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RESUMO 

 

 

Este estudo analisa a entrada e relativa legitimação da cultura popular na 

Universidade Estadual de Feira de Santana, bem como algumas das repercussões 

filosóficas, materiais, simbólicas e sociais dessa entrada cronologicamente situada entre 

1976 a 2006. A escolha do período deve-se à ênfase dada pelos entrevistados em anos 

mais recentes como carregados de mudanças. Há três fases encontradas nessa relação do 

centro intelectualizado com o popular, sendo a primeira fase marcada pela cooptação da 

cultura popular pela Ditadura Civil-Militar, a segunda marcada pela idéia do “resgate” 

da cultura popular, e a terceira mais aberta e menos paternalista, que se estende até o 

momento presente. Conclui-se com esta pesquisa que a legitimação e manutenção da 

cultura popular enquanto um saber de fato dentro da UEFS perpassa pela própria 

democratização da sociedade e, por consequência, da universidade.  

 

Palavras-chave: cultura popular, universidade pública, UEFS, folclore, “resgate”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

El presente estudio analiza el ingreso y la relativa legitimación de la cultura popular en 

la Universidade Estatal de Feira de Santana, así como algunas de las repercusiones 

filosóficas, materiales, simbólicas y sociales de ese ingreso, cronologicamente situado 

entre 1976 y 2006. La elección por el período se debe al énfasis dado por los 

entrevistados en los años más recientes como cargados de cambios. Hay tres fases 

encontradas en la relación del centro intelectualizado con el popular, siendo la primera 

fase marcada por la cooptación de la Dictadura Civil y Militar, la segunda marcada por 

la idea de “rescate” de la cultura popular, y la tercera, más abierta y menos paternalista, 

que se prolonga hasta el momento. Con ese estudio, se concluye que la legitimación y 

manutención de la cultura popular, como un saber real dentro de la UEFS, pasa por la 

propia democratización de la sociedad y, consequentemente, de la universidad.      

 

Palabras-llave: Cultura Popular, Universidad Pública, UEFS, Folklore, “Rescate”.  
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa em questão objetiva analisar quando, e através de que contexto, a 

cultura popular adentrou e conseguiu adquirir legitimidade dentro da Universidade 

Estadual de Feira de Santana, ou seja, como as tradições culturais foram apoiadas pelos 

projetos e trâmites burocráticos da Universidade [entenda-se Universidade como a 

UEFS, e universidade como as demais instituições de ensino superior] que, via de regra, 

se ancora no discurso da Instituição difusora da luz, do “futuro”, do saber científico que 

constitui o seu principal pilar de sustentação. Buscamos analisar os motivos desse apoio 

e em que ritmo ele se processa avaliando, para tanto, o discurso oficial que a Instituição 

desenvolve acerca dessas tradições, e relacionando este discurso à visão de diferentes 

segmentos sociais presentes dentro e fora da Universidade, analisando assim o papel 

desenvolvido pela mesma.  

Por discurso oficial entendam os conteúdos veiculados nos relatórios anuais e em 

alguns panfletos produzidos pela Universidade nos quais encontra-se o seu 

posicionamento sobre as tradições culturais. Este estudo abordará como tradições 

culturais as dinâmicas manifestações artísticas oriundas da cultura popular, e entende o 

termo cultura popular como um conceito tanto impreciso como indispensável para a 

compreensão da construção e legitimação dialética de valores e símbolos socialmente 

referendados. 

Esta pesquisa não se limita à visão institucional típica dos relatórios e discursos 

oficiais; entretanto, traz ao debate as visões de artistas populares, professores da 

Instituição e ex-funcionários, além de autores dedicados ao estudo da cultura popular e 

do papel da universidade no Brasil, aplicando para tanto a ótica da construção ou 

aceitação de valores, mediante o conflito dialético existente entre as diferentes classes 

sociais presentes na Universidade e suas respectivas representações culturais, refletindo 

como estes diferentes grupos se relacionam com o discurso oficial da Instituição. Este 

contraponto também se faz necessário para analisar as possíveis mudanças na postura 

oficial da UEFS ante as tradições populares.   

O período estudado encontra-se cronologicamente situado entre 1976 e 2006, 

período que corresponde à instalação da FUFS – Fundação Universidade de Feira de 

Santana, em 1976 que, posteriormente, em 1980, foi renomeada UEFS – Universidade
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Estadual de Feira de Santana. Dada a criação da Caminhada do Folclore, em 2000, a 

criação do Núcleo de Cultura Popular em 2004, e a ênfase dada pelos entrevistados na 

cronologia mais próxima como carregada de transformações na postura da 

Universidade, entendemos que estes fatos não poderiam ser relegados por esta 

investigação, justificando assim o recorte até 2006.  

A temática abordada não se esgota com esta pesquisa, visto que apresenta uma 

grande viabilidade de crescimento, sendo, inclusive, potencialmente superior aos limites 

de um projeto monográfico em virtude da acessibilidade das fontes que são os próprios 

relatórios que a Universidade produz anualmente sobre suas ações, onde se posiciona 

sobre o papel da cultura popular e expõe o seu discurso oficial de atuação sobre a 

mesma; a acessibilidade às falas de indivíduos que construíram a história da Instituição, 

dada a sua recente cronologia, é outro fator que viabiliza a continuidade de abordagens 

como esta.   

A discussão sobre o papel da universidade na sociedade não é recente, e está 

inserida no debate acerca das possibilidades de construção da universidade enquanto 

espaço efetivamente público e voltado para a comunidade, tal como a UEFS costuma se 

propagandear há décadas, e como a mesma deve ser voltada para a sociedade que a 

sustenta financeira e simbolicamente. 

A análise da UEFS, feita por nós enquanto universidade efetivamente pública, no 

tocante a essa pesquisa, é realizada buscando entender quais foram os benefícios 

gerados pela UEFS para as manifestações populares em questão, investigando quais as 

reais possibilidades de a cultura popular ter sido aceita e incorporada, ou ter sido 

reduzida a espetáculo. Afinal, a cultura popular não é espetáculo, é construída e 

vivenciada coletivamente; caso se torne espetáculo, é tão somente por ter sido 

transplantada para dentro de um grupo que não lhe é familiar. Este é um risco presente 

quando órgãos burocráticos tentam funcionalizar as tradições populares e é, por isso, 

necessário avaliar qual o grau de identificação do corpo acadêmico com as artes 

populares, a natureza de sua participação nas tradições artísticas que adentraram a 

Instituição, e como estes grupos as decodificaram. 

Assim, a compreensão da relação entre Universidade e cultura popular perpassam 

questões como a institucionalização da cultura popular, conceito de cultura popular, 

relação entre cultura popular e poder, composição do corpo universitário e consequente 

relação dialética dos valores culturais oriundos de seus membros, a diferenciação 
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linguística como vetor de diferentes expressões ou tradições culturais mais coletivizadas 

e distintas dos centros intelectualizados, são estes alguns dos aspectos discutidos nesse 

estudo.  

Paralela às vitalidades e inquietações apresentadas anteriormente, a questão da 

cultura popular foi despertada muito antes do nosso ingresso na academia, já que 

ultrapassam quatorze anos de contato com a capoeira e com tantas outras tradições e 

festejos com os quais muito interagimos em nossas origens interioranas e os muitos 

contatos com a zona rural. Essa relação foi mantida em Feira de Santana através do 

trabalho como estagiário do Núcleo de Cultura Popular da UEFS desde 2006, no qual 

pudemos melhor compreender empiricamente a relação da Universidade com a cultura 

popular, e assistir dentro dela outros estudantes olharem com certa estranheza tradições 

artísticas tão belas e tão marcantes na história da região. 

Para um melhor entendimento, esta pesquisa encontra-se dividida em três 

capítulos; no primeiro, fazemos uma rápida discussão da problemática existente em 

torno do conceito de cultura popular, reafirmando a sua necessidade, pois, se o seu uso é 

complexo e sua definição um pouco imprecisa, não entender o que de fato é cultura 

popular inviabilizaria muitos estudos e negaria a luta entre as diferentes classes sociais 

pela perpetuação de valores divergentes na forma como a cultura e as expressões 

artísticas devem ser produzidas, entendidas e vivenciadas.  

No segundo capítulo, trazemos algumas das dificuldades para a entrada e 

legitimação da cultura popular na UEFS, dado o caráter histórico das universidades 

brasileiras enquanto instituições subservientes às elites, que quase sempre se 

contrapõem à cultura popular. Seguimos abordando a relação da UEFS com a Ditadura 

Civil-Militar que muito trabalhou para cooptar e domesticar a cultura popular na 

tentativa de transformá-la em uma harmônica “identidade nacional”. Também 

apresentamos a relação da universidade com os valores neoliberais e a luta pela 

autonomia universitária, buscando ser menos dependente das leis do mercado e do saber 

importado do continente europeu e dos Estados Unidos. 

No terceiro capítulo, problematizamos com mais propriedade a entrada da cultura 

popular na UEFS, os diferentes motivos que fizeram a universidade relacionar-se com 

esse saber, o discurso do “resgate” da cultura popular por parte da Universidade, e os 

reais benefícios gerados por essa relação para os grupos culturais em questão.         
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É para contribuir na construção de uma relação dialética entre o saber popular e os 

centros intelectualizados que bebem desse saber, que esta pesquisa foi levada adiante, 

na busca de uma superação do discurso paternalista do “resgate” das artes populares, 

para a construção do diálogo entre as diferentes visões de mundo. Colocamos assim 

mais uma corda na antes impensada ponte entre a cultura popular e a universidade, pois 

se a cultura popular já foi combatida pelos centros intelectualizados, que passaram a 

ignorá-la e, posteriormente, simpatizá-la, é hoje possível acreditar que ambas venham, 

por que não, a brincar de roda, ou discutir filosofia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I - CULTURA POPULAR: LIMITES E IMPRECISÕES  

 

 

Faz-se necessário, a um melhor entendimento da temática abordada, uma rápida 

definição do termo “cultura popular” para, a partir daí, relacioná-la com o poder estatal, 

religioso e com a universidade, mais especificamente a UEFS. O capítulo presente 

concentra-se na complexidade e amplitude que rodeiam o conceito de cultura popular, 

pois, como afirma Bosi, “A definição de cultura popular não é tarefa simples; depende 

da escolha de um ponto de vista e, em geral implica tomada de posição” (BOSI, 1986, 

p. 63), ou para ser ainda mais breve, numa rápida distinção de onde se origina a noção 

de cultura popular, a saber:  

 

Em sentido amplo, Cultura é o campo simbólico e material das atividades 

humanas, estudadas pela etnografia, etnologia e antropologia, além da 

filosofia. Em sentido restrito, isto é, articulada à divisão social do trabalho, 

tende a identificar-se com a posse de conhecimentos, habilidades e gostos 

específicos, com privilégios de classe, leva à distinção entre cultos e incultos 

de onde partirá a diferença entre cultura letrada-erudita e cultura popular. 

(CHAUÍ, 1987. p. 14)             

 

A expressão cultura popular é usada neste estudo referindo-se mais diretamente às 

artes populares, sem aplicar às mesmas uma concepção de arte contemplativa, mantendo 

estas tradições dentro de um contexto de valores materiais e subjetivos que as 

compõem, e atribuindo às mesmas o status de um saber de fato, como de fato o são. 

Afinal, a produção das tradições populares perpassa a esfera econômica, subjetiva e 

cotidiana dos indivíduos como bem afirma um dos últimos folheteiros
1
 da Bahia 

Jurivaldo Alves da Silva, ao definir a cultura popular e, por consequência, o seu 

trabalho  

Na minha opinião é um desenvolvimento, é diversão, é informação, é um 

conjunto de itens que representa a cultura popular, então no meu entender a 

cultura é isso, é informação, é diversão e também no meu caso meio de vida, 

né? Já melhorou, hein?!
2
  

 

 

 

                                                 
1
 Folheteiro é o vendedor de cordel analfabeto ou de pouca leitura que compra o cordel, paga ou pede 

para alguém lê-lo, o decora e em seguida vai contá-lo pela metade e vendê-lo nas ruas.  
2
 Jurivaldo Alves da Silva folheteiro atuante em Feira de Santana, em entrevista concedida em 

06/01/2010.  
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A fala de Jurivaldo nos permite compreender que ao tratarmos das tradições 

entendidas como artísticas, não podemos perder de vista que elas estão estreitamente 

vinculadas às condições materiais que as produzem, tal como Ecléa Bosi frisa e muito 

elucida na questão tão alardeada pela Universidade da necessidade de se “resgatar” a 

cultura popular, visto que                                      

 
Na nossa perspectiva de análise, a cultura popular no Brasil hoje, teria como 

terreno fértil para sua reprodução as condições materiais de grande parcela da 

população. Esta, em fase da constante privação de comida, saúde, educação, 

transporte, moradia cria, muitas vezes, estratégias de luta e sobrevivência 

próprias, desenvolvendo uma compreensão do mundo e da realidade muitas 

vezes bastante distinta da que a cultura oficial
3
 procura difundir. (BOSI, in: 

MONTENEGRO, 2003, p. 13). 

 

O recorte no conceito de cultura popular aqui realizado não está alheio a um 

costumeiro erro que Santos (2003) alerta na forma como a cultura é concebida. 

 
Cultura é com freqüência tratada como um resíduo, um conjunto de sobras, 

resultado da separação entre aspectos tratados como mais importantes na vida 

social. Assim extrai-se das atividades diretamente ligadas ao conhecimento 

no sentido amplo as áreas da ciência, da tecnologia, da educação, das 

comunicações, do sistema jurídico, do sistema político, às vezes a religião e 

os esportes. O que sobra é chamado de cultura. É como se fossem eliminados 

da preocupação com cultura todos os aspectos do conhecimento organizado 

tidos como mais relevantes para a lógica do sistema produtivo. Sobram, por 

exemplo, a música, a pintura, a escultura, o artesanato, as manifestações 

especificamente voltadas para essas atividades, já que para as outras áreas da 

vida social que nós estamos aqui considerando como parte da cultura 

desenvolvem-se políticas especificas. (SANTOS, 2003, p. 49). 

 

A pesquisa em questão busca não contribuir com o erro anteriormente citado 

vislumbrando as produções artísticas como algo intrinsecamente ligado à economia, ou 

seja, às demais condições materiais que compõem a sociedade. Mantendo-as, portanto, 

no mesmo patamar de outras atividades produtoras de valores econômicos e abstratos, 

visto que todas modificam-se e se reproduzem num processo de inter-relação. Como 

bem frisa Roberto DaMatta “O que importa assim, não é estudar essas manifestações 

como sendo peculiares de uma dada camada ou sistema, mas vê-las em suas relações 

com todo o sistema” (DAMATTA, 1992, p. 50). E essa relação com o sistema se dá 

porque a vivência da cultura popular traz em si imbricada a concepção de trabalho, 

como bem lembra Alfredo Bosi ao citar a produção da arte como mais importante que a 

celebração da mesma “O ser humano será culto se ele trabalhar; e é a partir do trabalho 

                                                 
3
 Montenegro e Bosi usam a expressão “cultura oficial” para evitar a dicotomia dominante x dominado, 

que se encontra imbricada na contraposição entre cultura popular e erudita.  
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que se formará a cultura. É o processo e não a aquisição do objeto final que 

interessa.”(BOSI,1997, p.40). A princípio julgamos inovador definir a cultura popular 

“pelo que ela não é”, do que explicitar o que ela venha a ser de fato; porém, leituras e 

entrevistas posteriores demonstraram não estarmos sendo tão originais assim. O fato é 

que as delimitações conceituais sempre deixam margens de erro, quando tentamos 

formatar e desse modo em alguma medida estagnar uma realidade que é complexa e 

dinâmica “A cultura é um processo. A palavra cultura traz em si uma raiz latina; vem do 

verbo colo, que significa „cultivar a terra‟” (BOSI, 1997, p. 38).  

É necessário, contudo, retirar equívocos típicos de expressões comuns tais como: 

“a cultura popular é a cultura do povo”, trata-se de uma expressão imprecisa, pois povo 

é um conceito ainda não definido conforme definiria Santos: 

 

Em certo sentido, povo pode ser entendido como sendo toda a população de 

um país; em outro como a população mais pobre; em outro, ainda, como toda 

a população trabalhadora, incluindo-se nela os pequenos proprietários rurais 

ou urbanos. (SANTOS, 2003, p. 62). 

 

Povo é um conceito genérico, comumente utilizado na maioria dos casos para 

designar toda pessoa que não pertença a alguma parcela das elites amplamente 

reconhecidas, como Chauí (1987) denuncia ao citar as considerações de Antoine 

Furetière “povo é usado mais particularmente em oposição aos notáveis, aos ricos e aos 

educados. O povo é povo em toda parte, isto é estúpido, turbulento, sedento de 

novidades, velhaco e sedicioso. Há muito povo na praça do mercado.” (CHAUÍ, 1987, 

p. 15).  

Trata-se de uma expressão surgida para contrapor pessoas de status social elevado 

aos demais sujeitos sociais, e há de se convir que nem toda pessoa relacionada com a 

cultura popular provém de condições sociais pouco abastadas. O que não chega, 

contudo, a contradizer uma maior popularidade e acessibilidade na forma como a 

cultura popular é produzida e ao mesmo tempo vivenciada, conforme elucida um dos 

entrevistados, Miguel Almir Lima de Araujo, professor da Instituição e atuante nas 

tradições populares há décadas  

 

Cultura popular são as expressões das culturas, que cultura a gente deve falar 

no plural, que não existe cultura, existe culturas que são mais e sobretudo 

presentes nas camadas populares. É uma categoria que foi instituída desde um 

olhar marxista da cultura que implica em compreender que as camadas 

populares produzem formas culturais no sentindo de valores crenças e idéias 

que têm características especificas, portanto permite compreende-la como uma 

categoria cultura popular, ou seja, crenças idéias valores cosmovisões que 
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traduzem a compreensão de mundo das formas de estar no mundo dos povos 

das chamadas camadas populares. (Miguel Almir Lima de Araújo. Professor da 

UEFS e promotor de eventos culturais na Instituição, em entrevista concedida 

em 06/01/2010) 

 

 

Burke compartilha uma linha de raciocínio semelhante à do entrevistado ao 

afirmar que “Quanto à cultura popular, talvez seja melhor de início defini-la 

negativamente como uma cultura não-oficial, a cultura da não elite, das classes 

subalternas como as chamou Gramsci.” (BURKE, 1998, p. 25). No que concerne à idéia 

apresentada por Burke é válido nos atentarmos ao termo não-oficial já mencionado em 

Bosi para apontarmos que a cultura popular não é propriedade particular dos grupos 

economicamente desfavorecidos, estando aberta à participação das elites, o que a 

classifica como popular é o seu lugar de produção, não surgindo nem nas grandes 

indústrias culturais, nem na burocracia estatal que, via de regra, quando a adota comete 

certos equívocos, que discutiremos no terceiro capítulo. A palavra “acessibilidade” é 

importante para compreensão dessa relação dialética entre as culturas, afinal a cultura 

popular é consideravelmente mais acessível sob a ótica dos valores materiais e 

apresenta-se menos restrita e excludente que as expressões artísticas da cultura oficial. 

O professor Paulo Sergio Duarte, em entrevista ao programa Literato, faz importantes 

observações sobre esta relação entre culturas. 

 

A elite só consome o que ela mesma produz, e não tem acesso aos produtos 

de altíssima qualidade da cultura popular, ou seja, pouca gente da elite 

conhece muito a música de um Nelson Cavaquinho, pouca gente da elite 

conhece muito a música de um Cartola, isso eu to falando a elite do Rio de 

Janeiro. 

O tradicional é a elite ter nos seus museus a arte que seus filhos, seus primos 

ou seus cunhados ou noras produziram, tem que ser agora dar a chance de 

entrar nesses espaços a produção de outras camadas sociais para reeducar as 

elites, que as camadas populares não têm que receber arte de cima, é a 

camada de cima que tem que receber arte de baixo que ela não recebeu, 

quando ela receber ela vai melhorar muito, ela vai se tornar mais 

democrática, ela vai se tornar mais inteligente, ela vai se tornar mais flexível, 

menos rígida, agora se eu colocar um balé francês para ser visto pela 

população de baixa renda, pela população mais pobre, eles vêem apreciam 

muito e aplaudem e não perdem as suas características de saber gingar e 

sambar muito bem... (Paulo Sergio in. Programa Literato: Reflexões sobre a 

arte brasileira. 23/08/2005. Disponível em DVD) 

 

Neste sentido, embora as culturas sejam construídas historicamente através das 

relações de trocas, estas não são equivalentes por serem estrategicamente dificultadas 

pela limitação intelectual ou preconceituosa das elites, que segundo Duarte não 

consomem nem sua própria cultura, ficando em grande parte limitadas à cultura 
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televisiva. Esta é claramente uma razão, entre tantas outras que serão discutidas no 

capítulo III, para atentarmos quanto à necessidade da presença da cultura popular dentro 

das universidades. Mesmo considerando nessas divisões de classes sociais a dicotomia 

entre popular e clássico-oficial, e/ou falando de forma ultrapassada, “erudito” não é 

absoluta e intransponível, não devemos nos cegar ao processo histórico da produção 

cultural, como atenta o professor Miguel Almir 

 
Aqui na UEFS a presença das culturas populares cada vez mais se faz presente, 

não na mesma proporção das culturas clássicas, chamadas clássicas ou eruditas 

né, e essa separação inclusive é extremamente limitada, não da conta das 

complexidades das dinâmicas da cultura, porque na minha compreensão 

clássico e popular estão sempre entrelaçados, por exemplo a gente poderia citar 

o Balé de Bolshoi que é profundamente clássico e todo inspirado na cultura 

popular. Guimarães Rosa um clássico da literatura brasileira todo inspirado nas 

tradições populares e por ai vai...
4
  

 

Neste sentido, para além das questões materiais de produção, adoção estatal, e 

acessibilidade financeira, o fato é que os limites entre o oficial e o popular são 

imprecisos, segundo Montenegro:  

 

A cultura popular não é considerada como algo perdido. Ela está presente 

pelas próprias condições materiais de carência radical das condições mínimas 

de sobrevivência, ao gerar uma produção material e simbólica que muitas 

vezes manifestam características muito distintas da cultura oficial. É nesse 

cenário que a própria relação com a cultura oficial, por parte dessa população 

é reproduzida, recriada, e renegada. (MONTENEGRO, 2003, p. 13) 

 

Ou seja, dessa dialética surgem novos olhares e perspectivas que dinamizam a 

produção dessas culturas num processo de inter-relação que torna bem claro a 

deficiência da dicotomia entre cultura de elite e cultura popular por ser historicamente 

notório que, toda cultura é móvel! (grifo nosso) e mestiça, à medida que vai 

perpassando diferentes grupos sociais. Essa interação é levantada por Peter Burke 

(1998) através de um debate que aponta o “rebaixamento” da cultura oficial sendo 

incorporada pelo povo em moldes mais simplificados e a “ascensão” da cultura popular 

sendo incorporada e formalizada pelas elites. O que é válido frisar nessa relação é que 

as expressões entre aspas estão relacionadas ao status social dos produtores e não à 

validade do que é produzido, mesmo porque estabelecer culturas como superiores e 

inferiores constitui um juízo de valor repressivo e não um comportamento devidamente 

científico. 

                                                 
4
 Miguel Almir Lima de Araújo, em entrevista concedida em 06/01/2010. 
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A mobilidade da cultura obviamente enfrenta alguns obstáculos, e para discuti-los 

é preciso reafirmar que sim, que existe a cultura popular! E vários fatores a diferem da 

cultura oficial, na medida em que a cultura popular apresenta um maior grau de diálogo 

intercultural, ou sendo mais preciso, possui influências intercontinentais em sua 

formação, a exemplo da capoeira, que segundo Josivaldo Pires de Oliveira, “Na 

realidade, nos parece que ela é fruto da combinação de tradições africanas dispersas, 

com “invenções” culturais crioulas.” (OLIVEIRA, 2005, p. 30). Essa criação 

multicultural recebeu influências de artes marciais asiáticas gerando a Capoeira 

Regional ou Contemporânea, como alguns preferem, dando provas da dialética presente 

na cultura popular. Outro exemplo dessa dialética são as danças juninas que são 

adaptações das danças de salão européias incrementadas e adaptadas à realidade 

nordestina tornando-se danças de rua. Já a cultura entendida como oficial, como melhor 

indica Ecléa Bosi (1978), por sua vez apresenta e busca manter uma forte influência e 

características européias aqui no Brasil, mantendo inclusive uma acentuada separação 

entre artista e platéia, separação esta inexistente ou pouco marcante na cultura popular. 

E continua discutindo ao expor que o caráter pouco diferenciado da arte em relação às 

outras atividades sociais, a não-profissionalização do artista e a uma produção artística 

sempre próxima da realidade cotidiana, que permitem uma enorme participação coletiva 

na produção da arte, desde seus sustentáculos materiais até a sua realização 

propriamente dita. Outro aspecto relevante como diferenciador das culturas é o próprio 

comportamento e postura do artista, conforme evidencia DaMatta: 

 

Um “artista erudito” fala de sua “arte” como algo que veio para revolucionar 

os quadros estéticos e até mesmo os valores sociais. No caso das “artes 

populares”, o artista vê-se a si mesmo como um praticante e um representante 

de uma tradição.  

Trata-se de uma visão de si mesmo e de sua arte nitidamente contraposta ao 

individualismo que informa o discurso do artista “erudito” que “descobre”, 

“exercita-se”, transforma e radicaliza sua arte (DAMATTA, 1992, p. 52)      

  

Como já foi citado anteriormente, a relação entre a cultura oficial e as influências 

européias é profunda e gestada em favor de uma inacessibilidade de boa parte da 

população a essa cultura, para através dessa inacessibilidade produzir prestígio social e 

com isso justificar a dominação econômica de uma classe sobre as outras. Também não 

se pode esquecer que tivemos por séculos, e ainda temos, em certa medida mentes 

colonizadas; na própria escrita monográfica é cobrada a onipresença de um 

“autor/padrinho intelectual” que seja, via de regra, europeu ou norte-americano.  
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É importante afirmar que a relação das elites com a cultura popular vai além da 

simples exclusão ou secundarização da mesma, e passa pelo empobrecimento da cultura 

popular através da indústria cultural pertencente às classes mais abastadas, como será 

demonstrado a seguir.           

1.1 – A relação de perdas e perdas com a cultura industrial. 

 

A expressão “cultura de massa” também é utilizada para definir a cultura popular 

ou mais precisamente o que a cultura popular não é. Porém, o próprio conceito “cultura 

de massa” apresenta implicações, como indica Teixeira Coelho (1986) propondo a 

expressão cultura industrial ou industrializada, pois não é possível atribuir a expressão 

cultura de massa devido a imprecisão do sujeito, afinal, não se sabe quem é a massa. A 

expressão cultura industrial ou industrializada é tida como mais apropriada, pois “com 

isso seria evitada, pelo menos, essa demonstração de classismo, saudoso da aristocracia, 

que é a identificação do ruim com a massa” (COELHO, 1986, p. 28) ou ainda segundo o 

autor, massa “ou é uma entidade digna de exaltação, à qual todos querem pertencer; ou 

um conjunto amorfo de indivíduos sem vontade” (COELHO, 1986, p. 28). 

A expressão cultura de massa facilita confusões com a cultura popular, pois, 

massa em certo sentido pode ser entendida como sinônimo de povo e/ou popular; já a 

cultura industrial explicita as divergências dessas modalidades visto que a cultura 

popular não pertence às lógicas mercadológicas. Sendo produzida pelos próprios 

indivíduos que dela usufruem, em nada lembrando uma escala industrial de produção, 

além de possuírem durações distintas, pois enquanto a primeira produz marcas 

duradouras na vivência de um povo, a segunda é estrategicamente perecível, já que a 

substituição constante dos produtos culturais é a razão de sua própria existência, ou seja, 

a movimentação de capital. A cultura industrial constitui-se, portanto, numa mercadoria 

por excelência, fabricada por um grupo, comercializada por outro e consumida por 

terceiros. 

Diferente da cultura oficial, que busca manter-se restrita, a cultura industrial 

possui um grande poder de concorrência para com a cultura popular, visto que é 

difundida em dimensões gigantescas pelos meios eletrônicos de comunicação cada vez 

mais espalhados, tanto na zona urbana quanto na zona rural, tornando-se quase 

onipresente no dia-a-dia; possui não raro um apelo excessivamente sexista que tende a 

atrair a atenção das novas gerações, cria concorrência de valores na reprodução ou 
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manutenção e revigoramento das tradições ao homogeneizar de forma reducionista as 

tradições populares numa uniformização empobrecedora de todas as festividades pela 

padronização dos estilos musicais. 

Um bom exemplo dessa padronização gerada pela indústria cultural é a divisão 

das festas de São João em dois palcos, um principal, grande e centralizado, e um 

secundário, pequeno e recuado, esta divisão serviu para marginalizar o forró Pé-de-

Serra (e é justamente aí que atua o artista local da cultura popular que vive fora da 

grande mídia) em benefício do pseudo Forró, o forró eletrônico, que tomou o centro das 

atenções, sendo remunerado o ano inteiro. Este fenômeno é de tal proporção que o palco 

secundário apresenta potencial físico e sonoro para atender a tão somente algumas 

dezenas de pessoas, ficando quase que exclusivamente voltado à população mais idosa, 

mais apegada à tradição cultural ou mais “imune” à indústria cultural. Também é 

ascendente o “carnaforró”, que é o transplante do axé music e seus congêneres para o 

período junino, gerando uma anulação desta tradição que é símbolo maior do Nordeste.  

No tocante à religiosidade, também houve perdas com a “profanação do 

profano” ao se introduzir na parte festiva das comemorações religiosas os trios elétricos, 

numa evidente estratégica extensão da carnavalização promovida numa parceria entre 

empresários ávidos por lucros, e políticos locais descompromissados com a cultura em 

geral e sedentos por votos. A carnavalização é, por fim, a adequação de todas as festas 

em um único padrão, em uma espécie de pré-carnaval, manifestação que foi 

amplamente apropriada e transformada em empreendimento de grande lucratividade 

pela denominada indústria cultural. 

Essa atuação política e empresarial na cultura é demonstrada no trabalho de 

Daniele Neris de Souza Cerqueira, que discute a festa sagrado-profana de São Gonçalo 

dos Campos, onde os trios elétricos superlotavam a cidade através de bandas e artistas, 

como Chiclete com Banana, Margareth Menezes, Asa de Águia, Daniela Mercury e 

Ivete Sangalo, causando uma “profanação do profano” em nome da disputa política.  

 
Percebemos que os representantes da constituição política da cidade; quer 

seja vereadores, prefeito ou deputados, ajudavam especialmente a parte 

profana do festejo. Significa que a festa era o momento deles ganharem 

notoriedade, em que objetivavam uma promoção pela estratégia política do 

“pão e circo” oferecida a população, que em meio a devoção a São Gonçalo, 

muitas vezes não refletia sobre essa esfera de estratégias políticas. 

(CERQUEIRA, 2010, p.74) 
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Os efeitos da atuação desses trios chegam a comprometer tanto a parte religiosa 

como afirma um dos entrevistados de Cerqueira, Jairo José do Nascimento “no dia de 

quinta-feira o padre não pode fazer a novena porque o trio elétrico tava na rua com 

aquele dedo de som terrível, ai NÃO TEVE NOVENA” (CERQUEIRA, 2010, p. 79), como 

também prejudicavam a parte profana ao declinar os artistas locais da cultura popular 

como nos informa ainda Cerqueira: 

 

De fato, o trio elétrico tornava a festa mais cara; mas pelas leituras que temos 

do discurso do Jornal Feira Hoje e dos depoimentos recai muito mais a 

justificativa cultural, especialmente e incisivamente a pressão da Igreja 

Católica que afirmava que a festa se desvirtuara e que os trios elétricos 

davam um caráter carnavalesco à festa religiosa.  

Outra questão cultural reflete no declínio dos zabumbeiros, das bandas 

filarmônicas que foram de certa forma substituídas pelo trio elétrico. 

(CERQUEIRA, 2010, p.80) 

 

Toda a problemática apresentada acima demonstra a necessidade da atuação do 

Estado para contrapor a indústria cultural em favor da cultura popular, pois o poder de 

divulgação desta é minúsculo dado o seu local de produção. Essa necessidade de 

divulgação da cultura popular através dos membros do Estado, a exemplo da 

Universidade, está presente na fala de todos os entrevistados e será melhor discutido no 

terceiro capítulo. Um outro aspecto relacionado ao campo de disputa que envolve a 

cultura popular e outras formas culturais foi levantado pelo folheteiro Jurivaldo trata-se 

da cultura eletrônica em relação à cultura popular, a saber: 

 

Eu tô muito triste com a internet, não contra, mas pela seguinte maneira, ta 

ocupando muito os jovens na internet e com isso eu acredito que prejudica a 

cultura popular. Mas não sou contra agora, sou a favor que tenha mais 

eventos também para poder ter as duas, os dois fenômenos, as duas culturas, 

a cultura eletrônica mais sofisticada e ter a popular que é aquela ao vivo né?! 

que a gente chega lá e mostra nosso trabalho na hora.
5
  

 

A preocupação do folheteiro é justificável se nos atentarmos ao caráter 

coletivizado da cultura popular que não se mostra muito compatível com o 

distanciamento e esfriamento das relações sociais gerados pela cultura eletrônica e que 

isola as pessoas ao intermediar as relações pessoais, afastando-as fisicamente. Porém, a 

internet pode também ser útil à cultura popular, à medida que os seus produtores tenham 

acesso a esse recurso e o utilizem para divulgar a sua arte. Há nesse sentido, ecos de 

otimismo que em muito contrariam o subtítulo apresentado na página dezoito, como é o 

                                                 
5
 Jurivaldo Alves da Silva, em entrevista concedida em 06/01/2010. 
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caso de Milton Santos (2006), ao discutir a mistura de culturas e filosofias promovidos 

pela globalização: “Junte-se a esses fatos a emergência de uma cultura popular que se 

serve dos meios técnicos antes exclusivos da cultura de massas, permitindo-lhe exercer 

sobre esta última uma verdadeira revanche ou vingança” (SANTOS, 2006, p. 21).    

  A validade da internet para a cultura popular vai depender do andamento da 

democratização da educação formal de qualidade e dos recursos tecnológicos para as 

camadas populares, que até o momento andam a passos lentos. A internet dentro deste 

contexto mostra-se mais democrática que outros meios de divulgação da indústria 

cultural, pois qualquer pessoa pode ser divulgadora de alguma produção cultural, sem a 

intermediação, aprovação ou assinatura de contrato com algum empresário. Ainda neste 

viés, é válido ressaltar que a cultura popular não está de todo isolada da indústria 

cultural, sendo absorvida e utilizada por grandes empresas, a exemplo das gravadoras, 

na figura de cantores como Caetano Veloso, Maria Betânia e outros que além de 

produzirem músicas consideradas de alta relevância artística para os mais variados 

setores da sociedade, também dão ares de requinte e finesse a sambas de roda atuantes e 

oriundos das zonas rurais do Recôncavo Baiano. Há inclusive disputa de autoria sobre 

algumas músicas entre estes grupos e as gravadoras: 

 
Depois que Aureliano faleceu, então graças a Deus e primeiramente Deus e 

meus esforços e o conselho de todos antes dele ir se imbora pra lá pro andar 

de cima nois conseguimo gravar um CD e nesse CD nós somos sinhô dono da 

música aló meu Santo Amaro Aureliano Alcantara de Oliveira fez parte desse 

trabalho esse trabalho é ligado a um grupo, que se chama grupo da quixabeira 

que surgiu da quadrilha forró da alegria. A Quixabeira é conhecida como um 

grupo também como grupo de trabalhadores rurais. 

(Documentário: Cantos da Matinha, de Marcelo Rabelo e Isis de Oliveira).
6
  

 

As falhas ou limitações aqui presentes nesta rápida tentativa de delimitação do 

conceito de cultura popular não são uma exclusividade deste trabalho, o contato com o 

Núcleo de Cultura Popular da UEFS permitiu-nos perceber que a própria Universidade 

também apresenta limites e imprecisões ao delimitar para trabalhar burocraticamente, 

via cadastramento, a cultura popular já que faz uma classificação funcional, mas 

genérica, que não corresponde à totalidade das variantes que a mesma possui, aplicando 

uma categorização baseada em modalidades, a exemplo da capoeira, do bumba-meu-

boi, do maculelê, do samba-de-roda, a quadrilha junina, o repente, esmola cantada, 

                                                 
6
 Seu primeiro disco foi gravado em 1992, com várias comunidades juntas e tivemos direito a uma 

música: "Alô Meu Santo Amaro" que tem como autor Coleirinho da Bahia.  Relato disponível em            

<< http://www.quixabeiradamatinha.com.br/banda.asp >>. Acessado em: 03/04/2010. 

 

http://www.quixabeiradamatinha.com.br/banda.asp




23 

 

da UEFS. Sendo frisada por esta pesquisa por ter-se constituído, ao que tudo indica, 

como o maior e mais visível evento de cultura popular de Feira de Santana, apresenta 

em contrapartida um nome pejorativo, que em muito influi na forma como esse evento é 

visto pela população acadêmica e não acadêmica, sobretudo por ser realizada na 

principal avenida da cidade. 

Embora seja uma grande vitrine para os grupos de cultura popular, a Caminhada 

pode causar também uma “espetacularização” e/ou “folclorização” das culturas 

apresentadas. Afinal no imaginário popular, folclore remete à fantasia, não à realidade. 

E é muito improvável que alguém chame sua própria cultura de folclore, Assim o 

desrespeito às tradições de matriz africana podem adquirir novos e inesperados 

contornos dentro da sociedade e da Universidade, atualizando discriminações e 

promovendo interpretações equivocadas sobre a cultura de matriz africana e/ou popular.  

Tendo em vista que folclore é sempre a cultura do outro, a idéia de categorizar a 

cultura popular como folclore, como ocorreu com a Universidade no ano 2000, quando 

o uso dessa expressão já se encontrava ultrapassada, nos dá a percepção da não 

identificação da Universidade com as tradições as quais ela se propôs a “resgatar”. 

Torna-se clara a noção que a Universidade não possui uma política de reprodução da 

cultura popular, e que apenas mantém um discurso paternalista e/ou romântico sobre a 

mesma. 

Ainda sobre o folclore, é valido pontuar que, até onde esta pesquisa pôde alcançar, 

não foi encontrado nenhum Ministério do Folclore, Secretaria do Folclore, Edital do 

Folclore, e sim Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura, Editais de Cultura e, é 

claro, este trabalho monográfico também é cultura, o contrário não seria levado a sério. 

Neste sentido, o conceito de cultura popular com todas as suas imprecisões torna-se 

premente por parte da Universidade, pois o conceito de Folclore que a mesma utilizou e 

ainda utiliza já é de longa data pejorativo. 

O que também fica pendente é uma maior aproximação da Universidade com a 

cultura afro-brasileira. Segundo Jorge Soweto, essa relação fica restrita a duas ou três 

associações coordenadas por professores da UEFS, portanto, a cultura afro entrou na 

Instituição através do seu corpo acadêmico, não existindo, no entanto uma política 

oficial da UEFS para a cultura afro.  
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Outro aspecto delicado da relação entre a Universidade e a cultura afro ou 

popular, é a ausência de apoio a esses grupos culturais a fim de que os mesmos 

desenvolvam seus próprios projetos, embora a Universidade convide em alguns 

momentos os mesmos para se apresentarem em eventos promovidos por ela, em 

nenhum momento desta pesquisa, foi constatado o apoio da Instituição nos eventos 

promovidos por estes grupos.  

 
A associação de blocos afros faz um grande festival por conta própria que se 

chama é VI Festival de Matriz africana, nós fazemos só com o apoio só da 

prefeitura e da Associação esse ai eu acho que a Universidade deveria abraçar 

e nos apoiar para que a gente pudesse fazer esse intercambio cultural.
8
  

 

Não houve, portanto, a devida assessoria a estes grupos, o que seria esperado de 

quem se propôs a “resgatar” a cultura popular. Assim, a Universidade se manteve 

limitada a fazer proposições aos artistas culturais, não havendo a devida dialética entre a 

Instituição e os produtores culturais, o que reforça a idéia do caráter paternalista da 

UEFS para com os grupos de cultura afro-brasileira ou popular, e a idéia de que a 

Universidade tem autoridade para dizer-lhes o que pode ser feito. 

 O papel da Universidade, sua trajetória de constituição enquanto instituição 

produtora de saberes e a multiplicidade de relações trocadas com a sociedade são 

questões que se verá a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Josafá Barbosa dos Santos, ou Jorge Soweto entrevista cedida em 06/01/2010.      



 
 

CAPÍTULO II – BREVE TRAJETÓRIA DA UNIVERSIDADE BRASILEIRA E 

DA UEFS. 

 

 

2.1- A universidade e as classes sociais 

 

A princípio, para um entendimento coerente da universidade, deve-se atentar para 

o seu papel político. Trata-se de uma instituição política, embora busque energicamente 

transparecer o contrário, como denuncia Álvaro Vieira Pinto “é socialmente neutra, não 

se ocupa senão das ciências e das artes. Nada tem a ver com os conflitos ideológicos e 

políticos que se desenvolvem na comunidade, não admite ser órgão político” (PINTO, 

1986, p. 43). A universidade mantém vínculos políticos, assim como as demais 

instituições sociais, e o trabalho produzido dentro da mesma também possui 

implicações extra-acadêmicas a exemplo desta pesquisa e do trabalho do historiador 

como um todo 

Todavia, todos os historiadores, sejam quais forem seus objetivos, estão 

envolvidos neste processo, uma vez que eles contribuem, conscientemente ou 

não, para a criação, demolição e reestruturação de imagens do passado que 

pertencem não só ao mundo da investigação especializada, mas também à 

esfera pública onde o homem atua como ser político. Eles devem estar 

atentos a esta dimensão de suas atividades. (HOBSBAWN, 1984, p.22)  

 

 A universidade enquanto instituição política é facilmente perceptível, pois sua 

própria ausência ou existência dão provas dessa característica. Não se pode perder de 

vista que a educação em si é uma poderosa arma civil como defende José Murilo de 

Carvalho, e, como tal, sua atuação perpassa interesses estatais e econômicos. Como 

afirma Santos, a universidade se ocupa da formação das elites desde a Idade Média 

européia (SANTOS, 2005, p. 8) e é neste sentido que as universidades brasileiras devem 

ser entendidas, apesar de só terem sido implantadas no século XIX, uma vez que 

   

Portugal nunca permitiu a criação de universidades em sua colônia. Ao final 

do período colonial, havia pelo menos 23 universidades na parte espanhola da 

América, três delas no México. Umas 150 mil pessoas tinham sido formadas 

nessas universidades. Só a Universidade do México formou 39.367 

estudantes. Na parte portuguesa, escolas superiores só foram admitidas após a 

chegada da corte, em 1808. (CARVALHO, 2009, p. 23)     

 

A presença tardia da universidade no Brasil, surgindo por conta da chegada da 

Família Real no século XIX, demonstra o seu caráter de servidão e dependência às elites 

e reflete essa subserviência em seus primeiros cursos, que foram os de Direito, para 
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atuar nas lutas entre os latifundiários, e Medicina para igualmente zelar pelas elites.  A 

subserviência às camadas dominantes permanece até hoje, e tal fato contrapõe o 

paralelo que os docentes brasileiros tentam estabelecer entre as universidades brasileiras 

e as norte-americanas e européias, pois embora compartilhem do mesmo nome, tratam-

se de instituições diferentes, tanto pela longevidade do seu curso histórico quanto pelo 

papel social que desempenham. Quem apresenta uma análise profunda sobre esta 

servidão é Álvaro Vieira Pinto no livro “A Questão da Universidade”. 

Nas relações entre universidade e sociedade, percebe-se que na luta para 

dissimular os efeitos particularistas do capitalismo, dada a luta de classes, a alienação 

atuará e buscará transparecer ao conjunto da sociedade uma onipresença da 

universidade, embora esta muitas vezes não passe de discurso como diria Chauí:    

 

Não sendo um estado nem uma forma de fabricação da universalidade 

abstrata como privação da universalidade concreta, a alienação desvenda a 

necessidade que obriga cada uma das instituições sociais a buscar sua própria 

universalização, lutando para evitar uma queda no particular, que lhes 

roubaria a legitimidade de valer igualmente para todos (CHAUÍ, 1997, p.65)    

 

Um bom exemplo da tentativa de universalização, em se tratando mais 

especificamente da UEFS, é a presença do discurso de “incentivo” aos grupos de cultura 

popular, sendo que tal incentivo não é definido, mantendo-se assim o discurso de 

parceria com a comunidade e negligenciando-se no plano político: “a nível de política 

de Universidade acho que ainda é precário, porém significativo em relação ao que se fez 

em anos anteriores”.
9
  

Não será por acaso que os centros acadêmicos se chamarão “universidade” tanto 

pela perspectiva iluminista de substituir uma “Verdade Absoluta” (Deus) por outra: a 

Ciência, em sua constante condenação do que não for cientificamente comprovado, para 

com isso colocar-se acima do restante da sociedade, ao tornar-se a proprietária da 

verdade por excelência. Que agora também possuirá o status de mercadoria valiosa, 

dada a ascensão do capitalismo; a universidade, neste sentido, finda a tornar-se um 

grande mercado de idéias. É também difícil imaginar a ascensão e hegemonia do 

capitalismo sem o emprego da ciência e da tecnologia a seu favor.   

                                                 
9
 Miguel Almir Lima de Araújo, em entrevista concedida em 06/01/2010.  
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Uma das formas de alienação cultivada pela universidade: sua pretensão de 

identificar-se à universalidade. Declara ela própria que o ensino universitário 

por natureza visa ao universal, à cultura tão superior, especulativa e 

avançada, que só ela esta em condições de ministrar o ensino no grau 

verdadeiramente universal do saber. Deste modo, monopoliza o direito ao 

fornecimento do “universal” (PINTO, 1986, p. 46)  

 

A universidade produz o discurso da legitimação de profissões, resultando disso 

o desprestígio das que escapam ao seu domínio e a valorização das que foram por ela 

referendadas, promovendo, portanto, a manutenção e/ou criação de preconceitos. Não é 

à toa que foi gradativamente construída a “ditadura do cientificamente comprovado”, a 

idéia do monopólio do conhecimento por parte da universidade e a consequente venda 

desse conhecimento no mercado que tem como uma das funções a perda da autonomia 

das pessoas que deixam de produzir qualquer forma de conhecimento e passam à 

limitada condição de consumidores. Afinal, a quantidade de pessoas que tem sua 

formação ligada diretamente à universidade é mínima. Portanto, colocar-se no lugar de 

produção de saberes reconhecidos pelo fato de serem cientificamente comprovados, 

implica no não reconhecimento e na desvalorização de outras formas de saber.    

Essa relação entre universidade, capitalismo e sociedade torna-se ainda mais 

complexa em dois aspectos, quando a universidade se distancia da sociedade por estar 

demasiadamente envolta numa visão elitista, não se podem esquecer de que os títulos 

universitários vieram a substituir os títulos da nobreza   

 

ai que eu alego que a Universidade, vários pesquisadores, muitos intelectuais 

sequer sabem que existem os blocos afros, afoxés, escolas de samba, porque 

não tem essa ligação da Universidade com a associação com as entidades.
10

  

 

O segundo aspecto é a carência de políticas de benefícios à comunidade 

pesquisada; estamos falando do parasitismo acadêmico, alguns pesquisadores se servem 

do saber popular para a produção científica, sem existir contrapartida alguma, não 

havendo retorno à comunidade ou grupo pesquisado. Essa é uma questão delicada que 

não será aprofundada nesta monografia mas que, sem dúvida, merece maiores atenções, 

inclusive a nível nacional. 

Conforme Pinto, a universidade é, por excelência, a manjedoura das classes 

dominantes. “A classe dominante produz a universidade para que esta produza os 

sociólogos e juristas que defendam aquela classe” (PINTO, 1986, p. 23). A universidade 

                                                 
10

 Josafá Barbosa dos Santos, ou Jorge Soweto, em entrevista concedida em 06/01/2010.   
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produz a retórica e a cultura escrita necessárias à dominação das classes dominantes no 

cenário político e econômico. Embora não esteja sozinha neste projeto de hegemonia, 

sendo acompanhada pela mídia, entre outros. O fato é que seu papel é fundamental, 

afinal, a grande maioria dos outros agentes defensores das desigualdades sociais são 

formados pela universidade, ou se servem de pessoas formadas pela mesma.   

A contraposição à alienação da universidade apresentada acima é a luta pela 

autonomia universitária, que se traduz na construção de uma instituição laica, pública e 

produtora de conhecimento público. Como discute Chauí, a universidade pública, 

quando colocada a serviço do mercado passa a produzir conhecimento privado (CHAUÍ, 

2003). Em palestra proferida na UEFS, em comemoração aos seus trinta e quatro anos 

de existência, o professor Naidson de Quintela Batista afirmava que “a luta por uma 

Universidade autônoma ainda é presente, talvez mais intensa que no período da 

Ditadura Militar”
11

. A fala do professor é a confirmação de que a Universidade ainda 

não conseguiu romper as amarras que a atrelam à construção de um saber a serviço de 

determinados grupos.
 

 O oposto à autonomia é a alienação da universidade; ao desvincular-se da 

sociedade que a sustenta financeira e simbolicamente, para sujeitar-se ao capitalismo, 

ou para ser mais objetivo, às leis do mercado, tornando-se assim nada universal. Essa 

busca de autonomia apresenta-se na UEFS de forma ambígua, pois ora ela é tida como 

fundamental e atrelada a um reconhecimento do seu trabalho 

 

O reconhecimento global constitui-se o coroamento de todo um processo de 

trabalho e amadurecimento da UEFS como Instituição. Com ele a 

Universidade ganha sua plenitude institucional, o que significa mais 

autonomia, a plena capacidade de autorizar os seus cursos, o patamar 

definitivo da sua permanente construção (UEFS, Relatório geral 1979-1987, 

p. 31). 

 

 

ora a discussão da produtividade interna, é apontada como boa, porém sem grandes 

referências, pois a grande referência seria dada pelo mercado de trabalho e não se tinha 

ainda como avaliar precisamente a sua receptividade, como afirma o relatório da UEFS 

(UEFS, Relatório geral 1979-1987, p.49). 

Este aspecto da Universidade enquanto fábrica de mão-de-obra a serviço do  

                                                 
11

<<http://www.uefs.br/portal/noticias/2010/aos-34-anos-uefs-ainda-busca-se-consolidar-como>>  

Acessado em: 02/05/2010. 
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http://www.uefs.br/portal/noticias/2010/aos-34-anos-uefs-ainda-busca-se-consolidar-como%3e%3e%20%20Acessado%20em:%2002/05/2010
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mercado é mantida, afinal, os estudantes são classificados como produto interno “uma 

maior saída do produto interno nos semestres subseqüentes” (UEFS, Relatório Geral 

1979-1987, p. 51). No que tange à qualidade do ensino, pode-se concluir que 

encontrava-se comprometida pela baixa remuneração docente, pois aos sinais do 

enfraquecimento da Ditadura Civil-Militar, em 1985,  os mesmos já levavam uma greve 

adiante. Sobre essa redução da universidade a uma mera prestadora de serviços ao 

mercado, Chauí traz importantes observações: 

 

A fragmentação, condição de sobrevida da organização, torna-se real e 

propõe a especialização como estratégia principal e entende por “pesquisa” a 

delimitação estratégica de um campo de intervenção e controle. É evidente 

que a avaliação desse trabalho só pode ser feita em termos compreensíveis 

para uma organização, isto é, em termos de custo benefício, pautada pela 

idéia de produtividade, que avalia em quanto tempo, com que custo e quanto 

foi produzido. Reduzida a uma organização, a universidade abandona a 

formação e a pesquisa para lançar-se na fragmentação competitiva. (CHAUÍ, 

2003, p. 08) 

 

 Contudo, dentro das universidades públicas, e essencialmente nas públicas, visto 

que as universidades particulares já nascem sob o paradigma do conhecimento não 

apenas como gerador de capital, mas também como capital em si, já que é 

comercializado abertamente e de forma apressada para atender à velocidade do 

mercado. Existe um elemento para contrapor esse projeto de servidão universitária, que 

são os próprios sujeitos, a universidade pode ser entendida como um projeto estatal 

ligado aos interesses das elites, porém permeado pelos mais variados interesses, 

carregados para dentro dos seus muros pelos indivíduos que nela adentram. Diria 

Miguel Almir: “muito mais a gente é que vai provocando a Universidade, para 

conquistar espaços para ampliar espaços para a expressão da cultura popular”
12

. 

Podendo estes diferentes interesses atuarem de forma pequena e significativa, ou mesmo 

atingirem maiores amplitudes ao influenciarem o funcionamento burocrático da 

Universidade, em ambas as perspectivas, é fato que o prestígio que a universidade goza 

perante a sociedade, pode ser revertido para beneficiar a própria sociedade, ou seja,   

só em dizer participei do evento da UEFS já é uma riqueza para nós, já é uma 

divisa para o nosso trabalho, para nós que vivemos de meio de rua, porque 

pra os que vive lá dentro e coisa e tal não, mas pra nóis que vivemos do meio 

de rua, enriquece o nosso trabalho, porque por exemplo, teve uma exposição 

de um livro meu lá e tal e depois eu fui dar uma palestra, então tudo isso 

enriquece
13

  

                                                 
12

 Miguel Almir Lima de Araújo, em entrevista concedida em 06/01/2010. 
13

 Jurivaldo Alves da Silva, em entrevista concedida em 06/01/2010.  
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 A universidade neste sentido pode ser uma grande auxiliar na divulgação da 

cultura popular, através dos sujeitos que adentram à mesma e têm ligação com esta 

cultura, pois como já foi dito no capítulo anterior, o poder de divulgação da cultura 

popular é minúsculo quando comparado à indústria cultural, carecendo assim de uma 

ajuda do Estado através dos seus membros, a exemplo da Universidade: “Por exemplo, 

quando eu vou pra UEFS lá mesmo eu adquiro outros trabalhos, outros convites pra 

outros colégios através dos estudantes e dos professores, então enriqueceu o meu 

trabalho né.”
14

.  

Apesar da manutenção do maior obstáculo à democratização da universidade 

pública, o vestibular, que leva as classes sociais a adentrarem à universidade em 

proporções e condições diferenciadas, é possível perceber que através de muitos sujeitos 

históricos, existe também a luta para que a cultura que representa as classes sociais 

menos favorecidas, ou menos vinculadas ao enobrecimento da cultura importada, 

também se faz presente. Referimo-nos ao processo de ressignificação e reelaboração 

dessa cultura para a valorização da cultura local, observada em 2010, período que 

ultrapassa a cronologia desta pesquisa, mas importante para exemplificar a existência 

desse espaço. Trata-se, por exemplo, da apresentação da Orquestra Sanfônica de 

Aracaju, em comemoração aos trinta e quatro anos da UEFS. Para que a cultura popular 

ocupe o lugar adequado em instituições como as universidades, torna-se necessário que 

momentos como esse sejam mais freqüentes e não pontuais.  

                

   Título ou evento das imagens. Disponível em << http://www.uefs.br/portal/noticias/2010/aos-34-anos- 

uefs-ainda-busca-se-consolidar-como  >>. Acessado em: 02/05/2010.   

 É notório que a democratização da UEFS não é de competência exclusiva dos 

seus membros, esta perpassa por diversos contextos sócio-políticos e econômicos de 

                                                 
14

 Jurivaldo Alves da Silva, em entrevista concedida em 06/01/2010.  
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desenvolvidas pela mesma, como nos informa um dos entrevistados, Franklin Machado 

    

A UEFS foi pensada por elementos conservadores, de mentalidade 

conservadora né, da cidade aristocrata burguesa, e consequentemente, o 

mudelo de criação dela era um mudelo assim parnasiana, quer dizer de poesia 

erudita, dos grandes escritores da Europa, de músicas clássicas, e da parte 

científica né eram os grandes cientistas, os inventos, etc. então essa parte 

popular no início da Universidade, era muito desprezada, não era nem no 

sentido de deixada de lado, era no sentido de até ser combatida mesmo, de 

achar que isso não era objeto para estudos e que tivesse importância, mesmo 

porque essa elite que fundou a Universidade era um pessoal assim também 

que combatia o comunismo, e o comunismo naquela época significava 

também dar apoio a essas coisas do povo
16

.  

 

Embora a UEFS tenha surgido voltada para os interesses elitistas e conservadores, 

isso não significa que a luta democrática esteve de todo ausente, e sim suprimida ou 

limitada. Um bom exemplo dessa perspectiva é que, aos sinais de enfraquecimento da 

Ditadura Civil-Militar em 1985, uma greve docente foi levada adiante e cancelou o 

semestre 1985.2, ou seja, um indicativo de que a universidade reflete a sociedade na 

qual está inserida: “A universidade pública é hoje um campo social muito fracturado e 

no seu seio digladiam-se sectores e interesses contraditórios.” (SANTOS, 2005, p. 59). 

          O controle da Universidade por parte da Ditadura Civil-Militar perpassou também 

o viés econômico, afinal o orçamento já se encontrava muito abaixo que o previsto em 

1979, poucos anos após sua fundação (UEFS, Relatório de 1979, p. 4) e essa carência de 

recursos esteve intimamente ligada ao controle da Universidade e dos seus efeitos sobre 

a sociedade feirense  

Em países que ao longo das últimas três décadas viveram em ditadura, a 

indução da crise institucional teve duas razões: reduzir a autonomia da 

universidade até o patamar necessário à eliminação da produção e divulgação 

livre de conhecimento crítico.  (SANTOS, 2005, p. 13-14) 

  

Assim, a política de submissão dos interesses universitários através dos cortes 

financeiros mantinha-se forte, o que não impediu a UEFS de ter sido observada de 

perto, afinal, na década de 1980 foi instalado o 1º Batalhão da Policia Militar em suas 

vizinhanças, tal como ocorrera em outras cidades, a exemplo da UNEB de Alagoinhas 

que tem como vizinho um quartel do Exército. 

                                                 
16

 Franklin de Cerqueira Machado – cordelista e ex-diretor do Museu Casa do Sertão, em entrevista 

concedida em 13/05/2010. 
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A UEFS desenvolveu práticas compatíveis com os ideais militares em vários 

setores, a exemplo dos seus currículos. Neste sentido, a universidade tinha educação 

física para todos os alunos de todos os cursos, sendo necessário o pedido de dispensa no 

ato da matrícula para os que não pudessem praticar esportes ou tivessem qualquer 

impedimento justificável. Essa prática da educação física é herança varguista do Estado 

Novo, e parte do pressuposto de que todo cidadão é um soldado em potencial. 

Outro aspecto dessa influência militar nos currículos é a instalação da Educação 

Moral e Cívica (UEFS, Relatório de 1979, p. 5) e do curso de Estudos Sociais em 

substituição à História e Geografia, gerindo assim as licenciaturas curtas e pouco 

reflexivas, em se tratando de pensamento crítico, além de não delimitar as 

especificidades das áreas de História e Geografia.  

Curiosamente, a presença militar na Universidade foi colocada na sessão de 

atividades culturais, sendo realizada na forma de “Palestra do Comandante da 6ª. 

Região Militar, General Gustavo de Moraes Rego Reis. Tema - A Amazônia – O 

exército e sua ação social na fronteira.” (UEFS, Relatório de 1979, p. 4) e também na 

“Visita do Comandante do 19º BC – Ten. Cel. José Fernando de Maya Pedrosa.” 

(UEFS, Relatório de 1979, p. 5), o que merece destaque nessas atividades, além de ter 

os conteúdos tratados pelos militares como cultura, é a negligência do relatório com 

relação ao motivo da visita do Tem. Cel. José Fernando de Maya Pedrosa à Instituição, 

um fato estranho em se tratando de uma autoridade. Além disso, o tema da palestra 

proferida chama a atenção, pois inclui-se no processo de convencimento da necessidade 

dos projetos militares na Amazônia, vistas como essenciais ao desenvolvimento do país, 

ainda que as “ações sociais” do Exército nas fronteiras implicasse no massacre de vários 

povos indígenas que continuavam sendo vistos como “obstáculos” ao progresso e 

desenvolvimento do país, não sendo apenas os índios a sofrerem com essa atuação que 

visava a expansão da fronteira agrícola para o capital estrangeiro e as grandes empresas 

do Sudeste. Assim,  

70% das grandes propriedades na região Norte do país pertencem a grandes 

empresas do Sudeste, com destaque para as paulistas. Apenas a empresa 

Manasa detêm, sozinha, uma área equivalente a 90% do tamanho do Estado 

do Rio de Janeiro. (MENDONÇA, 2006, p. 19).     

 

 Além da pura e simples acumulação de capital, essa abertura da fronteira agrícola 

visou o remanejamento da mão-de-obra que lutava pela reforma agrária no Nordeste 
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para essas novas áreas onde estiveram totalmente desassistidas de qualquer proteção do 

Estado que se encontrava a serviço do grande capital 

Pesquisadores estimam que na década de setenta mais de meio milhão de 

trabalhadores foram submetidos à escravidão na região amazônica para 

permitir a abertura das novas e modernas empresas agropecuárias. Foi esse 

um retrocesso histórico espantoso (MARTINS, 2002, p. 223) 

 

Daí a necessidade de apregoar os benefícios dessa política por todo o Brasil, 

inclusive em Feira de Santana, tão distante das fronteiras amazônicas e alheia ao que se 

passava por lá no que toca a situação daqueles povos.     

Também é notória a intensidade da presença militar na UEFS, pois em se tratando 

apenas de nove atividades citadas como culturais, onde se vê aula magna, palestras e 

visitas, constam duas tendo os militares como centro das atenções, o que significa mais 

de 20% das atividades regidas pela Ditadura Civil-Militar.  

Como os poderes costumam se relacionar para se consolidarem socialmente, é 

estratégico que a UEFS tenha buscado o reconhecimento e a boa relação com os valores 

militares presentes naquele momento e tão marcantes no país, mesmo porque a 

participação ou não dos militares não chegava a ser facultativa por parte da Instituição, 

afinal, em todo o país as universidades foram símbolos de resistência ao governo militar  

e esse sempre buscou estar presente, seja através da alteração dos currículos, infiltrando 

espiões nas salas de aula, ou usando diretamente a violência. E como consta a presença 

de uma elite fundadora altamente conservadora, é plausível que essa relação tenha sido 

íntima, com direito a Representação da UEFS na VI Olimpíada do Exército e 

Participação da mesma na Parada Cívica do dia da Pátria e na Hora Cívica promovida 

pelo 35º BI (UEFS, Relatório de 1979, p. 43-46). 

Entre as quase inumeráveis perdas causadas pela Ditadura Civil-Militar à 

universidade, destaca-se gravemente o aprofundamento da dependência ao exterior, a 

qual adquiriu vários contornos como veremos a seguir.  

Concomitante ao final da Ditadura Civil-Militar, já se encontrava em grande 

marcha os projetos neoliberais implantados com o apoio dos militares que abriram o 

país ao capital estrangeiro e combateram a resistência interna a essa dependência 

financeira. O neoliberalismo deu continuidade ao combate a autonomia universitária 

gestada anteriormente de forma estratégica pelo regime militar e, posteriormente, 

seguida através da manutenção do sufocamento financeiro das instituições, pois os 
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projetos neoliberais visam uma perda geral de prioridade nas políticas sociais, como 

educação, saúde, previdência etc.  

Outro fator do aumento da dependência ao exterior é a colonização das mentes, ou 

seja, uma supervalorização do conhecimento europeu e norte-americano em detrimento 

da valorização da potencialidade intelectual brasileira. Nessa questão a atuação militar 

foi drástica, afinal, não se pode esquecer que muitos intelectuais brasileiros, ao invés de 

serem apoiados e/ou estimulados, foram perseguidos, a saber: Milton Santos, Paulo 

Freire, Chico Buarque. A lista é extensa. 

Em consonância com o que foi citado anteriormente, há também a negação da 

cultura local enquanto um saber de fato, embora a UEFS tenha se expandido através de 

diversas atividades extra-campus, inclusive por buscar o reconhecimento, tanto da 

sociedade como sobretudo, dos órgãos e conselhos federais para consolidar-se enquanto 

instituição, mantendo uma preferência constante por arte clássica. Ao se reportar ao 

período dos primeiros anos da UEFS, o professor Naidson de Quintela Batista faz 

referência à atuação cultural da universidade  

criticou o que chamou de auto-censura interna “que trocava  apresentações de 

artistas regionais, como violeiros, por shows de bandas de outros países”. 

Relato disponível em << http://www.uefs.br/portal/noticias/2010/aos-34-

anos-uefs-ainda-busca-se-consolidar-como >>. Acessado em: 02/05/2010. 

 

 A auto-censura a que o professor se refere será demonstrada no próximo capítulo 

com as escolhas culturais da Universidade em seus primeiros anos de funcionamento. O 

caminho percorrido pela Universidade para transpor este estado de caricatura do saber 

europeu foi lento (mesmo porque ainda é percorrido) e não necessariamente linear, mas 

sua trajetória perpassa intimamente pela superação da concepção de saber autoritário e 

importado, gestado pela Ditadura Civil-militar, conforme nos informa mais uma vez 

Franklin Machado: 

A reitora yara Cunha, que é outra cabeça, yara Cunha você sabe que foi presa 

no tempo dos militares, quando era estudante, e eu cheguei a visita-lá lá no 

forte do... No forte onde ela estava parece que era o Barbado,  um negócio 

desse. Então ela me convidou para dirigir, então foi uma outra, um outro 

olhar da Universidade para a cultura popular né?
17

 

  

         A afirmação da não linearidade deve-se ao fato da cultura popular ter sido 

implementada tanto pelos setores considerados perpetuadores da direita na 
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 Franklin de Cerqueira Machado, em entrevista concedida em 13/05/2010. 
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Universidade, conforme Machado, a exemplo do “professor Josué, professora Anaci, 

professor Onofre Gurjão, que eram praticamente ligados a essa elite fundadora da 

UEFS, mas eles continuaram esse trabalho de abertura para o popular”
18

, quanto pelos 

setores considerados como agentes ativos da esquerda universitária, que vieram muito 

recentemente a assumir o comando da Universidade: 

 

Tamos no reitorado de Zé Carlos Barreto que é outra orientação entendeu?! É 

uma orientação mais aberta, uma orientação de valorizar a cultura popular, 

então nesse aspecto você vê que o CUCA tem aberto muito para as 

manifestações artísticas e do povo. (Franklin de Cerqueira Machado, em 

entrevista concedida em 13/05/2010). 

 

 O que faz esta pesquisa necessária, portanto, são os diferentes olhares lançados 

sobre a cultura popular ao longo da trajetória da UEFS e os fatores que levaram às 

mudanças nessa visão e tratamento da cultura popular apontada por todos os 

entrevistados. Afinal, a simples entrada da cultura popular na universidade não significa 

necessariamente o seu reconhecimento, como Peter Burke (1989), que sabiamente 

aponta, é possível participar de duas culturas e só reconhecer a validade de uma, a 

oficial. Essa perspectiva pode ser demonstrada pelo fato de que a Universidade não 

reproduziu a cultura popular, ficando restrita a convidá-la com maior ou menor 

intensidade.  

 Essa relação da universidade com a arte popular será melhor discutida no 

terceiro capítulo, assim como os efeitos da Ditadura Civil-Militar sobre essa cultura. No 

que toca ao conhecimento universitário em si, é necessário também a sua popularização 

através de uma constante abertura dialética com os mais diferentes valores e formas de 

conhecimento. O conhecimento universitário precisa se relacionar com outros saberes 

para se revigorar. Ele pode ou não ser aplicado pela sociedade, ao passo que questões 

vitais à sociedade podem ser negligenciadas pelo mesmo. É neste sentido que a 

universidade precisa construir um outro conhecimento, como afirma Santos (2005, p. 

43): 

O conhecimento pluriversitário é um conhecimento contextual na medida em 

que o princípio organizador de sua produção é a aplicação que lhe pode ser 

dada. Como essa aplicação ocorre extra-muros, a iniciativa da formulação 

dos problemas que se pretende resolver e a determinação dos critérios da 

relevância destes é o resultado de uma partilha entre pesquisadores e 

utilizadores. É um conhecimento transdisciplinar que, pela sua própria 

contextualização, obriga a um diálogo ou confronto com outros tipos de 

conhecimento, o que o torna internamente mais heterogêneo e mais adequado 
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a ser produzido em sistemas abertos menos perenes e de organização menos 

rígida e hierárquica. 

   

Ainda segundo Santos (2005), a universidade foi criada em um modelo 

unilateral com a sociedade, porém esta unilateralidade é posta à prova internamente 

através da entrada de estudantes pertencentes a grupos minoritários, que o próprio 

Santos classifica equivocadamente como minoritários ou ditos minoritários, visto que a 

verdadeira minoria é o próprio modelo social pregado: o homem branco, hétero, cristão, 

europeizado ou americanizado. E passam a confrontar internamente a visão reducionista 

ou pejorativa que a instituição faz das culturas as quais esses estudantes se sentem 

pertencentes. É dessa dialética e de outras atitudes maiores, como a instalação de 

universidades rurais, a exemplo da Universidade do Cariri, na Paraíba, que se constitui a 

pluriversidade, mais aberta e ampla, e como tal mais importante à sociedade, “A 

reforma democrática da universidade fará pouco sentido se não for também uma 

reforma anti-colonialista” (SANTOS, 2005, p. 56), afinal, como já dizia o escritor Leon 

Tolstoi: “se queres ser universal, primeiro pinta a tua aldeia”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III – CULTURA POPULAR E A UNIVERSIDADE 

 

 

A análise da relação entre o popular e a Instituição deve se pautar em alguns 

questionamentos. É necessário pensar o “resgate” das tradições populares por parte da 

Instituição, e qual a validade dessa ação, ou seja, quais os benefícios que os grupos de 

cultura popular usufruíram ao se relacionarem com a UEFS? Na medida em que não 

existiu apoio financeiro aos mesmos, não podemos desvincular a cultura das condições 

materiais que a produz, pois do contrário teríamos uma visão romântica sobre a mesma 

e não científica. A ausência de patrocínio é demonstrada pelo silêncio dos relatórios 

com relação a esta questão, e está presente na fala do entrevistado Franklin Machado 

quando questionado se havia apoio financeiro para estes grupos se apresentarem na 

Universidade    

Da Universidade não! Da Universidade não! Podia ter assim uma ajuda, uma 

ajuda, por exemplo, um carro pra ir buscar, o lanche, a propaganda, 

entendeu? Oferecer assim um portfólio, uma programação e tal, mas não 

tinha tanto o cachê mesmo, entendeu? O cachê mesmo não tinha entendeu? A 

passagem entendeu? Tudo isso, então não, não era assim não...
19

  

 

Neste sentido, pouca coisa mudou, pois a Caminhada do Folclore, por exemplo, é 

realizada desde seu surgimento através de patrocínios de empresas, e os grupos recebem 

ajuda no transporte e alimentação. Considerando que é complexo imaginar a 

remuneração de até cinco mil pessoas na Caminhada, vamos nos ater apenas aos eventos 

menores do ponto de vista do número de participantes, nestes também não foram 

encontrados indícios de remuneração, assim a cultura popular foi desenvolvida com 

improvisos do ponto de vista dos recursos materiais e, pelos setores interessados em 

fazê-la adentrar a Universidade.        

Para além das questões financeiras, seria possível “resgatar” algo que é dinâmico? 

Ou seria apenas possível conservar sua memória na forma de objeto de estudo e 

negligenciar sua vivencia? O “resgate” não seria em última instância um discurso 

paternalista para aumentar a credibilidade da Instituição ante a sociedade que a sustenta 

financeira e simbolicamente, através da vinculação do saber popular (chamado por 

vezes de folclórico), de grande alcance populacional, e a instituição de caráter seletivo, 

parcialmente pública, visto que a participação na mesma é mediada por concursos, onde 

se destacam os economicamente privilegiados e que costumam obter maior êxito nos 
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intemporalidade, uma “razão histórica, humanizada, circunstancializada, “razoável”, 

persuasiva, e não coagente” (PESSANHA, 1997, p. 63). É dessa visão dialógica que se 

alimentam as inovações e avanços científicos que ao se colocarem abertas ao novo 

tornam-se capazes de aproximar da tão sonhada universalidade, pois livram-se de 

estarem estáticos em um mundo que é dinâmico, como seja: 

 

A respeito da ruptura representada pelo “novo espírito científico” em relação 

à ciência anterior, graças à física quântica, à teoria da relatividade, à química 

não-lavoisieriana, as geometrias não-euclidianas. À derrocada da noção de 

substância – de forte e antiga sustentação metafísica - , à instauração de 

“racionalismos setoriais”, a dessabsolutização da noção de espaço-tempo etc 

(PESSANHA, 1997, p. 72)                      

 

A rejeição da noção de discurso científico como verdade absoluta e fechada em si 

mesma não representa, portanto, um prejuízo à universidade, e sim uma constante 

renovação. Nesse sentido, e só como um breve exemplo, um curso de Letras, ao adotar 

o cordel como fonte de estudo, ganha novas perspectivas, se enriquece e produz novos 

olhares sobre essa cultura, que poderá implicar na divulgação da mesma, porém, sem se 

colocar na condição de produtora de um saber superior e, portanto, mais legítimo.      

 

 

3.2 – O “resgate” da cultura popular e a vanguarda universitária.   

  

O estudo dos primeiros relatórios da Universidade deram margem a novos 

questionamentos, a exemplo da expressão “folclore” em substituição à “cultura popular” 

no relatório de 1976, onde também encontra-se ausente a expressão “resgate”, o que nos 

remete a outro questionamento: quando o discurso do “resgate” entra em cena? No que 

concerne ao termo folclore, conclui-se até o momento que este acaba colocando as 

tradições culturais como ornamentos; é a redução das culturas a mero espetáculo e a 

negação das mesmas enquanto um saber de fato, pois como já foi dito no primeiro 

capítulo, a expressão folclore não transmite seriedade nos dias atuais. 

A hipótese sobre o “resgate” é que esta expressão esteja relacionada à 

globalização que não se encontrava em grande evidência e debate nos primeiros anos da 

Instituição, mas que nos anos noventa apresentava-se de vento em popa. Sendo 

compreendida por muitos como a morte quase inevitável das culturas regionais através 

da hegemonia da cultura norte-americana nos países subdesenvolvidos, esta suposta 
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serem vaiados caso se apresentassem na zona urbana.”. É neste contexto que se pode 

observar a seguinte declaração                          

 

a biblioteca central promoveu no período de 12 a 19 de outubro, a “primeira mostra de 

folclore”. Inaugurada pelo excelentíssimo senhor governador do Estado, professor 

Roberto Santos, foi muito visitada e obteve extraordinário êxito de vez que mostrou 

manifestações folclóricas de todos os Estados da federação. (FUFS – Fundação 

Universidade de Feira de Santana / Universidade Estadual de Feira de Santana. 

Relatório anual 1976, p. 19). 

 

O relatório de 1976 frisa o êxito com relação à qualidade da apresentação, mas 

não se posiciona a respeito dos espectadores, como o faz o entrevistado. O 

posicionamento do corpo acadêmico com relação à apresentação fica em aberto, o que 

não impede a hipótese da boa receptividade em se tratando das dimensões e inovações 

do evento, visto que, tratava-se de apresentações de todos os Estados da Federação, 

além da presença do governador do Estado. Assim, este evento não auxilia muito na 

tentativa de vislumbrar o valor atribuído à cultura popular local naquele momento.  

O uso de datas comemorativas, embora ainda se trate de “folclore” e não cultura, é 

algo positivo, mas pode implicar em alguns equívocos. Um deles é a limitação da 

política de reconhecimento a um determinado período, ou mesmo à espetacularização 

do que se comemora, tal como ocorre com o “dia do índio” nas escolas primárias ou 

secundárias. Ou seja, as formas de comemoração podem reforçar estereótipos ao invés 

de promover o debate que questione ou que coloque os aspectos importantes e 

fundamentais para a valorização do que se comemora.   

O que se conclui, já de antemão, é que a data comemorativa discutida está inserida 

em uma estratégia e um contexto mais amplo do qual a FUFS ou os seus representantes 

maiores, em maior ou menor intensidade, faziam parte. Trata-se da Ditadura Civil-

Militar, período no qual eventos comemorativos ganhavam conotações específicas que 

visavam reforçar o caráter cívico e necessário ao regime.  

 A sociedade brasileira foi desde seu nascimento mergulhada em imensas 

contradições socioeconômicas, e quando estas contradições adquiriram um caráter 

político de impasse, foi implantado um golpe civil-militar que duraria vinte e um anos. 

Nesse contexto viabilizou-se amplamente os interesses das elites. Foi nesse contexto 

autoritário e conturbado que a FUFS foi implantada e suas primeiras relações com a 

cultura popular se deram. Tal fato reforça a importância de se avaliar como se deram 

essas relações, pois, relembrando a informação de Franklin Machado, os responsáveis 
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esquerda para o popular, como cita João Pinto Furtado ao afirmar que nos anos 60 e 70 

o Brasil interior era tido como puro, e o urbano como reflexo de autoritarismo e 

imperialismo (FURTADO, 1997, p. 127). O fato é que direita e esquerda reivindicavam 

o popular como a identidade nacional, a esquerda para resistir ao imperialismo norte- 

americano e a direita para se fortalecer ideologicamente e reforçar sua dominação daí a 

atuação do estado militar como agente incorporador e promotor da cultura. Ao mesmo 

tempo impôs a censura visando domesticá-la e transformá-la em patrimônio nacional, 

sendo esta uma atuação de longa data, pois, segundo Chauí, esse desejo de controlar a 

cultura popular não é novo. Foi realizado durante os anos 30 e 40 pelo Estado Novo, 

como vários estudos já o mostraram, e também fez parte da ideologia do Brasil-Potência 

ou da ideologia da “integração nacional” (CHAUÍ, 1987, p. 87-120). 

Voltando à UEFS e suas relações com essa cultura, observa-se que no relatório de 

1976 a expressão “cultura” fica restrita à cultura francesa. E se foi tomado como 

parâmetro ainda que ninguém chama sua cultura de folclore, fica patente que a cultura 

popular é vista como algo alheio à Universidade, como já foi citado anteriormente. A 

França refletia o seu papel de promotora da “civilização” e da finesse difundida da 

Rússia até aqui, pois essa cultura importada e inacessível à grande maioria da população 

interessa às elites locais para a legitimação no campo simbólico de seu domínio 

econômico, como já foi citado no primeiro capítulo.  

A UEFS concluiu o seu primeiro relatório de funcionamento anunciando que  

Em meio às dicotomias espaciais de cidade/campo, metrópole/cidade, 

centro/periferia, etc., tem lugar, sabiamente simplório a das nítidas instancias 

culturais „capital‟ / „interior‟. As universidades da capital seguramente 

laboram a sua cultura. Espontânea e densa, a cultura interiorana repousa num 

vazio de reflexão. A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE 

SANTANA deu início, em 1976, à ocupação desse vazio... (FUFS – 

Fundação Universidade de Feira de Santana / Universidade Estadual de Feira 

de Santana. Relatório anual 1976, p. 52). 

 

A afirmativa anterior comete, já a princípio, um certo equívoco geográfico; afinal, 

a UEFS não atende à demanda cultural das centenas de cidades presentes no interior 

baiano; logo, não seria “a cultura interiorana” e sim uma parte dessa complexa e 

diversificada cultura. Para além desta questão, o que se encontra em páginas anteriores, 

na sessão da vida universitária são: 

 
 11.3 – recitais e concertos 

- Recital de canto dos artistas norte-americanos DORIS THURBER e CARL 

BERNSTEIN. 
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- apresentação da Banda de Música da Marinha dos Estados Unidos da 

America. 

- apresentação de dança dos alunos da EARTE. 

- Concerto musical do Grupo Orquestral da Universidade Católica do 

Salvador. 

- Concerto da Banda do Primeiro Batalhão da Policia Militar. 

- Apresentação do Grupo Folclórico do SESC . 

- apresentação do Coral do Colégio Estadual de Feira de Santana. 

- apresentação do Grupo de Danças FOCUS. 

 

11.5 – Eventos e exposições  

- comemoração do dia do folclore. 

- exposição de folclore 

- exposição de pintura 

- sessões de cinema educativo. 

(FUFS – Fundação Universidade de Feira de Santana / Universidade Estadual 

de Feira de Santana. Relatório anual 1976, p. 43). 
  

Na relação aparecem artistas norte-americanos, bandas de música dos Estados 

Unidos e da polícia etc. Assim, o transplante da cultura europeizada para o interior da 

Bahia é o que a UEFS entendeu como “ocupação do vazio de reflexão...”, esse 

posicionamento demonstra em grande parte o não reconhecimento da cultura popular 

aqui existente como um saber de fato, rico em subjetividade e complexidade, ao atribui-

la como filosoficamente ôca, irreflexiva.  Afinal, já existiu algum dia alguma cultura 

vazia de reflexão? E se existiu, por que seria necessariamente a cultura do interior 

baiano, e não a cultura importada, que pouco tinha a ver com a realidade da maioria das 

pessoas dessa região? 

A acentuada presença da cultura europeizada nesse momento remete à discussão 

de Hobsbawn sobre a invenção das tradições. A princípio todas as tradições podem ser 

consideradas inventadas, pois pertencem à cultura, mas o que ele aponta como uma 

tradição inventada são as tradições “projetadas” para determinados fins políticos 

tentando transparecer uma naturalidade e temporalidade, um imenso passado que não 

existiu de fato. Como o próprio Hobsbawn afirma, “novas” tradições surgiram 

simplesmente por causa da incapacidade de utilizar ou adaptar as tradições velhas.” 

(HOBSBAWM,1984, p.13) Assim, a FUFS – Fundação Universidade de Feira de 

Santana, montada e pautada em valores individualistas, hierárquicos e “modernos” não 

se entendia compatível com os valores da cultura popular, pautados na participação da 

coletividade. Tal perspectiva remete à reflexão sobre as inquietações de Álvaro Vieira 

Pinto: 

A cultura que a universidade escassamente produz e um pouco mais 

largamente contribui para difundir é, por definição a cultura alienada, não só 

por ser de origem externa metropolitana, em quase todo o seu acervo, como, 
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sobretudo por ser originado da classe ociosa ou aproveitadora, cujos intuitos 

são, quer conscientemente o saibam quer não, os de reprimir a ascensão das 

massas. Deste modo, a cultura universitária tem de sustentar uma luta infeliz 

com a cultura popular autentica
29

, aquela que está nascendo no seio do povo, 

não só nas formas chamadas “populares” da arte, mas nas concepções, temas 

e idéias gerais, que exprimem, mesmo nos mais elevados domínios das 

ciências, os pontos de vista de uma classe nova, oposta à dominante. (PINTO, 

1986, p. 41) 

 

A fala de Pinto está inserida no conturbado contexto sócio-político da década de 

1960, e trata da classe ociosa como referência aos extintos cátedras
30

, ao passo que 

classifica como nova classe os desfavorecidos pela sociedade capitalista, e trata da 

cultura metropolitana advinda da cultura européia. Pontuadas essas especificidades, 

permanece a dialética entre uma cultura nascida fora dos muros universitários em 

relação com uma cultura “projetada”. 

A primeira iniciativa da entrada da cultura popular na Universidade, de forma 

permanente, é a instalação do Museu Casa do Sertão que abriga, há décadas, a cultura 

popular, em especial, a história e a imagem do sertanejo devido ao grande papel 

econômico e social que esse possuiu na formação da região. Esta cultura encontra-se em 

forma de “memória”: são objetos e livros, não desprezando o valor da memória, aliás, 

ação inominável para um historiador, mas trata-se de uma cultura convertida 

especificamente em objeto de estudo, ou seja, mais aceitável sob o (muitas vezes) 

restrito olhar acadêmico. As festividades comemorativas desenvolvidas por esse Museu 

em décadas anteriores, eram voltadas aos funcionários da instituição em datas 

especificas, a exemplo do dia do vaqueiro. Portanto, faz-se necessário avaliar o quanto 

estas manifestações, de fato, transbordavam para o cotidiano da instituição, ou seja, de 

seus membros. A única idéia aproximada de participação que se conseguiu levantar foi 

em relação às exposições, comparando o número total de professores e alunos à 

quantidade de visitantes por exposição, o resultado não ultrapassa os 10% do corpo 

universitário. Com relação à população extra-acadêmica a visitação seria provavelmente 

dificultada pela própria distância geográfica da UEFS.O que também cabe ser destacado 

quanto ao Museu Casa do Sertão, além da sua enorme importância para a cultura 

popular é que o mesmo é uma iniciativa da Universidade, conforme José Crispim 

Ramos já rimava em 1978 e como consta nos relatórios, ele é fruto de iniciativa externa 
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 Entenda-se a expressão cultura popular autêntica como uma crítica à cultura originária da indústria 

cultural.  
30

 Cátedras eram professores semi-vitalícios, não podiam ser demitidos, mantinham suas cadeiras até a 

aposentadoria, dispondo de uma autonomia incompatível com o comportamento de um funcionário 

público, tendo sua atuação muitas vezes marcada por abusos de autoridade.    





51 

 

o intuito inicial, ao que tudo indica, não tenha sido esse. Afinal, os cursos de cultura 

popular não foram implantados, em contrapartida, o Teatro do CUCA propiciou a 

realização de eventos particulares dentro da instituição através do aluguel do espaço, ou 

de porcentagem sobre a entrada nos eventos. Esse modelo não é muito convidativo para 

a cultura popular, mas constituiu-se numa abertura à realização autônoma de eventos de 

diferentes perfis.   

Analisando a trajetória do Seminário de Música do CUCA, perceber-se-á a 

ausência de cursos e ações envolvendo a cultura popular no período desse estudo. 

Assim 

 
 

A Universidade foi criada em 1976 e o Seminário de Música, originário da 

UFBA, foi incorporado em 1985. Já o Núcleo de Cultura Popular surgiu somente em 

2004, 28 anos após a instalação da UEFS. A pergunta, no que diz respeito ao Seminário 

de Música, é: onde estaria a sanfona, o pandeiro, o samba de roda? Uma vez que o único 

elemento que se aproxima do “popular” até o momento desta escrita tem sido o violão 

popular. E essa ausência é reflexo do distanciamento entre a Universidade enquanto 

centro intelectualizado do saber, e a cultura gestada fora dos seus muros. Então mostra-

se que a cultura popular não foi patrocinada, tampouco reproduzida pela Instituição, 

tendo como exceção a essa ausência da reprodução o relatório da UEFS de 1979,  que 

aponta a valorização e a prática do cordel 

 

Reunindo alunos da UEFS, a Casa do Sertão formou no dia 27 de outubro o 

grupo Veio D‟gua, de teatro de cordel que estreou no dia 13 de dezembro, no 

anfiteatro da UEFS, no campus universitário. No mesmo local o “Jitirana” foi 

apresentado no dia 14 e no dia 15 tendo como palco o auditório do Serviço 

Social da Indústria SESI. (UEFS, Relatório de 1979, p. 75) 
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 Quanto ao Núcleo de Cultura Popular observamos uma maior problemática do 

apoio a essa cultura  

 

 

Este Núcleo surgiu em 2004 ofertando à comunidade algumas opções, como 

shows musicais, desfiles, apresentações, e auxílio à Caminhada do Folclore. Porém, a 

análise dos relatórios consultados indica que existe ausência de reprodução da cultura 

popular nos setores aqui apontados, bem como no CUCA como um todo.   

É complexa a problemática do “resgate” da cultura popular, pois, como é possível 

apoiar e/ou “resgatar” uma cultura sem reproduzi-la, sem patrociná-la, e sem identificar-

se com a mesma?    

As três inquietações supracitadas têm respostas simples: reproduzindo; 

patrocinando; e se identificando! Foi esta perspectiva de mudanças apresentadas pelos 

entrevistados que fez essa pesquisa se estender até 2006, pois, se a cultura popular 

entrou para ser moldada e utilizada pelo regime militar, posteriormente adentrou por 

conta do vanguardismo universitário da afirmação da UEFS ante a população que a 

sustenta financeira e simbolicamente. E também por conta de alguns poucos membros 

do corpo universitário ligados a essa cultura, Mais recentemente, já foi possível pensar a 

entrada da cultura popular num contexto mais legítimo com a própria democratização 

parcial da Universidade. 

 Com a queda da Ditadura Civil-Militar, retirando assim a suspeita e o controle 

sobre o popular, com a afirmação ainda que titubeante das cotas para estudantes negros, 

indígenas e de escolas públicas, e uma maior democratização da sociedade brasileira, as 

pessoas começam a se mostrar mais abertas à diversidade. Embora parte dessa abertura 
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possa ser relacionada a um mero reflexo do consumismo, já que se costuma buscar a 

novidade e não o diverso, e embora ainda existam condenações religiosas pesando por 

sobre a cultura popular com inúmeras tentativas de demonizá-la, é possível constatar 

avanços. A comemoração dos 34 anos da UEFS com a apresentação da Orquestra 

Sanfônica de Aracaju deu mostras dessas mudanças. A consolidação cultural é, 

obviamente, um processo lento, conforme citado uma testemunha de toda a trajetória da 

Universidade 

Quer dizer, então a gente foi conquistando aos poucos né, a gente foi 

conquistando aos poucos, hoje não tem tantas restrições, você sabe que há à 

cota para estudantes negros e de escolas públicas então claro que essas 

pessoas tão ligadas mais ao povo.
32  

  

Assim, a universidade, embora seja um órgão burocrático além de acadêmico, 

pertencente a um projeto governamental de reprodução das elites e desenvolvimento 

econômico de uma região, é também o local de disputa de vários projetos da população 

civil, dos mais variados interesses que permeiam a sociedade. Neste sentido não 

interessa aspirar uma cultura popular hegemônica dentro da Universidade e sim a 

construção de uma contra-hegemonia cultural, pois somente dessa diversidade e 

tentativa constante de equilibrar tais interesses é possível construir uma universidade 

assumidamente política, democrática e/ou popular e, desta forma, uma universidade de 

fato universalizante. Essa universalidade só pode ser conseguida à medida que a 

população menos abastada tenha acesso à mesma, considerando que seja não somente 

para apresentar-se artística e esporadicamente. Uma universidade só será efetivamente 

pública quando retirada de si o seu caráter hegemônico burguês e a sua visão monista de 

ciência como verdade absoluta. É necessário relativizar os muros através dos mais 

variados caminhos, a exemplo da cultura, visto que o maior de todos os muros 

permanece sendo “o vestibular”, para que a universidade não seja socialmente alienada.  

 A trajetória obviamente é longa e começou a ser percorrida com o próprio 

surgimento da universidade, tanto a UEFS quanto as demais. Não se pode esquecer o 

Teatro do Oprimido e tantos outros movimentos culturais levados a cabo por estudantes 

neste país afora, e não se pode perder de vista o fato que é possível à UEFS, enquanto 

órgão burocrático, facilitar esse caminho, reduzindo os ares de improviso e de 

paternalismo, a exemplo da inviável concepção de “resgate” nessa relação entre 

acadêmico e popular, pois é através dessa mudança de atitude construída lentamente em 
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décadas posteriores e a passos um pouco mais rápidos nesta década que a cultura 

popular poderá adentrar com mais intensidade a Universidade e manter assim, de fato, 

popular e participativa, reduzindo sua condição de apenas espetáculo. Esta estrutura de 

artista e platéia excessivamente dissociados, e ainda presente, não lhes é compatível e 

será retirada à medida que a mesma continue adentrando os muros. 

 Como Franklin Machado publicou no jornal Feira Hoje na edição de 02/10/1991, 

nós “somos nostálgicos da civilização européia, sem nos atentarmos para os nossos 

valores” Precisamos revigorar nossa cultura para reduzir nossa condição de colônia e 

praticarmos dentro da Universidade não uma hegemonia da cultura popular nem um 

louvor à cultura importada e sim um ecumenismo cultural, como diria Franklin 

Machado, ou uma contra-hegemonia cultural seja ela qual for, pois só assim a 

universidade pode aspirar à tão divulgada e sonhada universalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSÕES 

  

 

A presença da cultura popular na universidade depende da própria popularização 

desta dita instituição. A UEFS foi implantada dentro do contexto repressivo da Ditadura 

Civil-Militar, regime que adotou e buscou ressignificar a cultura popular para torná-la 

domesticável e inofensiva sob a titulação de “folclore”, visando à construção da 

identidade nacional. Porém, em outra esfera, esse mesmo sistema repressivo instituiu a 

noção de cultura como um produto exclusivamente europeu e norte-americano, fazendo 

assim a cultura popular adentrar a Universidade, ao mesmo tempo em que lhe negava 

alguma credibilidade de um saber respeitável. 

Posteriormente, a abertura ao popular manteve-se lenta e gradativa refletindo a 

(até hoje) vacilante democratização deste país, ressurgindo sob a bandeira do “resgate” 

do popular, que demonstrou uma preocupação com esta cultura, embora realizada em 

moldes paternalistas e deficientes, este “resgate” e o “incentivo” aos grupos culturais 

populares não foram definidos, ficando muito mais no plano da abstração e da 

legitimação da UEFS perante a sociedade através do discurso. O incentivo à cultura 

popular invés de instituir-se na condição de políticas reais de apoio à autonomia desses 

grupos, deu-se através de apresentações gratuitas dos mesmos para a UEFS, não 

recebendo apoio para a realização de seus eventos, que foram desenvolvidos por conta 

própria. Não houve portanto contrapartida da UEFS. 

 Ultrapassada a década de 90 e, portanto, já livre do regime militar alguns 

membros da instituição permaneceram na tentativa de implantar as artes populares em 

eventos na UEFS, porém essa entrada permanece sob a condição de improviso, que 

pode ser constatado na ausência de uma política efetiva de apoio à cultura popular. Essa 

carência também é visível na ausência de cursos que visem à reprodução da arte 

popular, bem como na falta do patrocínio da mesma e na baixa identificação da maioria 

do corpo universitário com as referidas expressões. Tal postura pode ser relacionada à 

característica alienada da universidade enquanto manjedoura das classes abastadas, 

gestando uma pequena presença de pessoas oriundas das classes populares que se 

identificavam com estas manifestações. 

 A UEFS permaneceu e permanece sem cursos que visem à reprodução da cultura 

popular que, por sua vez, continua sendo chamada de “folclore”. Vale ressaltar que 
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embora a Universidade não tenha contribuído para os eventos realizados por grupos 

culturais , a cultura popular mostrou-se mais presente e redutora da divisão entre artista 

e platéia, condição que não lhes é compatível. Tal aproximação entre artista e platéia é 

possível graças a uma maior interação do corpo universitário quando essas artes 

populares se apresentam. Esta maior participação e identificação dá-se graças à entrada 

na UEFS de pessoas mais relacionadas ao popular, por conta das cotas para negros, 

indígenas e estudantes de escolas públicas, situação que nos mostra uma maior 

democratização do acesso à universidade. Além disso, é possível verificar uma abertura 

geral da sociedade ao novo, embora essa participação não signifique necessariamente 

respeito a uma tradição, pois a própria denominação de folclore compromete essa 

respeitabilidade.          

 Dadas essas idas e vindas, o maior obstáculo para a democratização da 

Universidade permanece na própria exclusão das camadas populares através do 

vestibular - mecanismo que gera uma presença desproporcional das classes sociais 

dentro desta Instituição. Neste sentido, o avanço do popular passa por questões maiores 

como a própria reformulação do ensino médio e fundamental para que se possa pensar 

uma universidade pública mais ampla e qualificada. 

 Embora com limitações, a atuação da Universidade dentro da cultura popular 

nos últimos anos ajudou a contrapor a indústria cultural, pois na atual sociedade da 

informação o popular fica desapercebido dada a sua baixa capacidade de divulgação 

ocasionada pelo seu local de produção, ou seja, as produções culturais no âmbito da 

cultura popular carecem dos membros do Estado para poder se divulgar de forma mais 

ampla e efetiva.    

 Contudo, constatamos com esse estudo que não se faz plausível a construção de 

uma hegemonia da cultura popular, pois qualquer hegemonia retira automaticamente da 

universidade o seu tão ansiado aspecto de universalidade. Faz-se sim, premente, uma 

maior entrada da mesma para que sua presença física gradativamente se reflita em 

presença simbólica reconhecida, pois a cultura popular pode multiplicar na 

universidade, sobretudo no plano artístico a pequena presença de estudantes das 

camadas populares na UEFS. O andamento da cultura popular na universidade fica a 

depender de fatores externos, tais como a manutenção das cotas, mas também da 

persistência dos seus, por que não dizer, militantes, para que a ciência venha a 

relacionar-se com outros saberes, na construção de um objetivo maior, da boa relação 
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entre universidade e sociedade, construindo-se, assim, a Pluriversidade Estadual de 

Feira de Santana. 
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