas sao apresentados eventos dos mais variados, dependendo
da proposta das Escolas de
Musica, Danpa, Teatro, e especialmente de Belas
Artes. Nao dispoe de nenhum equipamento especifico o que torna a sua realizapao
extremamente dificil e algumas vezes frustante. Necessita de equipamentos de sons,
palco, refletores e verba especifica.
Coordenapao: Marcia Magno
12. OFICINA DE GRAVURA:
Equipada com prensas para o ensino de agua-forte e agua-tinta; xilogravura e
litogravura e para a tecnica da serigrafia necessita de grande parte
de
equipamentos. Area: 205 m2.
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13. OFICINAS DE ESCULTURA E EXPRESSAO TRIDIMENSIONAL:
Espaijo Mendonpa Filho especifico para trabalhos tndimensionais em madeira, ferro
fibra de vidro, pedra etc. Equipado com serra circular, tupia, serras verticals
lixadeira de bancada, soldadores etc (em processo de instalapao).
Area aproximada de 250 m2.
!4. OFICINAS PARA MODELAGEM E CERAMICA:
Espaqo Mendonqa Filho especifico para o ensino da ceramica e modelagem
equipado com dois fornos de 220W, trifasico, 1.200° C. Area aproximada de 250 m2
15. SALAS PARA DESENHO:
Estruturada para o ensino de desenho de observaqao, modelo vivo, criaqao.
Equipada com prancheta, necessitando iluminaqao especifica.
16. ATELIERES DE PINTURA:
Dispoe de mobiliario especifico com diversos tipos de cavaletes

17. LABORATORIO DE PRESERVAQAO E RESTAURAQAO
ARIES:

DE OBRAS DE

Tlecessita de modemizaqao e aquisiqao de novos equipamentos.
18. SALAS PARA O ENSINO DE DISCIPLINAS TEORICAS:
Equipadas com projetores de slides e cadeiras

EVENTOS PRINCIPAL E ATIVIDADES PERMANENTES DA EBA:
1. Galeria Cahizares
2. Oficina de Arte Infantil
3. Exposiqoes Itinerantes do Mestrado
4. Salao Nacional de Arte Fotografica
5. Feira de Arte
6. Artista em Destaque
7. Galeria do Aluno
8. Restauro do acervo de esculturas de gesso
9. Restauro do acervo de pintura dos grandes mestres
10. Restauragao de obras de arte de comunidade carentes
11. Concurso Mural EBA
12. Nucleo de Historia da Arte
13. Curso Livre de Desenho
14. Informagoes em destaque

ATIVIDADES EVENTUAIS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programa de implantagao de murais e esculturas na UFBA.
Oficina de Arte para crianga e adolescentes do Parque de Sao Bartolomeu
Oficina de Ceramica e Vitrificagao
Oficina de brinquedos
Curso de Computagao
Curso de pintura
Curso de desenho
Langamento de livros etc.
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V-

POSTURAS/DIRETRIZES
Combinar visao intelectual/espacial com visao temporal criando habilidade d©
transforma-la em resultados operacionais;
Perceber o desperdicio e a crise como fontes de oportunidades;
Antecipar-se aos acontecimentos e tendencias, treinando e desenvolvendo seu
pessoal;
Aceitar a medipao como procedimento natural do proceso e dar enfase a apurapao e
acompanhamento de custos;
Fazer frente ao Status Quo valorizando a criatividade, a iniciativa, a inovapao, a
persuasao, a persistencia e a coragem;
Privilegiar a troca de experiencia e o treinamento como fatores de aprendizagem e
crescimento;
Advogar e praticar o trabalho em equipe, internalizando o conceito de trabalho por
Networks;
Orientar as apoes para resultados;
Criar patamares de competitividades atraves do compromisso permanente com a
superapao de indices de produtividade e qualidade, ja conquistados;
Interagir e estreitar o inter-relacionamento entre as areas da Universidade/ Empresa/
Comumdade;
Perseguir altos padroes de comportamento etico;
Adotar o sistema Matricial de gestao (que privilegia o relacionamento horizontal do
que o vertical;
Buscar Sinergia (resultado que supera a soma das partes) e campos comuns entre os
programas e projetos de diversas Escolas, na busca de parcerias internas e externas;
Criar temas suporte;
Ativar e promover acordos e convenios com entidades locais (instituipdes publicas e
privadas) para desenvolvimento de programas conjuntos (SENAI, SEBRAE, SESI,
entidades de classe, outras Universidades, UNICEF, Organizapoes Estudantis);
Estabelecer urn relacionamento de confianpa e parceria com os veiculos de
comunicapao (internes e externos);
Trabalhar em projetos especificos, a partir de uma programapao geral;
Perseguir programas que contemplem nao so a Manutencao como tambem Melhoria
e a Inovacao do Ensino/Pesquisa/Extensao;
Criar e superar indices;
Documentar apoes/projetos, dentro das normas da “ISO 9.000” (serie de normas
internacionais que certificam produtos e servipos considerando o nivel de qualidade);
Combate ao desperdicio (material, ideias, reunioes e seminarios);
Criar equipes de qualidade ( a UFBA concede urn tempo destinado ao estudo sobre
qualidade);
Desburocratizar;
Dirigir nossas apoes para beneficios da Comunidade.
TEMAS SUPORTE
Buscar Recursos Alternatives;
Atualizapao do Corpo Docente.

METAS GERAIS
1. Regulamentapao da profissao do artista plastico, do Curso de Desenho Industrial
e do Curso Superior de Decorapao.
2. Implantapao do Curso Superior de Fotografia. Processo n° 23066.070220/90-06,
tramitando na Camara de Graduapao. Orpamento em anexo.
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3. Projeto para Implantapao e Implementapao do “Nucleo de Arte Contemporanea
da EBA” (transformar o predio da sede da EBA num Espapo Cultural).
4. Projeto para espapo cultural na Galeria Cariizares (convivencia social entre
professores, artistas, alunos e funcionarios e dar apoio a
Galeria nas suas
exposipoes “CAFE GALERIA”.
5. Projeto para implantapao do Curso Superior de Restaurapao (com os
equipamentos especificos).
6. Ampliapao da Central de Computapao Grafica.
7. Construpao de palco ao ar livre e aquisipao de som para as Feiras de Arte.
8. Implantapao da Revista "Arte e Tecnologia
9. Convenio com Grupos de Informatica.
10. Modernizapao e Atualizapao da Biblioteca.
11. Convenios com Universidades Estrangeiras.
12. Balcao Prestapao de Servipos a Comunidade.
13. Cooperativa de Materiais Artisticos.
14. Projetos/EBA-UFBA X Empresas Privadas.
15. Molduraria.
16. Empresas Juniors Ligadas aos Cursos.
17. “Bloco dos Artistas”, Atvidade de Extensa© voltada para o carnaval baiano.
18.Reformulapao dos Teste de Aptidao, visando sua operacionalidade e
me'' oria.
Regulamentapao Profissional:
Promover o imediato processo para efetivar a regulamentapao profissional dos
cursos que fazem parte da UFBA. e que ainda estao sem sua regulamentapao
profissional como: Arte Plasticas, Desenho Industrial (Design) e Decorapao.

Documento apresentado por Marcia Magno (EBA)

ESCOLA DE DANQA

INTRODUQAO
A presenfa marcante das artes conferiu um trapo singular a Universidade Federal da
Bahia, na decada de 50, na gestao do professor Edgar Santos.
A Escola de Danga, fundada a 16 de setembro de 1956, traz uma nova proposta
estetica a partir da insergao da Danga Moderna no espago universitario. Aqui, se faz
referencia a influencia da escola alema de danga e ao movimento academicista da
escola americana.
No ambito Graduagao, a Escola oferece dois cursos - Licenciatura em Danga e
Dangarino Profissional, regulamentados pela Resolugao s/n de agosto de 1971, com
o Parecer n° 641/71 do Relator Clovis Salgado. O tempo de existencia desses cursos
e de 23 anos, sendo atribuido a estes uma maturidade academica, que ao longo dos
anos vem se sedimentando atraves de atualizagoes em suas grades curriculares e
em conteudcs programaticos de disciplinas.
O ensino de Pos-Graduagao vem sendo realizado na Escola de Danga da UFBA,
desde 1985, servindo inicialmente de reciclagem a quase totalidade do corpo docente
da Escola de Danga, sem qualquer qualificagao alem da graduagao, e cujos reflexes
podem ser sentidos em suas atuagoes nestes ultimos anos.
Desde entao, vem funcionando tambem como receptor de estudantes vindos de
outros Estados, em busca de Especializagao em coreografia, e o mesmo
comportamento observado na graduagao: a permanente atualizagao curricular e
conteudista. Os resultados conclusivos desse curso, a despeito das formagoes
heterogeneas do alunado, demonstram o seu crescimento academico e apontam,
alem da manutengao e ampliagao da rede de aperfeigoamento, a necessidade de
incentive e apoio urgente a implantagao do Mestrado em Danga.
A Extensao, sem duvida e um aspecto de fundamental importancia para a Escola de
Danga. Atraves dela se da a concretizagao de lagos com a comunidade, pelos
servigos prestados a partir de projetos diversos, destacando-se:
• Curso Preparatorio em Danga - formagao artistica para criangas e pre-universitaria
para adolescentes.
• Cursos Livres - oferta de cursos de curia duragao das diversas tecnicas corporals e
de criagao coreografica a uma clientela diversificada.
• Grupo de Danga Contemporanea - Diregao: Silvia da Gama Lobo.
• Grupo Tran Chan - Diregao: Betti Grebler e Leda Muhana.
• Grupo Odunde - Diregao: Neuza Saad e Suzana Martins
• Oficina Nacional de Danga Contemporanea - Diregao geral : Dulce Aquino.
Coordenagao : Beth Rangel
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• Orientagao individual vista sob o angulo da cinesiologia - Coordenador : Carla
Leite.
As Pesquisas existentes, em sua maioria, vinculam-se a realizagao de mestrados e
doutorados dos docentes da Escola, com menor quantitative de projetos de Iniciagao
Cientifica, assim, em termos percentuais e ainda reduzido o numero de pesquisas
independentes.
A pesquisa reveste-se de duplo significado: de urn lado, concorre com a mudanga de
um quadro que, no ambito de produgao teorica no campo de danga, na UFBA,
apresenta-se em estado quase inicial; de outro, investe-se na contribuigao que se
possa oferecer a historia desta instituigao superior de ensino. Todavia, ressente-se
esta Escola de espago para a alocagao de tais atividades e preocupa-se com a
questao de financiamento.
Projetos:
A Description and Analysis of the Dance of lemanja in the Ritual Ceremonies of
Candomble of Bahia. Pesquisadora: Suzana Martins
A Genesis da Escola de Danga da UFBA. Pesquisadora: Jugara Pinheiro.
A Danga como fator de Reintegragao do Idoso no Universo Social Ativo.
Pesquisadora: Lucia Lobatto.
Guidind Choreography : a process - oriented , person - centered, approach with
contributions from psychoanalytic cognitive and humanistic. Pesquisadora : Leda
Muhana lannitelli.

PROPOSTA DE AQOES

Atividades de Extensao:
Institucionalizagao dos grupos de Danga Contemporanea da UFBA, Tran-Chan e
Odunde com a contratagao de profissionais e verba especifica destinada a
montagem de espetaculos.
Munutengao da Oficina Nacional de Danga Contemporanea, unico evento
nacional destinado ao intercambio da pesquisa da danga contemporanea e ao
estimulo da criagao coreografica.
Consolidagao dos concursos de Coreografia em Grupo e Composigao Solistica
envolvendo alunos da Escola e artistas da comunidade.
Circuito comunitario/Universitario - idem Escola de Teatro.
Manutengao dos Cursos Preparatories de Danga e cursos livres para clientelas
especificas como criangas, adolescentes, pre-vestibular e 3a idade.
Contratagao de professores de 1° grau para atividades permanentes.
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Pesquisa:
•
•
•

Publicasao de manuais elaborados por professores da Escola de Danpa
abordando aspectos tecnicos criativos e de teoria da linguagem da danga.
Participagao no Nucleo de Pesquisa e Produgao do Camavaldo - Proposta EBA,
em discussao.
Manutengao da Bolsa/Trabalho e ampliagao das mesrnas.

Espago Fisico:
•
•

Construgao de um Teatro de Danga para veiculagao sistematica dos trabalhos
dos grupos permanentes da Escola.
Criagao de uma palco alternative na Escola de Danga para funcionar como
laboratorio de criagao coreografica para os alunos da Escola.

Documento apresentado por Silvia da Gama Lobo (DAN)

ESCOLADEMUSICA

INTRODUQAO
A Bahia tern sido caracterizada como polo cultural de dimensoes relevantes e
especiais. De caracteristicas afro-europeias, onde o sincretismo se espalha e injeta
um misticismo racial integrado e dinamico, a Bahia exemplifica o que pode haver de
mais ecletico. Criada pelo Reitor Edgard Santos com enfase nesta tendencia artistica
da Bahia, a UFBA tern nestes anos sido o polo que possibilita a expansao destas
raizes, pois e o centro de ensino, extensao e pesquisa que tem dinamizado com
intensidade, nesta regiao, as areas de musica, danga, teatro e belas artes.
A Escola de Musica, assim como as outras unidades artisticas, nestes anos tem
desenvolvido programas centrados na vanguarda, que enfatizam o cumculo de cunho
holistico, onde a pratica e a teoria se inter-relacionam proporcionando ao aluno a
visao prospectiva da sua futura profissao. Seminarios, encontros, frequentes recitais
e concertos sao realizados, com a participagao de professores, artistas e alunos,
distribuindo desta forma as-influencias interpretativas e gerando perspectivas novas e
criativas para as obras em questao.
Se por um lado, a enfase na vanguarda tem gerado obras de vulto e interpretagoes
brilhantes, por outro lado, a UFBA nestes anos nao tem projetado uma politica de
captagao de recursos que injete possibilidades de renovagao tanto de materiais
(computadores, sintetizadores, studio de gravagao, video-laser e outros mais
avangados), quanto de artistas e professores convidados, principalmente para
estimular tanto os corpos estaveis quanto o docente e discente.
A justificativa de que seria perda de recursos o investimento na area das humanas
pode ser descartada, pois em termos de retorno de divulgagao e economia, os
Estados Unidos, por exemplo, e um dos paises que mais investem na area cultural.
Os bens culturais sao investimento tanto intemo quanto externo: a populagao jovem,
principalmente, e altamente beneficiada quando a ela e dada a possibilidade de
vivenciar as artes, e mais ainda a musica, pela sua capacidade estimuladora e
revitalizadora. Estudos de musicoterapia tem provado os beneficios de seu uso em
populagoes carentes, de meia idade, idosos, portadores de deficiencias e outros.
Esta potencialidade estimulativa proporciona ao ser humano uma maior sensibilidade
para as mais diversas atividades diarias e exalta no proprio corpo o surgimento de
outras capacidades sensoriais e intelectuais.
A UFBA precisa, antes de mais nada, acreditar que o investimento na area de musica
na Bahia tem retorno positive: mesmo sem os recursos suficientes, esta area tem se
projetado nacional e internacionalmente. Porem, em termos de documentagao e
divulgagao, este trabalho esta muito aquem da nova realidade de "marketing" cultural.
Para um projeto de Universidade que objetiva um investimento real nas sintonias com
as potencialidades da sua regiao, tornam-se claras e evidentes as grandes
perspectivas da UFBA nesta area cultural: desde os tempos coloniais, os jesuitas
concentraram a sua atuagao na musica e nas artes, assim como os portugueses.
Este investimento obteve retorno imediato, haja vista a grande surpresa da Metropole
quando ouvia os corais e as orquestras dos natives nas primeiras igrejas brasileiras.
Nao queremos com isto dizer que a UFBA nao priorize tambem a area tecnologica,
pois dela dependem outros ramos do conhecimento, assim como as artes e as letras,
entretanto, queremos ressaltar o fato de que nesta Universidade a musica podera
tornar-se um dos centres mundiais relevantes de investigagao e produgao, se
devidamente cuidada.
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Uma das grandes vantagens da EMUS e ter, no seu quadro, dois grupos estaveis: a
Orquestra Sinfonica e o Madrigal que, com definigao de politicas, planejamento e
investimentos adequados, poderao tornar-se centres de estimulagao e divulgagao da
produgao desta Universidade e de outros artistas brasileiros.
Alem desta vantagem, a EMUS dispoe de um curriculo diversificado, desde o nivel
inicial ao tecnico, ao de graduagao e ao da pos-graduagao.
Tornarnos a enfatizar que atraves de uma decisao politica, visando investimentos nas
areas mais necessitadas e produtivas, atraves da adequada captagao de recursos
necessaries, a area de musica podera, em pouco tempo, ampliar sua atuagao e
contribuindo, sobremodo, para uma projegao
expandir seus projetos basicos,
nacional e internacional da UFBA.

DIAGNOSTICO ATUAL
Instalagoes e recursos materials
Apesar de ter sido, na sua epoca aurea, uma unidade de ensino que dispunha de
muitos instrumentos, servigos de manutengao e apoio para as suas atividades como
concertos, seminarios e recitais, hoje, a Escola de Musica esta com um corpo
docente carente de renovagao, com. instrumentos musicais desgastados e sem
manutengao, com os corpos estaveis precisando de abertura de concursos para
reposigao das vagas deixadas pelos musicos aposentados, precisando de aquisigao
de partituras, cadeiras e estantes adequadas.
Acrescente-se a tudo isto, o fato de que o numero de alunos tern aumentado muito,
pois a procura de alunos pela area de musica em Salvador tern crescido, talvez pela
expansao do mercado cultural em Salvador. Com isto, temos a necessidade
premente de adaptar o nosso curriculo e as metodologias as novas realidades
numericas e a atualidade tenologica: torna-se urgente a aquisigao de equipamentos
para implantagao do ensino de piano em grupo, da contratagao de pessoal
capacitado para desenvolver treinamento de pessoal e cursos especiais para a
formagao de musicos nas areas de cordas, sopros e canto.
Precisa-se tambem investir na construgao de um auditorio (sala de concertos) para a
preparagao mais adequada dos seus profissionais e para a realizagao de concertos.
Consideramos um paradoxo inaceitavel o fato da Escola de Musica ser uma das raras
Unidades da UFBA que nao dispoe de um auditorio proprio, para atividades didaticas,
ensaios, concertos e recitais. Cada realizagao artistica tern sido ao longo dos anos
muito desgastante, pois depende-se sempre de transporte, de servidores para
carregar instrumentos, cadeiras, estantes, partituras e estrados.
Quanto ao predio onde a escola esta instalada, apos visita avaliativa do Prefeito do
Campus atual, este foi da opiniao de que seria mais operacional reinvidicar a
construgao de um novo predio para musica, pois o atual tern algumas caracteristicas
que o tornam inadequado. Uma destas e o desenho da planta, que proporciona o
recebimento de sol intense nos dois lados do predio, tornando as salas quentes e
inadequadas aos instrumentos musicais que ali ficam. Os corredores do predio foram
colocados contra os principios corretos de arquitetura, impedindo a circulagao do ar
entre as salas. Outro grande inconveniente e o tipo de material isolante que divide as
salas: este material nao se encontra mais para aquisigao, tornando a recomposigao
acustica dos espagos bastante dificil, alem de ser extremamente fragil.
Temos conhecimento de que existe a planta de um Centro de Artes no qual a Escola
de Musica deveria possuir um novo predio, localizado em Ondina. Este seria o local
ideal para Musica, pois seria mais tranquilo - em contraste com o alto ruido constante
no campus aberto do Canela - e poderia vir a atender as reinvidicagoes atuais do
Colegiado do curso de Mestrado em Musica, que solicitou espago adequado as
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atividades das areas que atende: Etnomusicologia, Composiqao, Praticas
Interpretativas (Regencia, Piano, Flauta) e Educagao Musical. Este predio deveria
possuir um auditorio adequado as atividades dos grupos estaveis, viabilizando
tambem outras atividades que precisassem de espago para eventos "sonoros".
Pessoal
A EMUS possui um quadro docente com 39% de possibilidade de aposentadoria.
Esta situagao e bastante grave, vez que a formagao docente na area e bastante
longa e dificil. Os baixos salaries tambem contribuem para nao atrair musicos para a
Universidade: quando existe a possibilidade de trabalhos extras em Orquestras,
bares, gravadoras, casas de espetaculo ou escolas, o trabalho de manter o musico
ativo e trabalhando na area fica facilitado. Quando nao existem estes estimulos fica
bem mais dificil, a nao ser quando ele tern titulagao suficiente para desenvolver
projetos de pesquisa.
Quanto aos funcionarios, a EMUS tern um numero aquem da sua atuagao,
necessitando hoje de mais um telefonista, um recepcionista, uma secretaria e um
contador, para o Mestrado, e um bibliotecario. Como a Orquestra Sinfonica e o
Madrigal sao formados de tecnicos, solicitamos a abertura urgente de vagas em
concursos publicos para preenchimento das vagas dos aposentados. A EMUS
reinvidica o preenchimento destas vagas * & musicos especializados em cada
instrumento ou em cada voz. Devido ao grande numero de concertos realizados,
torna-se premente no quadro da Unidade um arrumador para os grupos, um
arquivista, dois carregadores e um copista.

RELAQAO DE GRUPOS ATUANTES NA EMUS
Grupos Estaveis:
ORQUESTRA SINFONICA - grupo de tecnicos, professores e alunos bolsistas,
especializados na execugao de instrumentos de cordas (violino, viola, violoncelo,
contrabaixo), sopros (flauta, oboe, fagote, clarineta, trompete, trompa, trombone,
tuba) e percussao, a OSUFBA foi criada pelo Reitor Edgard Santos em 1954 e
possui hoje quarenta e oito membros. A OSUFBA tern fungao artistica de cunho
profissional e tambem didatica, pois funciona como laboratorio para o treinamento de
instrumentistas, regentes e compositores. Apesar de ter tecnicos especializados para
as fungoes em cada naipe instrumental, nao possui um regente especifico. Estes
sao escolhidos de acordo com entendimentos internes na Unidade.
MADRIGAL - grupo de tecnicos e alunos bolsistas cantores, composto de vinte e
quatro membros. Este grupo, como a Orquestra, tern tambem fungoes profissionais e
didaticas, e nao possui um regente unico.
Grupos oriundos dos grupos estaveis:
BANDA SINFONICA - grupo de professores e alunos da area de sopros, composto de
aproximadamente quarenta pessoas, foi criado pelo professor Horst Schwebel para
incentivar os alunos, tern atividades artisticas constantes, tendo formado um grande
numero de profissionais na EMUS. Atualmente, a Banda e uma Associagao, da qual
o Diretor da EMUS e Vice-presidente.
BAHIA ENSEMBLE - grupo de tecnicos e professores, composto de treze pessoas,
especializado em execugao de musica contemporanea. Criado inicialmente com a
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denomina9ao de Conjunto MUSICANOVA pelo professor Ernst Widmer na decada de
setenta, atualmente esta vinculado ao Departamento CLEM, sob a coordenapao da
Profa. Ana Margarida Lima e tem sido regido pelo Prof. Piero Bastianelli.
Grupos emergentes:
JANELA BRASILEIRA - grupo criado em 1993, e composto pelos seguintes membros:
Sonia Chada (aluna do Mestrado em Etnomusicologia), Robson Barreto (professor de
violao da EMUS), Jorge Sacramento (professor de percussao da EMUS) e Andrea
Bandeira (aluna recem-formada em flauta transversal).
QUINTROMBATUBRAS - quinteto de metais, criado em 1994.
PERCUSSAO ASSEMBLY - grupo de percussao, criado pelo aluno recem-formado
Jorge Starteri, composto de alunos do curso Basico e da Graduapao da EMUS.
NAU CATARINETA - grupo criado pelo professor Flavio Queiroz, composto de dez
membros.
TRIO CALEIDOSCOPIO - grupo composto dos seguintes membros: Elena Rodrigues
(professora de flauta transversal), Joao Omar (aluno do curso de regencia) e Cristian
Knop (tecnico da OSUFBA),
SEXTETO DE MUSICA CONTEMPORANEA - grupo criado em 1995, composto de
tecnicos e alunos da EMUS.
Grupos didaticos:
criado na decada de oitenta pela professora
CORAL INFANTO-JUVENIL
(aposentada) Carmem Mettig Rocha e hoje regido e coordenado pela professora
Leila Dias, este coral de vozes selecionadas, com aproximadamente trinta membros,
e formado de alunos do curso Basico da EMUS.
GRUPOS INFANTIS DOS PROJETOS DE INICIAQAO A MUSICA - grupos de
crianpas coordenados ou regidos por professores ou alunos estagiarios do curso de
Licenciatura em Musica, formado pelos alunos matriculados nas turmas dos projetos
de iniciapao musical. Estes grupos ja tern no seu repertorio musicas do folclore
brasileiro e internacional, alem de pepas didaticas para vozes e instrumentos Orff ou
de percussao regional.
CONJUNTO DE FLAUTAS DOCES - grupo composto por alunos jovens do curso
Basico e coordenado pelo instrutor Marco Antonio Silva.
PROJETO DE CORDAS - grupo de alunos do curso Basico de cordas, orientado pela
professora Ana Margarida Lima e Lima.
CONJUNTO DE VIOLONCELOS - grupo composto de alunos de violoncelo da
Graduapao, orientado pelo professor Piero Bastianelli.
CONJUNTO EXPERIMENTAL DE PERCUSSAO - grupo criado pelo professor Jorge
Sacramento, composto de alunos da graduapao.
ORQUESTRA DE CORDAS - grupo composto de alunos do Basico e da Graduapao,
orientada e regida pelo professor Pino Onnis.
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QUARTETO DE SOPROS - grupo de instrumentistas de sopros, orientado por Lucas
Robatto.
QUARTETO DE CORDAS - grupo de instrumentistas de cordas, orientado pela
professora Tatiana Onnis.
Nucleos de produgao cultural:
MEMORIAL LINDEMBERGUE CARDOSO - espago dedicado em homenagem ao
compositor Lindembergue Cardoso, onde estao expostos objetos, partituras e discos
do compositor.
ACERVO DOS COMPOSITORES DA BAHIA - espago dedicado a pesquisa e
documentagao sobre obras dos compositores da Bahia. Estao ai arquivados os
acervos de compositores como Fernando Cerqueira, Jamary Oliveira, Agnaldo
Ribeiro, Sylvio Deolindo Froes, Miltom Gomes, Ernst Widmer, Rinaldo Rossi, Walter
Smetak, Wellington Gomes, Paulo Costa Lima, Lucemar Ferreira, Alda Oliveira, Fred
Dantas, Tom Tavares, Sergio Souto, e outros.
REVISTA ART - revista d~a EMUS publicada duas ve -5S ao ano, criada na decada de
oitenta por urn grupo de professores da ex-Escola de Musica e Artes Cenicas,
liderados pelo professor Paulo Costa Lima, atualmente sem editor.
NUCLEO DE EDUCAQAO MUSICAL - grupo de professores e instrutores da area de
educagao musical, dedicado ao trabalho de ensino, extensao e pesquisa na area,
coordenado pela professora Alda Oliveira. Este grupo fundou a Associagao Brasileira
de Educagao Musical - ABEM - em Salvador, em 1991, que ja tern publicado cinco
volumes dedicados aos problemas da educagao musical brasileira: dois livros de
Fundamentos da Educagao Musical Brasileira e tres revistas contendo os Anais dos
Encontros Anuais. Em novembro de 1994, em reuniao de Mestrandos e professores
da area, foi criado o GEM - Grupo de Educagao Musical, que pretende discutir
assuntos relacionados com os interesses do grupo, pertinentes aos problemas gerais
e especificos da area, assuntos referentes a formagao de pessoal e metodologias,
alem de projetos especiais de pesquisa e extensao.
PROGRAMA DE POS-GRADUAQAO EM MUSICA - com sub-areas em: Execugao
Musical, Educagao Musical, Composigao, Etnomusicologia e Regencia. Dedica-se a
desenvolver pesquisas nas areas citadas, alem de organizar seminarios e o Simposio
Brasileiro de Musica, que e realizado bienalmente, coordenado inicialmente pelo Dr.
Manuel Veiga e atualmente pelo Dr. Oscar Dourado.
Eventos principals
SEMINARIOS INTERNACIONAIS DE MUSICA - evento anual que contem encontros,
seminarios, concertos, aulas e palestras sobre musica, nas suas diversas opgoes de
trabalho. Visa atualizar os profissionais e promover o intercambio entre artistas do
mundo inteiro, principalmente em musica de vanguarda. Nestes Seminarios sao
realizados eventos nas sub-areas de etnomusicologia, educagao musical,
composigao, interpretagao (piano, cordas, sopros, percussao, canto e regencia) teoria
e musica popular. Realizado nos meses de agosto ou setembro.
SIMPOSIO BRASILEIRO DE MUSICA - evento bienal que congrega profissionais da
musica para discutir problemas brasileiros na area de pesquisa.
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CONCERTOS SINFONICOS - realizados ao menos duas vezes por mes pela
Orquestra Sinfonica da UFBA, no auditorio da Reitoria.
CONCERTOS DE CAMARA - realizados ao menos duas vezes por mes no auditorio
da Reitoria, visando divulgar cs artistas da Bahia e do Pais, como convidados.
CONCERTOS, RECITAIS E APRESENTAQOES DIDATICAS - realizadas durante o
ano letivo na propria EMUS, organizadas pelos Departamentos.

UMA POUTICA CULTURAL PARA A EMUS/UFBA
Questoes Gerais:
Sendo a UFBA uma Universidade centrada na area cultural, sendo poucos os
recursos da Uniao para as IES, e sendo esta area bastante diversificada, fica patente
a grande dificuldade de implementar-se uma politica de investimentos que priorize
certos aspectos dentro da instituigao e que seja produtiva. Se a EMUS esta
completando seus quarenta anos de atuagao de sucesso na area, tanto a nivel
nacional como internacional, sem ter tido muitos recursos injetados ou mesmo
divulgagao desta produgao, torna-se entao uma area que pode ser considerada
investimento seguro. Cada vez mais Salvador transforma-se em polo cultural e
turistico; a populagao grita por urn atendimento mais regionalizado e pertinente com a
grande tendencia atual que e a musica. Aspectos referentes ao estudo de produgao
em Musica tambem precisa ser organizado, pois diversas formas de investimentos
tern sido postas em pratica na cidade sem que a Universidade participe com
seminaries, teses, analises ou projetos.
Prioridades
1. Construgao de novo predio com auditorio no Campus de Ondina (ver projeto do
Centro de Artes), ou construgao do auditorio de Musica no terreno da antiga
creche, na area de tras do antigo predio da EMUS.
2. Reforma curricular e implantagao do Doutorado em Musica
3. Abertura de concursos para os corpos estaveis, a curto e longo prazos, visando
aproveitamento de alunos da graduagao (cordas, sopros e percussao)
4. Aumentar a percentagem de recursos alocados na Unidade para aquisigao de
livros e periodicos.
5. Renovagao dos pianos e aquisigao de laboratorio de piano em grupo.
6. Publicagao de folhetos sobre os diversos projetos e grupos da EMUS
7. Incentives as publicagoes da EMUS (discos, periodico, partituras) e tambem a
divulgagao destes materiais.
8. Re-Criagao de studio de gravagao

i
32

9. Contrata9ao de regente para o Madrigal e convite a artistas externos a UFBA.
lO.Criagao de oficina de manutengao e construgao de instrumentos.

Inter-relagoes corn a pesquisa
A pesquisa em musica tem-se desenvolvido tanto nas formas historica e filosofica
corno tarnbem nas formas descritiva e experimental. Existe, porem, ainda hoje, uma
desinformagao e tarnbem algum preconceito para com a pesquisa na area de artes,
que apesar de poder absorver os procedimentos cientificos nao deixa de confer no
seu bojo de atividades algumas caracteristicas que extrapolam a rigidez dos
conceitos mais adotados para as exatas. Sendo a arte uma area onde a idiosincrasia
do individuo permeia de varias formas os produtos e procedimentos, seria logico que
ja existissem na Universidade os elementos delineadores e institucionalizados para
que esta area se desenvolvesse com os meios suficientes e estimulantes,
interligados com o ensino e a extensao.
Embora esta realidade ainda nao seja visivel, existem sinais de efervescencia
academica na area de pesquisa. Ainda hoje, apesar de termos tres associagoes de
pesquisa na area de musica - a Associagao Nacional de Pesquisa e Pos-Graduagao
em Musica (ANPPOM), a Associagao Brasileira de Educagao Musfr F^ABEM) e a
Associagao Brasileira de Etnomusicologia (ABET), a grande maioria das instituigoes
ainda nao estipularam os conceitos, as delineagoes do que e pesquisa e do que e
Existem
produto artistico ou exploragao dos meios e formas musicais, etc.
converses, textos e tentativas que relacionam as formas de busca de conhecimento
atraves das sistematicas mais adequadas a area cientifica, tocando apenas nas
buscas de conhecimento artistico-musicais.
O ensino na Escola de Musica sempre esteve, desde a sua criagao, estreitamente
relacionado a busca, ao conhecimento de vanguarda, haja vista a produgao de
conhecimento na area da composigao musical, iniciada por Koellreutter e Widmer, e
continuada por Rinaldo Rossi, Miltom Gomes, Lindembergue Cardoso, Fernando
Cerqueira e Jamary Oliveira. Ainda hoje, esta produgao e uma das mais ativas no
cenario musical brasileiro. O ensino de composigao sempre esteve relacionado com
a busca experimentalista e inovadora.
Na area de praticas interpretativas (instrumentos, regencia e canto), a pesquisa tern
acontecido em menor escala, embora seja significativa, talvez devido ao fato de que
apenas mais recentemente a EMUS recebeu docentes com pos-graduagao. Ainda
assim, uma parcela significativa de interpretes executam anualmente obras de
cmpositores de vanguarda, tanto da Bahia como de outros locais. 0 conjunto Bahia
Ensemble, por exemplo, e urn dos grupos dedicados a estreias de musicas
contemporaneas brasileiras.
Na area de educagao musical, o ensino e a extensao se inter-relacionam de forma
ativa com a pesquisa. Metodologias de ensino da musica, nas suas diversas subareas, sao desenvolvidas na EMUS, existindo urn forte programa de extensao que
tanto gera pesquisas como implementa atendimentos a criangas, jovens e adultos.
Projetos como o Iniciagao Musical com Coral, com Teclado, com Violao, com Flauta
Doce, com Construgao de Instrumentos ou com Cordas, e como as Oficinas de
Vioao, de Piano, de Flauta sao oferecidos a comunidade no espago do Memorial
Lindembergue Cardoso, coordenado pelo Nucleo de Educagao Musical da EMUS.
Na area da etnomusicologia, pesquisas em modinhas, musicas e cerimonias de
candomble e outros ritos e costumes tradicionais sao desenvolvidos pela equipe de
docentes que a partir da criagao do Mestrado em Musica, em 1990, iniciou uma serie
de estudos importantes para a documentagao da cultura musical brasileira.
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Diretrizes e perspectives
1. Estabelecer os parametros delineadores dos produtos artisticos e dos estudos
cientificos na area de musica.
2, Estabelecer criterios claros e definidos sobre a conceituapao dos produtos
artistico-musicais, com o objetivo de incentivar os pesquisadores e artistas a
buscar conhecimento, documentar e divulgar os seus trabalhos, alem de inseri-los
na carga de trabalho docente, e consequentemente na carga horaria dos
departamentos, aumentando desta forma a produqao academica da UFBA.
3. Desenvolver e implementar uma politica de contrataqao e de convite a professores
visitantes que desenvolvam pesquisas na area de musica.
4. Incentivar a discussao atraves de encontros e da publicagao dos trabalhos de
pesquisa em musica.
5. Incentivar o desenvolvimento de pesquisas relacionadas om os problemas
musicais locals, como por exemplo na area dos instrumentos de pe.cussao,
cordas, educagao musical em geral (curriculo de musica para a escola de I e II
graus), alem de pesquisas sobre as musicas da tradigao popular.
6. Estabelecer urn sistema de publicagao, execugao e divulgagao atraves de discos e
partituras da produgao dos compositores e interpretes da EMUS, relacionada
principalmente com a musica de vanguarda e tradicional brasileira.

INSTITUCIONALIZAQAO: ARTICULAQAO INTERNA DA AREA CULTURAL E
UFBA E OUTRAS PARCERIAS
A area de cultura na Bahia e uma das que mais se sobressaem; sendo urn estado
com tradigdes ecleticas e atuantes, tern produzido espetaculos, concertos e
exposigoes dos mais inovadores e complexes. Na musica, concertos sinfonicos,
corais e de camera tern sido produzidos ao longo dos anos, com uma tendencia a
crescimento devido a alta do turismo e ao proprio dinamismo cultural que ocorre
principalmente em Salvador, mas com perspectivas de incremento tambem nas
cidades do interior baiano.
Tern sido parceiros nos eventos da EMUS os Orgaos de cultura do Estado e do
Municipio, algumas empresas do Polo Petroquimico, a Fundagao Gregorio de Mattos,
a Casa de Jorge Amado, a Hora da Crianga e algumas escolas da rede de ensino.
Estas parcerias, apesar de acontecerem com frequencia, ate hoje nao foram
sistematicas o suficiente para evitar o desgaste pessoal de quern produz o evento e o
desperdicio de energia, material, administragao de esforgos e meios, e pouco
aproveitamento dos espagos e dos talentos que abundam na terra baiana. Os
principals problemas nesta area sao: o de captagao de recursos e o repasse para o
pagamento das despesas dos eventos, a falta de articulagao administrative entre
todos os orgaos que lidam com eventos artitico-musicais, a ausencia de urn corpo de
pessoas que faga o trabalho de produgao e divulgagao dos eventos, a falta de urn
orgao coordenador dos espetaculos, na cidade de Salvador, para evitar o
amontoamento e o cheque destes para o publico, evitando dispersao de energia e
pouca valoragao da produgao local.
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CONSIDERAQOES FINAIS
A proposta da area de musica e de estimular a pesquisa, a criapao, a execupao e a
documentapao em musica, atraves de propostas de captapao de recursos
preferivelmente internacionais, convenios e rendas de espetaculos e concertos para o
grande publico, alem de recursos nacionais oriundos do governo federal, estadual e
municipal, e empresas privadas.
Sendo a UFBA uma das universidades privilegiadas, onde as areas de danpa, teatro,
artes plasticas e musica desenvolvem atividades didaticas e artisticas regularmente,
atraves dos seus corpos estaveis e amadores, seria positive o estlmulo concrete ao
aproximamento teorico e pratico desta areas artisticas.
Uma das formas de aproximapao positive seria a criapao do Centro de Artes em
Ondina, com escolas separadas e individuals porem com locals onde se pudesse
desenvolver trabalhos interligados, evitando, assim, a dispersao de energia e
material. Outra forma, seria o intercambio de professores, de pesquisas e de
produpao nas diversas areas dentro da UFBA e com outras universidades. A
produpao universitaria precisa circular pelo pais e ate mesmo internacionalmente, nao
somente para divulgar a produpao da UFBA como tambem para oferecer uma melhor
formapao musical aos seus alunos e oportunizar urn maior crescimento pr ' asional
dos docentes.
Seria muito positive que fosse desenvolvida uma politica de manutenpao parcial dos
grupos estaveis pelas empresas do Polo Petroquimico e de outras que se
interessassem pelo projeto. A sociedade brasileira precisa desenvolver elos de
responsabilidade para com as suas instituipoes publicas de nivel superior, pois, ate
entao, tern usufruido dos seus servipos ou apenas criticado. Torna-se premente que
a Universidade tome a iniciativa de propor formas de participapao da sociedade civil
no seu processo de reconstrupao.
Estas formas de participapao poderiam ser em forma de bolsas para estudantes,
patrocinio de concertos e recitais, impressao de programas, excursoes a outros
locals, folhetos e cartazes, aquisipao de partituras, instrumentos, cadeiras e estantes,
etc. Em contrapartida, a UFBA poderia oferecer divulgapao das logomarcas em
programas de concertos, em discos, em partituras, ou ate mesmo em formas de
apresentapoes nas empresas ou outros locals.

Documento apresentado por Alda Oliveira (MUS)

ESCOLA DE TEATRO
HISTORICO

A Escola de Teatro, criada em 1956, fazia parte de um vasto e audacioso piano
cultural do Reitor Edgar Santos e logo em seus primeiros anos, sob a diregao de
Martim Gongalves, fez de Salvador o centre teatral do pais, recebendo autores,
atores, diretores e cenografos de renome mundial.
A Escola - por estabelecer um intense intercambio com professores estrangeiros
atraves de congresses e seminarios, por manter uma equipe de professores de
comprovada competencia e, sobretudo, por impor-se como um polo produtor de arte
e cultura, atraves da realizagao de espetaculos e da revelagao de talentos hoje
reconhecidos em todo o pais - tornou-se, a epoca, a melhor escola de teatro da
America do Sul.
Duas intengoes norteavam suas atividades: por um lado, a divulgagao da
dramaturgia contemporanea atraves de um teatro vivo, conquistando o interesse do
publico e integrando efetivamente a produgao universitaria a vida da comunidade;
por outro, a implantagao de um instituto-modelo onde se formassem atores, diretores
e professores com os mais modernos metodos e tecnicas.
Os cursos oferecidos pela Escola foram livres ate 1963, quando se formalizou o
Curso Superior de Diregao Teatral. Em 1983 foi instituido o Bacharelado em Artes
Cenicas, com as habilitagoes em Diregao e Interpretagao. Em 1986, criou-se a
Licenciatura em Teatro.
Com base na premissa universalmente conhecida pelos profissionais do palco "teatro se aprende na pratica"- a Escola de Teatro prosseguiu projetando suas
atividades para propiciar ao aluno a continua vivencia do fazer artistico em paralelo
com os estudos teoricos. Alem de testar seu desempenho como ator e diretor em
montagens didaticas, vinculadas a disciplinas do curriculo, o aluno participa
continuamente de espetaculos e mostras publicas.
Em fungao dessa filosofia de trabalho, a Escola de Teatro configura-se hoje como
um centre de formagao e produgao onde a aprendizagem das artes cenicas esta
intimamente associada a realizagao de eventos artisticos. Cerca de 10 espetaculos
sao montados anualmente por professores e artistas convidados, promovendo o
encontro da Universidade com a comunidade e revelando a forte presenga da Escola
de Teatro no cenario cultural de Salvador.

PRODUQAO ARTISTICA E CULTURAL
Nucleos:
COMPANHIA DE TEATRO DA UFBA - criada em 1981 e formada por alunos
estagiarios, tecnicos, professores e artistas convidados, a Companhia caracteriza-se
como um Nucleo de Pesquisa Aplicada, de carater interdepartamental, voltado para
a criagao de espetaculos, e os principios que orientam suas agoes sao: realizagao de
montagens de baixo custo e alto valor criativo; divulgagao de textos ineditos ou
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pouco conhecidos, identificando as tendencias emergentes na dramaturgia em todo
o mundo, em paralelo com a recriagao dos classicos, valorizando simultaneamente a
tradigao e a contemporaneidade; realizagao de urn projeto "nao-comercial" de
montagens, ou seja, espetaculos mais significativos do ponto de vista cultural do que
dos lucres que possam advir do apelo facil ao gosto medio do publico, forjado pela
massificagao por outros veiculos. A Companhia vein realizando em media dois
espetaculos por ano e recebeu ate o momento 19 premios, entre trofeus regionais e
premiagoes em festivals do sul do pais.
NUCLEO DE ESTUDOS SOBRE TEATRO PARA CRIANQAS E ADOLESCENTES NETCA - criado em 1988, destina-se a investigagao do Teatro direcionado para
criangas e adolescentes, atraves da produgao de espetaculos e realizagao de
pesquisas, seminarios, palestras e mostras regionais.
NUCLEO DE ESTUDOS SOBRE TEATRO POPULAR - criado em 1983, realiza e
publica pesquisas sobre expressoes dramaticas do folclore, alem de circuitos
interestaduais com espetaculos de cunho regional.
NUCLEO PARA EXERCICIO DO ATOR - criado em 1990, tern como objetivos
possibilitar aos egressos dos cursos de Extensao (notadamente o Curso Livre de
Teatro) urn espago para treinamento nas tecnicas de Interpretagao teatral, criar um
• campo de pesquisa e experimentagao da linguagem cenica para alunos de Diregao
Teatral e Licenciatura em Teatro, atraves da montagem de cenas e espetaculos
didaticos, e manter intercambio com escolas de primeiro e segundo graus no sentido
da formagao de plateia e da insergao do teatro nos programas curriculares.

Cursos, Oficinas e outras atividades permanentes
CURSO LIVRE DE TEATRO - criado em 1985 e aberto a qualquer interessado maior
de 18 anos, o Curso Livre de Teatro e um campo de investigagao de propostas
contemporaneas de linguagem cenica e representa uma oportunidade de iniciagao
ao Teatro (para quern nao possui experiencia anterior) e de aperfeigoamento (para
atores amadores). Com aulas diarias de Expressao Corporal e Vocal, Artes Visuais,
Interpretagao, Canto e Dramaturgia, o Curso Livre de Teatro tern duragao de 9
meses e recede, anualmente, uma media de 300 candidates para 30 vagas. Como
montagens finals de avaliagao, foram realizados ate o momento 10 espetaculos.
CURSO DE TEATRO PARA CRIANQAS (desde 1992)
CURSO DE TEATRO PARA ADOLESCENTES (desde 1991)
CURSO DE TEATRO PARA A TERCEIRA IDADE (desde 1993)
OFICINAS DE PREPARAQAO DE ATOR (desde 1990)
CICLO DE LEITURAS DRAMATICAS
MOSTRAS SEMESTRAIS DE MONTAGENS DIDATICAS
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INSTALAQOES E EQUIPAMENTOS
TEATRO SANTO ANTONIO - criado ern 1958. Possui 180 lugares, 100 refletores, 05
camarins, palco giratorio, fosso, ciclorama, cabine de som e luz.
TEATRO SAl_A 5 - criado em 1985. Sala de aula adaptada para espetaculos
didaticos ou de pequeno porte, com 60 lugares.
OUTRAS INSTALAQOES ESPECIFICAS - carpintaria, rouparia, sala de costura,
sala de maquiagem, sala de cenografia, salas para aulas praticas e teoricas, banco
de textos, biblioteca.

POR UM NOVO MODELO DE ENSINO SUPERIOR PARA O TEATRO
Resolugoes aprovadas pelos representantes dos cursos de Teatro das IES presentes
ao III Forum Nacional de Avaliagao e Reformulagao do Ensino Superior das
Artes e Design, de 21 a 24 novembro de 1994, em Salvador:
• Propoe-se a supressao dos curriculos minimos nacionalmente pre-fixados, que
comprometem a formagao do profissional , porque restringem a produgao artistica
do aluno e do professor; em seu lugar deverao ser criadas estruturas curriculares
abertas com conteudos minimos a serem definidos por cada IES, atendendo a
especificidade e perfil de cada Instituigao.
• As atividades de produgao/criagao artistica deverao ser o nucleo em torno do qual
se articulem os conteudos teoricos e as praticas necessarias.
• Nao havendo curriculo minimo pre-fixado, nem estrutura por disciplinas, cada
Instituigao devera apresentar um projeto pedagogico para os novos cursos.
• O ensino devera ser nucleado na produgao artistica e apoiado por teorias
tecnicas e metodologias adequadas a cada projeto pedagogico.
• Os novos projetos pedagogicos para os cursos de Teatro, apresentados por cada
IES, deverao ser autorizados e aprovados por um Conselho Deliberative, formado
por especialistas indicados pelas IES que mantenham cursos na habilitagao
especifica ha pelo menos dez anos.
• As IES que mantiverem cursos de Teatro em funcionamento ha menos de dez
anos terao direito a contar com representantes no Conselho Delibarativo, com
direito apenas a voz.
• A avaliagao e a aprovagao dos projetos pedagogicos pelo Conselho Deliberative
das IES devera basear-se em um corpo de parametros gerais, instituidos
nacionalmente, contemplando:
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a) espa90 de investigate) e experimentagao da linguagem teatral;
b) quantidade minima de espetaculos publicos e carga horaria previstos para
o funcionamento do projeto pedagogico (participagao do aluno em peio
menos quatro espetaculos publicos ao longo do curso, como condigao para a
sua graduagao);
c) reflexao teorico-cn'tica e estetica;
d) visao histdrica do fenomeno teatral.
A escolha, pelo aluno, da sua habilitagao em Teatro (Bacharelado ou Licenciatura)
podera ser feita no decorrer do curso; o ingresso devera ser por meio de uma
selegao unificada para as duas opgoes.

PROPOSTAS ESPECIFICAS
Sobre Vestibular e Graduagao:
1. Extingao do Vestibular unificado; o candidate as areas de Artes devera realizar
provas de Lingua e Cultura Vernaculas, Lingua Estrangeira, Ciencias Humanas e
Matematica (nogoes basicas para o exercicio da cidadania), de carater
ulassificatorio, e o Teste de Aptidao Artistica, de carater eliminatorio;
2. Realizagao do Teste de Aptidao Artistica apos o Vestibular;
3. Estudar a possibilidade de que o aluno curse em paralelo uma das habilitagoes
em Teatro e outro curso das areas I a IV .

Sobre Produgao Artistica e Titulagao Academica:
1. Considerar a possibilidade de equivalencia entre Produgao Artistica e Titulagao
Academica, nos casos em que o professor artista apresente, em sua atividade
profissional, obras de criagao artistica de comprovado valor em seu campo de
conhecimento;
2. Estudar a implantagao da Carreira do Professor Artista segundo modelo da
UNICAMP e do projeto Artista Visitante , da UFMG.
3. Incluir, necessariamente, na avaliagao do professor artista, mecanismos que
possam aferir a repercussao de suas obras junto a comunidade artistica a qual
pertence.
4. Implantagao, a medio prazo, do Mestrado e Doutorado em Teatro, com uma linha
de pesquisa teorica e critica ( de carater historico, sociologico, antropologico,
etnologico, psicologico, filosofico, semiotico) e uma linha de pesquisa pratica, de
carater artistico, com memorial descritivo, critico e reflexive.
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Sobre Atividades de Pesquisa e Extensao:
1. Institucionalizaqao da Companhia de Teatro da UFBA ( grupo estavel criado em
1981), com apoio financeiro e a captapao de recursos externos para a realizapao
de espetaculos;
2. Realizapao anual dos Festivais Internacionais de Teatro (incluido no calendario
anual de grandes eventos da UFBA), com realizapao de palestras e oficinas, com
artistas convidados , sobre Tendencias do Teatro Contemporaneo, abordando
formas de produpao e organizapao do espetaculo em diversos grupos sociais;

3. Relanpamento de numeros semestrais da Revista Repertorio ( criada na epoca
de Martim Gonpalves e ate hoje o unico periodico especializado na area de
Teatro ja produzido na Bahia);
4. Realizapao semestral de Circuito Comunitario/Universitario de espetaculos
teatrais, em prapas publicas, centres comunitarios, escolas da rede oficial, cidades
do interior;
5. Celebrapao de convenios e parcerias entre a UFBA , Secretaria de Educapao e
Prefeitura de Salvador, para permitir o acesso dos alunos da rede oficial, estadual
e municipal, aos espetaculos produzidos por alunos de Teatro, bem como a
circulapao desses espetaculos nas escolas.
6. Criapao de urn nucleo de atividades de Pesquisa e Extensao, interdisciplinar, que
tenha por objeto o Carnaval - a manifestapao cultural mais expressiva e massiva
da cidade do Salvador, a ser preservada da repetipao e rotinizapao. Como
primeira atividade do nucleo, propomos a organizapao, pelas Escolas de Arte, do
Bloco dos Artistas, com musica, programapao visual, figurinos e coreografia
proprias.

Sobre a relagao Ensino Superior de Teatro e Ensino Medio:
1. Inclusao da Literatura Dramatica ( estudo de pepas de autores brasileiros) no
conteudo programatico de Literatura do curriculo dos cursos de Segundo Grau; tal
inclusao nao apenas apoiara o trabalho dos professores de teatro que atuam no
ensino medio como incentivara a edipao, a custos acessiveis, das obras
dramaticas, como ja acontece com os outros generos, uma vez que as "pepas de
teatro" serao entao encaradas como material didatico propriamente dito;
2. Empreender esforpos para que o MEC e as Secretarias de Educapao reconhepam
as atividades nao-formais de transmissao de conteudos culturais ( Teatro, o
Cinema, a Musica, a Danpa ) como parte integrante dos projetos educacionais,
colaborando decisivamente nao so para a formapao do aluno, mas para a
reciclagem dos professores;
3. Reativapao da antiga Bolsa Trabalho/Arte para estudantes de Teatro.
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Sobre Recursos Humanos e Equipamentos para Teatro:
1. Contrata^ao, a curto prazo, de tecnicos para suprir funsoes especificas do
processo de criapao e execupao de espetaculos, como iluminador, operador de
som, maquinista, contra-regra , camareira e outros;
2. Construgao, utilizando os servigos proprios da UFBA, de palco movel para
apresentagoes itinerantes, corn aparelhsgem de som e luz adequadas.
3. Manutengao e ampliagao das atividades perrnanent.es de Pesquisa e Extensao:
Companhia de Teatro, Nucleos (de Teatro para Criangas, de Teatro Popular, de
Exerdcio do Ator), Cursos Permanentes.
Aquisigao de computadores para Programagao Visual destinados ao Laboratorio de
Cenografia e Artes Visuais, para uso de alunos e professores em projetos
cenograficos, de figurines, cartazes e outros.

Documento apresentado por Cleise Furtado Mendes(TEA)
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FACULDADE DE ARQUITETURA

Necessidades basicas:
Revisao das instalaipoes existentes, identifica^ao, levantamento das condi^oes atuais
e projetos de melhoria.
Auditorio I - 300 lugares
Auditorio II - 120 lugares
Mastaba -180 lugares

• instalar divisoria movel entre os Auditories I e II;
• colocar novas e adequadas cadeiras, bem como mesa, quadro, telao e
equipamentos de som, projegao e gravagao;
• sistema de ar condicionado para a Mastaba, novas e adequadas cadeiras,
equipamentos de som, projegao, video, telao, quadro e gravagao;
• reformar e adequar espago fronteiro a Mastaba para salao de exposigoes
(saguao);
• pessoal para administrar os tres auditories e respectivos equipamentos (Nucleo de
Extensa© da FAFUFBA);
• impressora a Laser para o Nucleo de Extensa© da FAFUFBA e linha telefonica.

Documento elaborado por Francisco Soares Senna (ARQ)

FACULDADE DE COMUNICAQAO

INTRODUQAO
A Faculdade de Comunicagao da UFBA entende que os contemporaneos
aparatos socio-tecnologicos de comunicapao mediatica, antes que meros meios de
intermediapao comunicacional, emergem na atualidade como potentes meios de
produpao e difusao de cultura. Estes aparatos configuram um novo circuito cultural talvez hegemonico na contemporaneidade - , novas modalidades de bens culturais,
novas poeticas, novas esteticas e enfim uma nova sociabilidade. Esta compreensao
essencial tem orientado a configurapao interna e a intervenpao externa da FACOM,
tornando-a um Unidade com forte presenpa no campo cultural.

ELENCO DE ORGAOS CULTURAIS DA FACOM
Existentes:
1. PROGRAMA DE POS-GRADUAQAO EM COMUNICAQAO E CULTURA
CONTEMPORANEAS - Programa criado como Mestrado em 1989 e ampliado
para Doutorado em 1995, objetiva compreender os enlaces da comunicapao e da
cultura na contemporaneidade, em especial as cultures dos “media". Alem do
Mestrado e Doutorado, tambem fazem parte do Programa cursos de
Especializapao permanentes a serem oferecidos anualmente (curso inicial foi
realizado em 1994).
2. REVISTA: TEXTOS DE CULTURA E COMUNICAQAO - Publicapao semestral do
Departamento de Comunicapao e do Programa de Pos-Graduapao em
Comunicapao e Cultura Contemporaneas, ja em seu numero 30, que busca
analisar a cultura e a comunicapao na contemporaneidade, tanto no ponto de vista
teorico, quanto a partir de estudos empiricos.
3. LABORATORIO DE TELEVISAO E VIDEO - Laboratoho de ensino, extensao e
pesquisa em televisao e video. O laboratorio objetiva estocar, produzir e analisar
material televisivo e de video. O laboratorio dispoe de ilha de edipao com gerador
de caracteres e apenas duas cameras, todos em Super VMS, alem de televisores
e aparelhos de video. Encontra-se em implantapao uma videoteca, composta por
videos comerciais e fitas produzidas na FACOM e em outras universidades.
Atualmente o laboratorio dispoe de tres funcionarios, um deles especializados em
camera e outro em edipao. Desde 1994, alem de atender as demandas da
FACOM, o laboratorio vem sendo crescentemente solicitado a prestar servipos as
unidades da UFBA e mesmo a Administrapao Central da Universidade. As
principals dificuldades do laboratorio derivam do escasso espapo fisico, das
instalapoes inadequadas, da deficiencia de equipamentos (com urgencia
necessita-se, pelo menos, de duas novas cameras, uma mesa de efeitos e um
telao de video) e da ausencia de tecnicos especializados para manutenpao dos
equipamentos.
4. LABORATORIO DE CINEMA - Em processo de implantapao, este laboratorio esta
sendo separado do laboratorio anterior. O laboratorio dispoe de diversos
projetores em 16mm e um em 35mm. Tem um funcionario nao especializado
lotado. Atualmente encontra-se em discussao a fusao deste laboratorio com o
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Setor de Cinema da UFBA, que deste mode deixaria a Pro-Reitoria de Extensao.
Os principals problemas do laboratorio sao instalaqoes e pessoal.
5. LABORATORIO DE FOTOGRAFIA - Laboratorio de ensino, extensao e pesquisa,
ele objetiva analisar e produzir materiais fotograficos. Dispoe de cameras e lentes
fotograficas (em niimero insuficiente), secadeira, ampliadores e urn funcionario
lotado, sendo treinado em fotografia. Necessita maior espago e a urgent©
separagao entre o local de revelagao e ampliagao de fotografias. Vem prestando
servigos a UFBA, inclusive ao Jornal da Universidade.
6. LABORATORIO DE RADIO - Este laboratorio destina-se ao ensino, extensao e
pesquisa em radio, buscando analisar e produzir materiais radiofonicos. Dispoe de
mesa de radio de 8 canais e mesa de som de 16 canais, alem de gravadores,
amplificadores, decks, toca-discos e CD. No laboratorio esta lotado urn funcionario
nao-especializado. As principals dificuldades do laboratorio sao instalagoes
inadequadas e pessoal.
7. LABORATORIO DE EDITORAQAO - Em instalagao, este laboratorio objetiva a
analise, editoragao eletronica de textos e inclusive a computagao grafica. Dispoe
de urn micro-computador 486 e uma impressora laser. Atualmente estao lotados
no laboratorio dois funcionarios, em processo de treinamento. As maiores
dificuldades do laboratorio sao a aquisigao de equipamentos e programas graficos
e o treinamento de pessoal.
8. LABORATORIO DE IMPRESSOS - Composto no fundamental por uma redagao,
com mesas e maquinas de datilografia. Sem funcionario. Principais problemas:
instalagoes e falta de equipamentos atualizados (por exemplo: redagao
informatizada).
9. CIENCIA PRESS - A Agenda de Noticias de Ciencia, Cultural e Tecnologia tern
por finalidade nao so complementar o treinamento dos estudantes de
Comunicagao, mas, tambem e principalmente, divulgar para os orgaos de
comunicagao locais e alguns nacionais a pesquisa produzida na UFBA. Os
problemas maiores de Ciencia Press sao: instalagoes inadequadas, falta de
equipamentos e funcionarios especializados e uma politica continua de bolsas
para estimular os alunos na realizagao de urn trabalho de nivel qualificado e com
dedicagao.
Em implantagao:
1. CURSO DE ESPECIALIZAQAO EM COMUNICAQAO E CRITICA CULTURAL - O
curso representa a versao para 1995 da permanencia do curso de especializagao
vinculado a Programa de Pos-Graduagao e objetiva desenvolver a capacidade e o
exercicio da critica cultural inscrita nos “media”.
2. CURSO DE ESPECIALIZAQAO EM POUTICAS CULTURAIS - Em conjunto com a
Escola de Administragao, pretende-se implantar tambem em 1996 urn Curso de
Especializagao objetivando qualificar gestores, produtores, animadores e
pesquisadores culturais em suas diversificadas sub-areas. A instalagao de urn
curso, com tal configuragao, busca colocar a UFBA em sintonia fina com a
significativa presenga da cultura na cidade do Salvador e no Estado da Bahia, e
pretende com isto retomar as melhores tradigoes de nossa Universidade na sua
intervengao cultural.
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3. CINE-VIDEO CLUBE - A existencia na Faculdade de Comunicafao de auditorio
com cabine de projepao e projetores (35 e 16mm); a precaria vida de cine-clubes
na cidade e a ausencia de qualquer casa de exibiqao periodica de video, a
exemplo do que ja acontece com diversas cidades brasileiras , quase que obrigam
a FACOM a trabalhar na implantaqao de urn Cine-Video Clube voltado para (a
formapao de) urn publico universitario e para urn publico interessado em video e
cinema.
4. VIDEOTECA - Dada a importancia de uma videoteca - aie bem pouco inexistente
na Faculdade - para o estudo, ensino, pesquisa e extensao na area de video, a
Unidade se ve obrigada a ampliar e consolidar a sua, que em situapao ideal deve
estar a servipo de toda a comunidade da UFBA.
5. CINEMATECA - Com a articulapao entre FACOM e Setor de Cinema da
Universidade pretende-se consolidar a cinemateca ja existente UFBA e coloca-la,
na medida do possivel, a disposipao da comunidade universitaria.
6. LABORATORIO DE PROGRAMAQAO VISUAL - Estranhamente, a Faculdade de
Comunicapao nao dispunha de pessoal especializado e de um laboratorio voltado
para a programapao visual. Com a recente contratapao de pessoal neste campo,
inclusive docente, esta em processo j instalapao de um Laboratorio de
Programapao Visual destinado ao ensino, pesquisa e extensao da programapao
visual, em suas variadas manifestapoes.

PROPOSTAS ESPECIFICAS
1. Construpao de novo predio ou ampliapao do atual, principalmente, objetivando a
instalapao dos laboratories especializados ( impress©, radio, televisao e video,
cinema, editorapao, fotografia, programapao, computapao grafica, etc);
2. Aquisipao de equipamentos necessaries ao pleno funcionamento dos laboratories
especializados em produpao de cultura da faculdade;
3. Contratapao de pessoal especializado nas areas laboratoriais ( video e televisao,
fotografia, radio, impresso, editorapao, consolidapao, computapao grafica ,etc);
4. Ampliapao das possibilidades de formapao e treinamento de pessoal, atraves de
criapao de televisao, radio e consolidapao da editora universitaria;
5. Apoio a qualificapao formal e informal, do pessoal docente e tecnicoadministrativo, especialmente voltadas para a area cultural;
6. Adequapao do espapo do auditorio da faculdade para uma utilizapao multimidia e
constituipao de um cine-video clube, com programapao permanent©, permanent©,
destinada a um publico universitario e extra-universitario;
7. Apoio a consolidapao da videoteca, cinemateca, discoteca e hemeroteca da
faculdade;
8. Auxilio a criapao de um setor de arquivamento de outros materials de
comunicapao multimidia;
9. Apoio a consolidapao do programa de pos-graduapao em comunicapao e cultura
contemporaneas;
10.Auxilio a criapao e a realizapao de cursos de extensao e de pos-graduapao em
cultura ( critica, produpao, gestao e politica culturais ) na faculdade;
11. Apoio a revista Textos de Cultura e Comunicapao;
12.Apoio a criapao de publicapoes culturais na FACOM;
13.Apoio a produpao especializada da faculdade (fotografia, video, cinema, etc).
Documento apresentado por Antonio Albino Canelas Rubim (FACOM)

INSTITUTO DE LETRAS

INTRODUQAO
Criado a partir do desmembramento da antiga Faculdade de Filosofia pela Reforrna
Universitaria de 1968, o Institute de Letras constitui a area IV da UFBA. Tal
isolamento das duas areas com as quais tem obvias afinidades (Artes e Ciencias
Humanas), determinou um funcionamento bastante autarquico, o que Ihe traz mais
desvantagens do que beneficios. A sua inclusao nas discussoes de uma politica
cultural para a UFBA pode significar a oportunidade de superar esse isolamento,
interagindo em atividades de pesquisa e extensao e exteriorizando os seus produtos,
substituindo, enfim, uma certa mentalidade de escola isolada, que tende a ser nele
dominante, por um espirito mais universitario.

INSTALAQOES E EQUIPAMENTOS
Instalado precariamente em predio de construgao recente, embora incompleta - so
50% da planta aprovada - no Campus de Ondina, o Institute de Letras pode
atenuar.provisoriamente, a sua carencia de espago fisico utilizando - para as aulas da
Graduagao, que atende mais de mil alunos do proprio Institute e dos demais cursos
da UFBA - as salas do RAF I e II.
Com esse artificio, preservam-se, com destinagao a atividades culturais, apenas:
- duas salas especiais, com televisao, video e outros equipamentos audiovisuais
- uma sala adaptada para funcionar como auditorio com 60 lugares
A Biblioteca do Institute de Letras esta instalada no terreo do predio da Biblioteca
Central da UFBA.
Em termos de equipamentos, vale registrar quatro aparelhos de televisao com
videocassete, um PC486, tres PC386 e inumeros gravadores de diversos tipos
utilizados em pesquisas especificas.
PESSOAL
Estao lotados no IL cerca 90 professores e 30 servidores tecnico-administrativos. Nos
ultimos dois anos, via CNPQ, o IL tem recebido uma media de 05 pesquisadores
visitantes por ano.

ATIVIDADES PERMANENTES
Cursos de Graduagao
O Institute de Letras oferece os Cursos de Licenciatura em Vernaculas, em
Vernaculas com Lingua Estrangeira e em Lingua Estrangeira, nos quais esta
matriculada a maioria absolute de seus estudantes, e ainda o Bacharelado, nas
mesmas modalidades. Atende tambem o Institute a um numero significative de outros
cursos, oferecendo disciplinas de Curriculo Minimo ou Complementares Obrigatorias
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em Lingua Portuguesa, em Literatura e em Dramaturgia, alem das linguas
estrangeiras instrumentais para toda a universidade, inclusive a nivel de PG.
Nesse breve perfil de cursos/disciplinas oferecidos, constata-se a inegavel vocagao
da graduagao no Institute de Letras para a formagao de profissionais de ensino e
para o estudo-aprendizagem de linguas estrangeiras.

P6s-Graduagao
0 Mestrado em Letras, criado em 1976, teve ate 91 areas de concentragao em
Lingua Portuguesa, Teoria da Literatura e Linguistica. Em 1992 o curso foi
reformulado por se terem exaurido sua definigao e sua potencialidade iniciais,
passando entao a constituir-se de duas macro-areas (Estudos Linguisticos e Estudos
Literarios), com sete areas de concentragao (Linguistica, Filologia Romanica, Lingua
Portuguesa, teoria da Literatura, Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa e
Literatura Comparada).
Desde a sua criagao, os pontos fortes do Mestrado em Letras foram as pesquisas e a
produgao nas areas de Dialetologia e Linguistica Historica da Lingua Portuguesa.
Nos ultimos dois anos vem ganhando relevo as areas de Literatura Comparada - com
pesquisas/produgoes que rearticulam a literatura a outros fatos/produgoes culturais e
a outras linguagens artisticas - e de Linguistica Aplicada - tanto nas areas de
aquisigao da linguagem quanto de ensino-aprendizagem de linguas estrangeiras.
A partir de 1994/11 comegou a funcionar, como atividade de pos-graduagao lato sensu
permanente, o curso de Especializagao em Lingua e Literatura Vernaculas,
destinado a professores do 1° e 2° graus e, em 1995/11, devera ter inicio tambem
como atividade regular e permanente o Curso de Especializagao em Tradugao.
Atualmente o Mestrado em Letras esta em process© de nova reavaliagao, objetivando
transformar-se em Programa de P6s-Graduagao em Letras com os niveis Doutorado
(em Linguistica e Literatura), Mestrado e Especializagao.
PESQUISA: PRINCIPAL VERTENTES
As 14 linhas e os 48 projetos de pesquisa atualmente em andamento no IL podem
ser agrupados indicando as seguintes areas de produgao:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Literatura, cultura e documentos baianos (seculo XX)
Filologia Romanica e Historia da Lingua Portuguesa
Dialetos rurais e urbanos no Brasil
Aquisigao e ensino do portugues
Linguistica aplicada ao ensino de linguas estrangeiras
Linguistica gerativa e sociolinguintica
Critica textual, critica genetica, edigoes criticas
Ensino de literaturas de lingua portuguesa
Literatura, cultura, historia e identidade
Teoria da Literatura
Tradugao

1
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NUCLEOS PERMANENTES DE ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSAO
Arquivo de manuscritos baianos - criado em final de 1994, destina-se a coletar e
organizar acervos de escritores e intelectuais, preservando a memoria baiana,
servindo ainda como laboratorio para os estudos de critica genetica, critica textual e
estudos culturais.
ERIC - English Resource and Information Centre (Centro de Recursos e Inform a goes
da Lingua Inglesa) - Convenio UFBA/Conselho Britanico - aberto ao publico em geral,
tern como objetivo a difusao da lingua inglesa, o aperfeigoamento de professores do
1 e 2 graus e o treinamento linguistico para membros da comunidade universitaria em
programas de intercambio.
CEPE - Centro de Ensino de Portugues para Estrangeiros - aberto ao publico em
geral, vem atendendo principalmente estudantes estrangeiros de graduagao e posgraduagao que chegam a UFBA, oferecendo cursos de lingua e cultura, alem da
realizagao de exames de proficiencia em Lingua Portuguesa.
ATIVIDADES/CURSOS PERMANENTES
CURSO DE INGLES ESPECiFICO PARA A AREA DE TURISMO - destinado a
oficiais e soldados da PM com atuagao em areas de vocagao turistica, mediante
convenio, oferecido em 93/II e 94/I;
CURSO DE INGLES ESPECIFICO PARA ATIVIDADES DE ESCRITORIO - destinado
a funcionarios da UFBA, oferecido em 94/I e II
INGLES INSTRUMENTAL PARA POS-GRADUANDOS - leitura e compreensao de
textos em Lingua Inglesa e Francesa para pos-graduandos da UFBA e candidates a
exames de Selegao para Pos-Graduagao, oferecidos em 92,93,94.
PROGRAMA DE HABILITAQAO EM LINGUAS ESTRANGEIRAS E PROFICIENCIA
EM LINGUA PORTUGUESA PARA CANDIDATOS A CURSOS DE POSGRADUAQAO - realizado duas vezes por ano pelo Mestrado em Letras, desde
Janeiro del994, atende atualmente a quase todos os cursos da UFBA, elaborando e
aplicando provas de ingles, alemao, frances, espanhol e italiano, alem de portugues,
para estudantes e profissionais estrangeiros.
OFICINA DE CONVERSAQAO EM INGLES - para portadores do 2 0 grau com
conhecimento intermediario da lingua, oferecido pela ultima vez em 93/11.
ILUFBA/NUCLEO DE ESTUDOS CANADENSES -SEQAO NE - Seminaries
(antropologia, sociologia, linguistica, literatura), cursos sobre lingua, literature e
cultura oferecidos por professores canadenses e quebequenses em missao.
ILUFBA/BCLE(Governo Frances) - Atividades regulares em convenios com UFBA,
Sec.Educagao do Estado, Sec. Educagao do Municipio, para reciclagem de
professores de frances do 1°, 2°, e 3° graus e seminaries e cursos com professores
franceses em missao (lingua, literatura, cultura francesa).
0 LATIM JURIDICO - curso oferecido regularmente para profissionais da area de
Direito.

' t
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CURSO DE ATUALIZAQAO PARA PROFESSORES DE ESPANHOL, oferecido a
partir de 94/1.
CONVENIO UFBA/FUNDAQAO VITAE/SEC.EDUCAQAO DO ESTADO - reciclagem
de professores do 2o.grau, oferecido em 1993, 1994
CONVENIO UFBA/INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA/ SEC. EDUCAQAO DO ESTADO reciclagem de professores do 1o. e 2o. graus, oferecido em 1993, 1994.
UFBA/ACADEMIA DE LETRAS DA BAHIA, FUNDAQAO CULTURAL DO ESTADO,
FUNDAQAO CASA DE JORGE AMADO - Realizagao de Seminarios, Cursos e
Eventos em convenio.
SEMINARJO INTERDEPARTAMENTAL
TRADUQAO, realizado em 92,93,94.

DE

ENSINO

E

APRENDIZAGEM

DE

COM A PALAVRA O ESCRITOR - Promogao conjunta Instituto de Letras / Biblioteca
Central / Fundagao Casa de Jorge Amado, em funcionamento a partir de outubro de
1994.

PROPOSTAS ESPECIFICAS
1. Construgao do restante do predio do Instituto de Letras em Ondina, com
subsequente instalagao da Biblioteca e definigao de espagos especificos e para
atividades culturais.
2. Instalagao de Laboratorio de Linguas, indispensavel ao bom desenvolvimento das
atividades de pesquisa em aquisigao de linguagem e ensino de linguas
estrangeiras.
3. Instalagao, devidamente equipada, de uma sala especial para cinema e video.
4. Ampliagao do quadro docente, de modo a permitir o desenvolvimento das
atividades culturais extra-curriculares - atividades extensionistas
atualmente
prejudicadas pela quase total absorgao dos docentes pelas atividades de ensino
de graduagao e pos-graduagao e de pesquisa.
5. Contratagao de Professores Visitantes altamente qualificados objetivando suprir,
pelo menos provisoriamente, os vazios da pos-graduagao, decorrentes das
aposentadorias em massa que vem ocorrendo desde 1990, e permitir a
implantagao do Doutorado.
6. Revisar e reformular os curnculos dos cursos de Graduagao e do Curso de
Mestrado, com implantagao do Doutorado e diversificagao dos cursos de posgraduagao lato sensu, ampliand0 sija perspectiva de atuagao na produgao e na
crWica da cultura.
7. Ampliar a atuagao do IL na ^rea °e Tradugao, na qual as atividades presentes
(Seminario Nacional bi-anual ^urs<:-i de Especializagao em Tradugao e Nucleo de
Tradugao) ja o credenciararr no Plario local e nacional.

V
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8. Assegurar a publicagao regular das Revistas ESTUDOS LINGUiSTICOS E
LITERARIOS (cnada em 1985, com publicagao irregular, embora initerrupta, ate o
presente) e HYPERION LETRAS (criada em 1990, publicada ate 1993), ambas
semestrais.
9. Ampliar a atuagao do IL na area de assessoramento ao ensino de 1° e 20 graus e
de treinamento e reciclagem de professores desse nivel da rede publica e
particular.
lO.Estimular e institucionalizar as iniciativas, ate o presente individualizadas, em prol
do incremento das atividades interdisciplinares no piano do ensino, da pesquisa e
da extensao.
H.Aprofundar e otimizar o potencial de convenios e intercambios com paises
estrangeiros atraves de consulados, embaixadas e entidades culturais,
estimulando e diversificando as atividades regulares de extensao, principalmente
na area de linguas e culturas estrangeiras.
12.Desenvolver a politica de convivencia e cultura ate agora implementada
diversificando as atividades e os public- s.
13.Desenvolver o potencial do IL na captagao de recursos extra-orgamentarios com o
oferecimento de cursos com destinagao especifica de treinamento e reciclagem
em areas de competencia do Institute.
14.Ampliar a participagao do IL no treinamento de servidores tecnico-administrativos
da UFBA com a utilizagao dos professores do ensino medio lotados nos
departamentos.

Docume

ito apresentado por Eneida Leal Cunha (LET)
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MUSED DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA

HISTORiCO
O Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA-MAE foi criado em 27 de setembro de
1983, na gestao do Magnifico Reitor Macedo Costa, tendo sido instalado no
subterraneo da antiga Faculdade de Medicina.
Seu acervo e constituido de colegoes arqueologicas e etnologicas, que pertenceram
aos pesquisadores Valentin Calderon, Carlos Ott,Vital Rego e Pedro Agostinho da
Silva, sendo composto, tambem, pelos testemunhos arqueologicos existentes no
espago arquitetonico e pelo material coletado em pesquisas de campo empreendidas
pelos pesquisadores do Museu.

ASPECTOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS
Decreto de criagao:riao existente.
Regimento: em tramitagao, no Conselho Universitario.
Organograma : existe uma proposta que entrara em vigor a partir da aprovagao do
regimento (vide anexo do diagnostico do MAE).

INSTALAQOES
O Museu esta instalado no subsolo da antiga Faculdade de Medicina , sendo suas
instalagoes consideradas precarias e inadequadas ao desenvolvimento das
atividades administrativas e museologicas, embora, exista possibilidade de ampliagao
e adequagao de espagos, no proprio local. No momento, atraves do process© ne
073174/93, o Conselho Universitario deliberou que as instituigoes ali alocadas
deverao ser transferidas, para que o predio seja ocupado pela Faculdade de
Medicina.
PESSOAL
O quadro funcional do MAE e formado por sete (7 ) funcionarios, assim distribuidos:
1
2
1
1
1
1

Diretor-Museologo
Recepcionistas
Monitor
Conservador
Monitor, tambem responsavel pelo Servigo de Apoio
Assessor Administrative.

Para suprir as necessidades do Museu a administragao considera como necessaria a
existencia de mais nove (9 ) funcionarios, perfazendo urn total de dezesseis (16)
pessoas.
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EQUIPAMENTOS
1 computador e 1 impressora;
1 projetor de slides;
1 maquina de fotografica

ATIVIDADES PERMANENTES E PUBLICO ENVOLVIDO:
Visitas Guiadas com alunos de 1e e 2~ graus;
Documentagao Basica do Acervo;
Pesquisas no ambito da Antropologia , da Arqueologia e da Museologia.
Atividades educativas : 10.910 estudantes de junho de 1992 a outubro de 1994.
Seminarios: 220 participantes, de julho de 1993 a julho de 1994.
Exposigoes: 11.100 visitantes de maio de 1993 a novembro de 1994.

EVENTOS PRINCIPAIS:
Seminarios;
_ Exposigoes de Arte relacionadas as tematicas do acervo;
Comemoragao do Dia Internacional do Museu (18 de maio);
Comemoragao do Dia do Indio (19 de abril)
Exposigoes Temporarias.
PROPOSTAS E METAS: Vide p. 82 do diagnostic© do MAE, item: Propostas e Metas.

MUSEU AFRO-BRASILEIRO
HISTORICO
O Museu Afro-Brasileiro foi criado em 4 de maio de 1974, na gestao do Ministro
Gibsom Barbosa, do ITAMARATI, atraves de convenios assinados pelos Ministerios
das Relagoes Exteriores , Educagao e Culture e pela Universidade Federal da Bahia,
tendo sido inaugurado em 1982 pelo entao Reitor Macedo Costa. O acervo e
composto de colegoes etnologicas de varies povos africanos e da cultura afrobrasileira.
O Museu funciona no predio da Antiga Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus.

ASPECTOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS
O Museu Afro e urn Setor do “Centro de Estudos Afro-Orientais”. Nao possui
regimento ou interne decreto de criagao, organograma e nem divisao em setores. O
Diretor do Museu e o Diretor do CEAO, que indica urn coordenador para o Museu.

k
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INSTALAQOES
O espago fisico destinado ao Museu e insuficiente e inadequado, estando as
instalaqoes eletricas em precarias condiqoes, colocando em risco todo o acervo.
A Faculdade de Medicina pretende ocupar a area destinada ao rnuseu, sendo que,
no momento , foi destinada uma casa, no Terreiro de Jesus, para sua instala^ao.
Entretanto, o predio ainda nao possui as condiqoes adequadas ao funcionamento da
Instituiqao, fato que torna impossivel o seu deslocamento a curto prazo.

PESSOAL
O quadro de pessoal e assim composto:
1 Sociologo (coordenador do museu);
1 Tecnico em assuntos educacionais;
3 Assistentes administrativos;
1 Auxiliar em Administrative;
1 pintor.
Nao possui museologos, o que dificulta a realizagao das atividades museologicas.
Este fato torna a UFBA em situagao irregular per !te os Conselhos Federal e
Regional de Museologia, pois a profissao e regulamentada atraves da lei nO 7.287 de
18.12.84, regulamentada pelo Decreto nO 91.775, de 15.10.85.

EQUIPAMENTOS
O Museu nao conta com equipamento algum.

ATIVIDADE PERMANENTE, PUBLICO ENVOLVIDO:
Programa Museu-Escola, que atendeu a 2.490 alunos, de janeiro a outubro de 1994.

EVENTOS PRINCIPAIS:
Exposigoes temporarias; desfiles de moda; langamentos de livros; recitals.
Participaram dessas atividades 9.875 pesoas, de janeiro a outubro de 1994.
PROPOSTAS E METAS:
• Apoio a pesquisas sobre a realidade do negro no Brasil;
• Ampliagao e adequagao do espago fisico;
• Reestruturagao da montagem das exposigoes;
• Elaboragao de cartazes, folhetos e catalogo;
• Elaboragao do projeto de documentagao para o acervo do Museu.
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MEMORIAL DA MEDICINA
HISTORICO
Inaugurado no dia 5 de novembro de 1982. Estando situado no predio da Antiga
Faculdade de medicina. Seu acervo e composto de teses, documentos, livros raros,
obras de arte, mobiliario, instrumentos de laboratorio e cirurgicos. O arquivo de
documentos perfaz um total de 5.000.300 paginas.

ASPECTOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS
Nao possui decreto de criagao nem regimento. O Museu esta subordinado a
Faculdade de Medicina, sendo que, o seu Diretor indica o responsavel pela diregao
do mesmo, o qual nao possui a formagao de museoiogo, nao atendendo, pois, ao
disposto na lei que regulamenta a profissao.

INSTALAQOES
O Museu esta distribuido em 11 salas do antigo Colegio dos Jesuitas, existindo
problemas com relagao as instalagoes eletricas, bem como com a cobertura, que
ocasiona goteiras e infiltragoes.
PESSOAL
O museu possui 7 funcionarios assim distribuidos:
1 Responsavel pela diregao;
1 Bibliotecario;
2 Assistentes administrativos;
1 Auxiliar administrative;
1 Vigilante
1 Continue.

EQUIPAMENTOS
Nao possui equipamentos.

EVENTOS PRINCIPAL
Congresses, seminarios, formaturas, exposigoes temporarias, langamentos de livros,
cursos, simposios e palestras.
Publico: medicos, estudantes de medicina, historiadores, pesquisadores e publico em
geral.
METAS:
Dar continuidade as pesquisas;
Obter financiamento para os projetos.
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MUSEU DE ARTE SACRA
HISTORICO
O Museu foi criado pelo Re tor Edgard Santos em 1958. Esta situado no Convento de
Santa Teresa, Rua do Sodre. Tendo sido inaugurado, apos restauragao do
monumento, em 10 de agosto de 1959.
0 seu acervo e constituido por pegas da Arquidiocese do Salvador, do Mosteiro de
Sao Bento e por aquisigoes da UFBA. Das 2.000 pegas que compoem o acervo,
somente 800 pertencem a Universidade.
As colegoes estao assim distribuidas: pintura, escultura, talha, prataria e azulejaria e
mobiliario, relacionadas a arte sacra crista.

ASPECTOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS
A transformagao do convento em Museu foi realizada atraves de urn convenio, com
prazo de 60 anos, firmado entre a Arquidiocese de Sao Salvador e a UFBA, em 24 de
margo de 1958.
O Museu possui regimento, que esta necessitando de um~ revisao e atualizagao, por
ter sido elaborado ha muitos anos .
Nao possui setores nem organograma.

INSTALAQOES
A area construida e de 5.261m2 e seu espago fisico e composto de 22 salas de
exposigoes permanentes, uma sala de exposigao temporaria, urn auditorio, uma sala
de eventos e uma biblioteca.
Possui series problemas nas instalagoes eletricas, o que em risco o acervo.
A area do quinto andar apresenta problemas de infiltragdes e goteiras.

PESSOAL
O quadro de pessoal e constituido de 41 funcionarios, assim distribuidos:
1 Diretor-Museologo;
1 Secretaria administrativa;
7 Assistentes administrativos;
2 Auxiliares administrativos;
1 Tecnico em contabilidade;
3 Museologos;
1 Bibliotecario;
1 Eng.civil;
1 Arquiteto;
1 Tecnico em assuntos culturais;
1 Programador cultural;
2 Restaurados;
2 Tecnicos em eletricidade;
3 Porteiros;
1 Continuo;
9 Vigilantes;
1 Servente de obras;

-
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1
2
1
1

Marceneiro;
Pedreiros;
Encanador;
Jardineiro.

EQUIPAMENTOS
1 computador
1 aparelho de som completo;
1 televisor;

1 video
1 projetor de slides;
1 maquina fotografica.

ATIVIDADES PERMANENTES:
Festa de Santa Teresa - 15 de outubro;
Aniversario do Museu - 10 de agosto;
Programa Museu-Escola

EVENTOS PRINCIPAIS:
Casamentos, realizados na capela de Santa Teresa
Formaturas;
Concertos;
Palestras;
Exposigoes Temporarias;
Cursos;
Seminarios.
VERBA:
A base do orgamento do Museu e a renda proveniente dos casamentos, realizados
na capela de Santa Teresa. De Janeiro a outubro foram realizados 58 casamentos.
Outras atividades rentaveis sao as formaturas e missas.

\
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PROPOSTAS ESPECIFICAS PARA MUSEUS DA UFBA

Os Diretores dos Museus da UFBA, o Coordenador do Curso de Museologia, Chefe
do Departamento de Museoiogia e os Professores do referido Curso, convocados
pela Profa. Maria Celia T. Moura Santos, designada pelo Magnifico Reitor da UFBA,
atraves da portaria ne 1.905/94, para compor o grupo de trabalho com o objetivo de
proper uma politica de institucionalizacao da pesquisa e produgao em comunicagao,
letras e artes para a UFBA, apos uma ampla discussao sobre os diagnosticos das
instituigoes museais da Universidade, apresentam os aspectos considerados mais
relevantes, que deverao constar no documento final a ser encaminhado ao Magnifico
Reitor da UFBA.

Quanto aos aspectos legais e administrativos:
a) A ausencia de regimentos, na grande maioria dos museus, dificulta o desempenho
das atividades tecnicas e administrativas, pois nao ficam Claras, para o corpo
tecnico e administrative, as fungoes que Ihes compete executar;
£

b) A maioria dos Museus da UFBA nao possui decreto de criagao, o que nao Ihes
permite urn amparo legal;
c) Ha uma carencia, no quadro de pessoal, de profissional museologo, tornando
dificil a consecugao das agoes museais de conservagao, documentagao, pesquisa,
exposigao e comunicagao dos acervos, que sao as agoes basicas dos museus;
d) Apesar da UFBA manter urn Curso de Museologia, unico na Regiao Norte e
Nordeste, considerado pelo Guia do Estudante - Abril Cultural, como urn Curso 5
Estrelas, nao ha, na UFBA, concurso para essa categoria profissional, com o
objetivo de compor o quadro de pessoal para suas instituigoes museologicas. For
outro lado, considera-se de extrema gravidade o nao cumprimento da lei
regulamentadora da profissao de musseologo, que torna obrigatoria a diregao dos
museus por profissionais museologos.
e) Os Museus da Universidade estao vinculados a diversas instituigoes e instancias
diferenciadas, fato que dificulta a realizagao de projetos e programas articulados,
bem como a existencia de uma politica museologica para a UFBA. Constatou-se a
necessidade de implantagao da Coordenadoria de Museus da UFBA, ja proposta
no seminario realizado de 2 a 8 de abril de 1992, no Museu de Arte Sacra, com o
fim especifico de analisar e proper a instalagao da referida Coordenadoria. Foi
sugerido que fosse acrescentado, no item referente ao Conselho Consultivo da
Coordenadoria, 1 representante dos Estudantes do Curso de Museologia, a ser
indicado pelo Centro Academico (Vide documento em anexo).
f) A necessidade de criagao da Coordenadoria de Museus da UFBA, evidencia-se,
de maneira imperiosa, como forma de reunir esforgos para uma urgente mudanga
na estrutura e funcionamento dos museus, que se deseja menos voltados para si
mesmos e mais dirigidos para os interesses da nossa sociedade, no momento
atual, tanto no piano interne da vida universitaria, como no da comunidade onde
se encontram inseridos.
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QUANTO AS INSTALAQOES E EQUIPAMENTOS:
a) A maioria dos Museus da UFBA esta instalada de forma inadequada, dificultando o
desempenho das atividades tecnicas, colocando em risco a conservaqao e a
seguranqa do acervo.
b) A falta de equipamentos torna inviavel uma politica adequada de conservaqao
dos acervos, bem como da sua divulgaqao e do seu uso pela sociedade;

Quanto asatividades permanentes:
a) Em geral, as atividades e os projetos sao desenvolvidos de forma isolada, nao
existindo agoes integradas entre os diversos museus da UFBA e os cursos
oferecidos pela Universidade, o que nao permit! o indispensavel intercambio
cientifico e cultural, como fonte realimentadora de conhecimento, deixando de
aproveitar o potencial da museografia, para divulgagao e uso por parte da
sociedade, dos resultados das pesquisas realizadas no ambito da Universidade;
b) Nao existe, no interior da propria Universidade, uma divulgagao das agoes que sao
desenvolvidas nos museus e do seu potencial educative nao-formal, responsavc'
pela investigagao, conservagao e difusao do patrimdnio cultural, potencialmente
musealizavel;

QUANTO A DOTAQAO ORQAMENTARIA:
A falta de uma dotagao orgamentaria destinada a essas instituigoes dificulta as agoes
tecnicas e administrativas, a aquisigao de material permanente, a manutengao do
espago fisico e do acervo, bem como a realizagao dos programas definidos por essas
instituigoes.
QUANTO A RELAQAO COM 0 CURSO DE MUSEOLOGIA:
a) Foi constatado que se faz necessaria uma agao articulada entre o Curso de
Museologia, Museus e Superintendencia Academica, no sentido de regulamentar a
realizagao de estagios curriculares dos estudantes do curso de Museologia, nos
museus, com a devida orientagao de seus professores, visando melhorar a
qualidade do ensino e as atividades tecnicas dessas instituigoes museais;
b) O pessoal tecnico dos museus da UFBA esta carente de urn process© de
reciclagem na area da museologia, sendo necessario uma atuagao conjunta com o
curso de Museologia, objetivando atualiza-los e, consequentemente, melhorar a
qualidade e o desempenho das atividades tecnicas dos Museus;
c) Constatou-se que o corpo docente do Curso de Museologia, composto por sete
professores, e bastante reduzido, fato que ocasiona uma sobrecarga de trabalho
dos docentes, sendo, portanto, necessaria, a ampliagao do quadro de professores,
atraves de concurso publico, para que os mesmos possam assumir as atividades
integradas com os museus da Universidade.
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CARACTERIZAQAO DE UMA POLITICA CULTURAL PARA A UFBA :
Recomendamos que sejam apreciados os itens 2, 5, 6, 8, e 14, do Roteiro para
Discussao da Carta de Campo Grande; um projeto cultural para o Brasil-Campo
Grande, 1990.

NO QUE CONCERNE AOS MUSEUS:
Os Museus Universitarios sao orgaos necessaries ao ensino, a pesquisa e a
extensao, devendo ser levados em conta em qualquer politica cultural academica que
a Universidade venha a adotar, respeitando as especificidades dessas instituigoes
museais.
“O Museu Universitario representa o “corredor,,de mao-dupla mais dinamico da
Universidade, onde, no sentido interior-exterior os resultados das pesquisas sao
levados a sociedade, enquanto no sentido inverse os anseios
dessa mesma
sociedade sao e devem ser captados para ser processados. Tal fluxo, que
estabelece a troca de saberes sistematizados, o academico e o popular, tera como
consequencia a produgao de conhecimento resultante do confronto com a realidade
brasileira, promovendo a democratizagao do conhecimento e a participagao efeti'
da comunidade na atuagao da Universidade.’’(Mattos, 1992).
Segundo as recomendagoes contidas no Documento Final do I ENCONTRO DE
MUSEUS UNIVERSITARIOS, realizado em Goiania, de 26 a 30 de julho de 1992, os
museus universitarios tern a peculiaridade de favorecer e char condigbes para que a
Universidade exerga, na plenitude de sua autonomia, o papel critico que Ihe e
inerente enquanto Forum privilegiado da consciencia nacional e do exercicio real da
cidadania.
A agao museologica a ser desenvolvida nos museus universitarios brasileiros deve
estar comprometida com a pratica da cidadania e com os compromissos assumidos
pelo ICOM e pela UNESCO, contidos nos documentos aprovados na Mesa Redonda
de Santiago do Chile, em 1972, e na Declaragao de Caracas, em janeiro de 1992.
Nesse sentido, recomenda-se que:
a) O museu seja reconhecido como um dos meios mais eficazes para a socializagao
do conhecimento produzido na universidade, atraves dos meios de comunicagao
museologicos, tendo como suporte basico as suas exposigoes;
b) A coleta, o acervo, o registro e a comunicagao do museu universitario sejam
efetuados respeitando-se as diversidades culturais e ouvidos os diversos
segmentos da sociedade na qual Universidade e Museus estao inseridos;
Seja efetuada uma avaliagao do posicionamento dos tecnicos e dos pesquisadores,
que atuam nos museus universitarios, levando-os a reconhecer o espago do museu
como propicio a agao conjunta e a pratica da cidadania.

Documento apresentado por Maria C6lia Moura Santos (MUS)
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CURSO DE MUSEOLOGIA

INTRODUQAO
O Curso de Museologia da Universidade Federal da Bahia foi instalado em 1970, por
sugestao do Historiador e Arqueologo Prof. Valentin Calderon, que foi o seu primeiro
Coordenador. O primeiro curriculo foi estruturado com base no Parecer n- 917/69 e
na Resolugao nQ 14, de 27 de fevereiro de 1970, do Conselho Federal de Educagao.
Desde a sua criagao, o Curso de Museologia esta instalado na Faculdade de Filosofia
e Ciencias Humanas, o que permite urn intercambio bastante saudavel com Cursos
de areas afins, como Historia, Sociologia, Antropologia, Psicologia, Ciencias Politicas
e Filosofia, mas, por outro lado, assim como os demais cursos ali instalados, vem
sofrendo serias consequencias devido a falta de instalagoes adequadas ao seu
funcionamento, e, no caso especifico do Curso de Museologia, constata-se a
ausencia de espago para instalagao de laboratorios, montagem de exposigoes,
gabinetes para os docentes e biblioteca.
Com o objetivo de adequar o Curso a evolugao do processo museologico, as
necessidades regionais e ao mercado de trabalho, foram realizadas duas reformas
curriculares, uma em 1979 e outra em 1989, sendo que esta ultima se deu apos uma
ampla discussao, da qual participaram os corpos docente e discente e ex-alunos,
museologos graduados pela UFBA, que estavam atuando no mercado de trabalho.
Atualmente, constata-se a necessidade de
realizagao de uma nova reforma
curricular, objetivando adequa-lo aos avangos da museologia.
O Curso de Museologia da UFBA e o unico existente na regiao Norte e Nordeste do
Pais e, apesar de ser urn Curso novo, se considerarmos a longa tradigao da UFBA.
Mesmo assim, o curso tern se destacado, nacionalmente e no exterior, por meio do
trabalho serio e competente de seu reduzido corpo docente, inicialmente de tres
professores e no momento com urn total de sete docentes, que atendem as
necessidades didaticas e administrativas e ainda realizam atividades de pesquisa e
extensao, cursam a pos-graduagao, ministram varies cursos em diversas instituigoes,
no Brasil e em outros Paises, alem de possuirem diversos trabalhos publicados.
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E interessante destacar que, durante dois anos, o Curso de Museologia da UFBA foi
considerado, pelo guia do estudante, publicado pela Editora Abril Cultural, por duas
vezes, o melhor Curso de Museologia do Pais, recebendo a classificagao “5
estrelas".
No que diz respeito a relagao entre o Curso de Museologia e os Museus da UFBA,
tem-se tentado, ao longo dos anos, realizar agoes integradas e regulamentar a
pratica do estagio supervisionado, no interior dessas instituigoes, mas, na realidade,
esta pratica tern sido dificultada por varies motivos, tais como: falta de condigoes dos
museus como recursos humanos, materiais e fisicos necessaries ao desempenho
das atividades tecnicas, alem da sobrecarga de atividades dos docentes, o que torna
essas instituigoes obsoletas, em relagao a evolugao do processo museologico,
dificultando a pratica do ensino da museologia. O que se observa, e que o Curso
avanga teorica e conceitualmente, e, entretanto, esses avangos nao tern atingido os
museus da UFBA, devido as dificuldades ja mencionadas.
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Considera-se, no presente momento, o Curso de Museologia da UFBA consolidado,
no que diz respeito a credibilidade e aceitapao por parte da sociedade, o que faz com
que o seu corpo docente reconhepa, cada vez mais, a necessidade constante de
aperfeipoamento, no sentido de melhorar a qualidade de ensino e ampliar cada vez
mais o seu campo de atuacao, contando com o apoio indispensavel da Administrapao
Central da UFBA para sanar as dificuldades encontradas, assumindo, conjuntamente,
o compromisso de consolidar, cada vez mais as conquistais ja alcanpadas.

PROPOSTAS ESPECIFICAS

• Ampliapao do quadro de docentes do Departamento de Museologia, com o
objetivo de atender a reforma curricular e a realizapao de apoes integradas com
os Museus da UFBA;
• Construpao do laboratorio do Curso de Museologia com aquisipao de
equipamentos necessaries ao seu funcionamento, para atender as atividades
didaticas e aos Museus da UFBA;
• Apoio a criapao, a medio prazo, de urn curso de especializapao em museologia
para atender aos Estados das Regioes Norte e Nordeste;
• Apoio a realizapao de cursos de extensao;
• Apoio a criapao de uma biblioteca especializada na area da museologia;
• Concessao de bolsas para os estagiarios de museologia atuarem nos Museus da
UFBA, e em projetos de extensao do Departamento;
• Apoio a publicapao de trabalhos de professores e alunos do Curso de Museologia;

• Celebrapao de convenios com universidades que oferepam Cursos de Museologia,
no Brasil e no Exterior, visando ao intercambio entre docentes e a realizapao de
eventos;
• Apoio a realizapao anual do "Forum Nordestino de Museologia" bem como do
“Encontro do Curso de Museologia com os Museus de Salvador”;
• Celebrapao de convenio entre a UFBA e a Secretaria de Educapao do Estado da
Bahia, com o objetivo de dar continuidade as apoes do Museu DidaticoComunitario de Itapua, instalado no Colegio Estadual Governador Lomanto Junior,
com a participapao do Departamento de Museologia;

Documento apresentado por Maria C6lia Moura Santos(MUS)

EDITORA UNIVERSITARIA

INTRODUQAO

Criada por portaria ministerial de abril de 1993, a Editora Universitaria, orgao
suplementar da UFBA, esta em fase de implantagao e instalagao em novo espago
fisico. No presente funciona ainda junto a grafica, no que toda a Universidade
conhece como Centro Editorial e Didatico. Durante anos um embriao de editora
funcionou sufocado pelas precarias instalagoes e recursos humanos e materiais
inadequados, preterido em face das enormes e desordenadas demandas de servigos
eminentemente graficos, que tanto a administragao central quanto as diversas
unidades/orgaos fazem ao CED. Mas, ainda assim, suas publicagoes foram - em
capazes de credendencia-lo junto a comunidade
quantidade e qualidade
universitaria e o publico externo.
Ainda no final da 1994, componentes da administragao central da UFBA representada para esse caso especifico pelo Reitor, Pro-Reitoria de Planejamento e
Administragao, Prefeito do Campus, Assessoria do Reitor e Diretor do antigo CED e
atual EDUFBA, Prof. Gustavo Falcon - reunidos com a presenga da Fapex, ultimaram
as deliberagoes e cronograma das providencias a serem tomadas para a separagao
definitiva, inclusive fisica, entre EDUFBA e grafica. Atualmente esta em curso a
revisao e adequagao do Regimento Interne e a montagem da nova estrutura
administrativa e tecnica, necessaries ao funcionamento pleno da Editora.
Tambem em dezembro de 1994 foi realizado um Seminario sobre a EDUFBA, com
participagao significativa de liderangas academicas oriundas de diversas areas da
UFBA, cujas propostas, a seguir arroladas, sao a pauta presente da Editora.

SINTESE DAS PROPOSTAS
SEMINARIO EDUFBA (06 e 07 de dezembro de 1994)
I - Relatives a institucionalizagao e funcionamento
• Comissao para rever e reformular regimento interne, a ser submetido ao Conselho
Universitario.
• Separagao Grafica/Editora, a ser implementada em prazo e forma decididos pela
administragao central e Diretor da Editora.
• A UFBA devera buscar meios para fazer um investimento inicial - equipamentos,
meteriais, pessoal, divulgagao - que viabilize o funcionamento da Editora.
• A meta, a curto prazo, e a Editora se tornar auto-sustentavel.
• Definir no orgamento da UFBA percentual que garanta, no periodo de implantagao,
a publicagao anual de trinta (30) livros e dez (10) revistas academicas.
• Dotar a Editora de uma gerencia Comercial, com departamentos de divulgagao e
de comercializagao.
• Reforma das livrarias e comercializagao: examinar possibilidade de exploragao por
terceiros, mediante licitagao.
• Promover ampla campanha publicitaria e jornalistica, intra e extra-universidade,
para divulgagao da editora e suas livrarias.
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• Buscar acordos com distribuidoras universitarias e privadas visando
profissionalizar a distribuipao e a comercializapao das publicapoes da Editora.
• Desenvolver uma estrategia de co-edipoes, com sociedades cientificas, entidades
empresas,
outras
da
sociedade
civil
governamentais
orgaos
universidades/editoras universitarias e editoras privadas.
* Criar urn sistema de maia direta valendo-se das listagens de associados das
sociedades cientificas, para divulgapao dos servipos da Editora e de suas
publicapoes.
* Implantar sistema de vendas por reembolso postal e cartoes de credito.
* Estabelecer e divulgar normas de para aceitapao de originals a serern apreciados
pelo conselho editorial.
• Criar urn “Banco de pareceristas” a partir de indicapoes dos departamentos.

II - Diretrizes Editorials Gerais
• Zelar pela qualidade, tanto da decisao editorial (o que publicar), quanto da
publicapao (o livro).
• Cuidar da imagem da Editora, junto aos autores (examinando possibilidades de
remunerapao) e junto ao publico consumidor.
• Promover estudos sobre lacunas bibliograficas nas diversas areas para subsidiar
as decisoes editorials, envolvendo departamentos e colegiados de PG.
• Examinar a demanda e a viabilidade de investir tambem em novas tecnologias de
publicapao (nao graficas).
• Decisoes editorials devem ter como criterios a qualidade (prioritario) e o apelo
comercial (secundaho, mas nao irrelevante).
• Combinar/alternar publicapoes mais densas (teoricas, altamente especializadas,
destinadas a publico menor), com publicapoes mais leves (divulgapao, menos
especializadas, publico mais amplo).

Ill - Linhas Editorials
• Privilegiar publicapoes em colepoes/series, e so excepcionalmente trabalhar com
titulos isolados.
• Definir uma linha de publicapao de textos didaticos, com projeto grafico simples,
especificando a area de destinapao, para atender principalmente a graduapao.
• Definir uma linha de publicapao de tradupao de ensaios relevantes retirados de
periodicos especializados estrangeiros, nas diversas areas.
• Definir uma linha de publicapao de tradupoes de textos “classicos" de diversas
areas, ainda nao disponiveis.
• Criar colepao de livros acerca da tematica “Bahia”, em suas mais diversas
angulapoes (ineditos e classicos), aberta a autores diversos ("Bahia de Todos")
• Criar colepao de livros de dimensoes pequena (livros de bolso), sobre tematicas e
personalidades baianas, destinada a publico amplo (estudantes, turistas, etc).
• Criar colepao de “livros de arte”, em co-autoria com instituipoes publicas ou
empresas, valendo-se principalmente do acervo da UFBA (museus, acervo de
obras e documentos raros, etc.)
• Criar colepao especifica sobre tematicas da contemporaneidade, nas diversas
areas, aberta a autores inclusive estrangeiros.
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IV - Periodicos
Definir programa de apoio as revistas academicas existentes na UFBA.
• Utilizar recursos especificos para este fim, a serem definidos no orpamento da
universidade.
• Contemplar apoio financeiro e tecnico-operacional (projeto grafico, distribuipao,
assmaturas.etc).
• Deliberar sobre quais revistas apoiar a partir de avaliapao da qualidade e da
repercussao das publicapoes ja existentes em seus campos especificos.
• Estabelecer um programa de avaliapao anual dos periodicos apoiados, valendo-se
para tanto de pareceristas nacionais.
• A partir dessa avaliapao a UFBA definira, anualmente, dez revistas a serem
apoiadas.
• Criar programa especial de apoio para revistas/periodicos emergentes.
• Incentivar as publicapoes interdisciplinares.
• Discutir a procedencia e viabilidade de:
a) Reativar, em novas bases, a revista da universidade - publicapao semestral
de revista politico-cultural, destinada a publico amplo.
b) Publicar uma revista de jornalismo cientifico, destinada a divulgar (e nao
veicular) a produpao cintifico-cultural da UFBA.
V - Sugestoes as instancias institucionais
• Criar premios anuais para melhores dissertapoes/teses de cada area, assegurando
a sua publicapao.
• Discutir a possibilidade de substituir, nos regimentos dos cursos de PG, o
"plenamente”ou "com distinpao” por “recomenda-se a publicapao”, para as
melhores teses/dissertapoes, como ja fazem outras universidades.
• Estimular os Departamentos a produpao de material didatico destinado a
graduapao, a ser publicado pela editora.
• Solicitar dos Departamentos e Colegiados de Graduapao e Pos-Graduapao:
a) indicapao de pareceristas.
b) diagnosticos de lacunas bibliograficas
c) sugestoes de publicapoes.

Documento organizado por Eneida Leal Cunha (ASSR)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRo—REITORIA DE EXTENSAO

SEMINARID PARA DISCUSSSO DA PROPOSTA DE IHPLANTACaO
DA COORDENADORIA DE hUSEUS DA UFEA.

Curso de Huseo1ogia, Direfcores e
Os Professores do
Tecnicos dos
Huseus da UFBA,
reunidos no Huseu de
Arte Sacra
nos
dias 02 e
08 de
abril de i99E,
atendendo a
convocacao do
Pro—Reitor de Extensao,
Prof . Francisco Sena, discutiram e analisarm a pro—
posta de instalacao
de uma Coordenadoria de Museus
na UFBA; e, considerando os div^rrsos aspectos abor —
dados nos documentos
elaborados pelos tecnicos dos
diversos museus, apresentados
em anexo e as diversas propostas
apresentadas em plenario, encaminham
as consideracoes e recomendacoes a seguir:

QUANTO A POLiTICA
UFBA :

A SER ADOTADA

PARA OS MUSEUS DA

a)

sej a
implantada uma Coordenadoria
de Museus da
forma de
reunir esforcos
para uma
UFBA, coma
mudanca na estrutura e funcionamento
ur gen t e•
Universidade Federal
da Bahia,
dos
Museus da
que se deseja
mais dirigidos aos interesses da
nossa .sociedade, no
atual
momento,
tanto no
piano interno da vida universitaria, coma no da
comunidade onde estao inseridos;

b)

que
a Coordenadoria
de Museus
da UFBA
seja o
orgao
articulador, no
sentido
de, juntamente
com o Curso de Museologia, Diretores e Tecnicos
de Museus, .tracar
as diretrizes basicas de uma
polxtica a ser
adotada por estas inst it uicroes,
considerando—se,
dentre
outros,
os seguintes
aspect os:

-as acoes
que
os Museus da UFBA devem desempenhar
junto as comunidades onde estao inseridos,para que
venharn a assumir,
ef et i vament e , seus papeis
como
orgaos
de
extensao
da
Universidade Federal
da
Bahia;

