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As atividades  da Coordenação de  Cultura/Teatro  Glauber  Rocha referentes  ao ano 2013

tiveram início no mês de abril, a partir da gestão atual. Além dos  Cursos Livres que já vinham

sendo oferecidos  pela  gestão anterior,  há anos,  houve algumas iniciativas,  como as  realizações

periódicas do  Palco Aberto e do  Censo Cultural.  Além disso, a Coordenação de Cultura/TGR

oferece  apoio  institucional  a  outras  iniciativas  culturais  dentro  da  Universidade,  viabilizando

diversas atividades no Festival Bambu Zen, na Semana de História, e na Semana da Integração

2013.2. Destacamos ainda, a  Exposição de Arte Rupestre,  realizada  no foyer do Teatro Glauber

Rocha, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério da Cultura, o

Museu Nacional e a Coordenação de Cultura/PROEX/UESB. Esse apoio institucional  implica a

disponibilização  de  recursos  estruturais  e  humanos,  colaboração  direta  com  a  prestação  de

informações,  realização  de  inscrições,  divulgação,  entrega  de  certificados,  e  demais

encaminhamentos burocráticos para a produção desses eventos e/ou atividades.

O Teatro Glauber Rocha, por ora,  encontra-se aos cuidados da Coordenação de Cultura,

embora sinalizemos a necessidade de uma gestão específica. O TGR vem, há anos, sendo ocupado

por eventos acadêmicos, na maior parte produzidos pela comunidade interna, que tem prioridade na

pauta. Desde meados de 2013, com a interdição do Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, a

comunidade  externa  vem solicitando  o  TGR para  eventos  culturais,  como  shows  de  música  e

espetáculos  de  dança.  Esses  atendimentos  estão  sendo  avaliados  individualmente,  havendo

concessão de pautas gratuitas para atividades culturais externas sem cobrança de bilheteria, sob

demanda  espontânea.  Trata-se  de  uma  política  de  emergência  adotada  pela  Coordenação  de

Cultura/Teatro Glauber Rocha, Gerência de Assuntos Culturais e Pró-Reitoria de Extensão, setores



hierarquicamente vinculados, para atender à latente demanda da sociedade. Essa medida requer uma

avaliação por parte da administração e da comunidade acadêmica e geral. Para tanto, a Coordenação

de  Cultura/TGR/GEAC/PROEX  produzirá,  no  semestre  de  2014.1,  em  parceria  com  alguns

departamentos, o  Seminário Universidade e Práticas Culturais, que pautará, além de conceitos

como universidade e práticas culturais, e seus entrelaçamentos, da política de uso dos espaços e

equipamentos  do  Teatro  Glauber  Rocha,  visando  uma  institucionalização  dessa  política,  e  a

produção de uma cartilha sobre os temas debatidos e políticas definidas a partir desses debates.

Entendemos que essas questões são de interesse público e, como tal, exigem um debate ampliado,

visando decisões democráticas. Sabemos que a ampliação da pauta do TGR para eventos culturais

implica, desde o início, uma maior estruturação do setor, tanto no quadro de pessoal quanto em seus

equipamentos, como a necessidade de um jogo de luz apropriado para shows e espetáculos, e a

contratação de técnicos especializados. Salientamos que há uma reforma tramitando vagarosamente,

que não atende a todas demandas do TGR, cujo relatório específico já fora encaminhado para os

devidos  setores,  solicitando  providências.  A manutenção  e  aquisição  de  novos  equipamentos  e

serviços necessários, a partir do relatório produzido pela equipe do TGR, vem sendo encaminhados

pela Coordenação de Cultura/TGR, via o Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços do

Estado da Bahia, para a SERGE, Prefeitura de Campus, GAD e GEAC/PROEX. 

Em 2013, a Coordenação de Cultura/TGR reestruturou seu quadro de pessoal, através da

contratação de um secretário terceirizado, uma assessoria técnica de projetos. e mais um estagiário,

cedido  para  o  TGR.  Atualmente,  nosso  quadro  de  funcionários  é  o  seguinte:  Coordenação  de

Cultura: Um coordenador, um técnico universitário, um secretário terceirizado, um fotógrafo e uma

pianista contratados, uma assessoria de projetos, duas musicistas afastadas para pós-graduação, dois

estagiários; TGR: Um técnico universitário, dois técnicos terceirizados e 1 estagiário. Salientamos

que o atraso do pagamento aos profissionais contratados via empresas terceirizadas e as constantes

paralisações decorrentes, apoiadas pela Associação dos Funcionários da UESB tem comprometido a

eficiência dos trabalhos da Coordenação de Cultura/TGR.

Tal como o TGR, a Coordenação de Cultura necessita de uma manutenção estrutural, como

computadores,  condicionadores  de  ar,  telefone,  impressora,  instrumentos  musicais,  câmeras

fotográficas e de vídeo, projetor, além de outros materiais necessários para a realização dos Cursos

Livres.  Todas  as  solicitações  de  materiais,  equipamentos  e  serviços  já  foram  devidamente

encaminhadas, via Simpas, para os referidos setores, mas ainda não houve um retorno.

A Coordenação de Cultura/TGR vem buscando atuar em parceria com os estudantes, através

do DCE e dos CA's, visando uma produção colaborativa das suas atividades, apoiando também as

ações culturais das entidades representativas estudantis, e livres iniciativas, bem como de outros

setores da Universidade. Pretendemos fortalecer os laços entre a comunidade acadêmica e geral,



bem como entre a formação cultural e acadêmica dos universitários, compreendendo a importância

das práticas artísticas no desenvolvimento intelectual e humano.

Salientamos  que  a  ausência  de  um  orçamento  específico  para  a  Coordenação  de

Cultura/Teatro  Glauber  Rocha  vêm  dificultando,  quando  não  inviabilizando  alguns  dos  seus

trabalhos, além de reproduzir as péssimas condições profissionais dos artistas e produtores culturais,

como  parte  de  uma  realidade  nacional,  tendo  vista  o  desenvolvimento  recente  das  políticas

culturais. no Brasil.

Abaixo, descrevemos as atividades realizadas pela Coordenação de Cultura, em 2013:

Cursos Livres: 

Dando continuidade  às  atividades  desenvolvidas  pela  gestão  anterior,  a  Coordenação de

Cultura ofereceu, no ano de 2013, os seguintes Cursos Livres: Coral, Teoria musical, Flauta doce,

Dança do Ventre, Teatro, Tai Chi Chuan, Piano, Yoga, Laboratório de Corpo-Criação-Performance-

Interferência, Acrobacia Aérea em Tecido, Violão, Violino e Corte e Costura. Os Cursos Livres são

oferecidos em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, através da concessão de

pauta gratuita no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, bem como com a Secretaria de Cultura

da Prefeitura Municipal, com pauta no Teatro Carlos Jehovah, além do Espaço Viver. Alguns desses

cursos são gratuitos, outros possuem mensalidades que variam entre 20 a 80 reais. São realizadas

cerca de 150 inscrições por semestre, com um alto índice de evasão, avaliada pela administração e

professores como um sintoma da cultura predominantemente academicista na Universidade, cuja

rotina é determinada pela lógica de produção científica, que não incorpora as práticas artísticas e

culturais como parte complementar desse conhecimento. O público dos Cursos Livres é constituído

por pessoas vinculadas à Universidade, entre alunos da graduação, da pós-graduação, professores e

funcionários, incluindo bolsistas do Programa de Assistência Estudantil-PRAE para os quais são

disponibilizadas vagas gratuitas, além da comunidade externa.

Dentre as atividades dos Cursos Livres, além das aulas regulares, destacam-se os eventos

produzidos pelos Coral, coordenado pela servidora Cláudia Cavalcante, atualmente afastada para

mestrado na UFBA: XV Encontro de Corais, o Coral UESB canta o Natal, o concerto didático

Coral Uesb Canta MPB, realizados no Teatro Glauber Rocha, além de diversas apresentações em

outros eventos da UESB ou da cidade.  O coral apresentou-se, também, em festivais, nas cidades de

Igatu-BA, Lagoa Real-BA e Montezuma-MG. 

Tal como o Coral, os professores e alunos dos Cursos Livres são convidados, eventualmente,

para  mostras  nas  programações  culturais  produzidas  ou  apoiadas  pela  Coordenação  de



Cultura/TGR, como o Palco Aberto, a Semana da Integração e o  Festival Bambu Zen. Assim, a

mostra cultural da Semana da Integração 2013.2, por exemplo, contou com apresentações de teatro,

dança do ventre, coral e tecido acrobático, em diversos espaços da Universidade, como no foyer do

TGR,  no  Restaurante  Universitário,  e  em  áreas  abertas.  Os  Cursos  Livres  realizam,  também,

apresentações públicas em outros espaços da cidade, como os  happenings do LCCPI, durante a

exposição Micropolitika, de George Neri, no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima.

A Coordenação  de  Cultura/TGR  recebe,  por  semestre,  propostas  de  Cursos  Livres  em

diversas linguagens, de profissionais com formação técnica ou superior. Profissionais que possuem

algum vínculo empregatício na UESB, sejam efetivos ou terceirizados, oferecem cursos gratuitos

como parte da sua CH na instituição ou como função para a qual foram contratados. Há também

cursos  oferecidos por profissionais da UESB que são propostos de maneira independente a esse

vínculo, com a cobrança das taxas mencionadas, tal como os cursos oferecidos pelos profissionais

da comunidade externa. Essas mensalidades são pagas pelos alunos diretamente aos professores. A

ausência de financiamento dos Cursos Livres, seja para a contratação dos professores ou compra

dos materiais, bem como o atraso no atendimento dessas solicitações tornam as suas condições

precárias, e, muitas vezes, inacessíveis.

Palco Aberto

O Palco Aberto é um evento mensal produzido pela Coordenação de Cultura/TGR, desde

maio de 2013. O Palco Aberto pode ser compreendido como conceito e  como metodologia de

trabalho.  Implica  na  produção  de  um  espaço-tempo  cultural  dentro  na  Universidade,  onde  a

comunidade  acadêmica  e  geral  possa,  não  apenas  ter  acesso  à  produção  artística  local,  como,

também, apresentar suas produções. Há artistas convidados que sustentam as atividades no Palco

sem,  contudo,  restringi-lo  à  sua  apresentação.  O  palco  é  ocupado  através  de  manifestações

espontâneas  do  público  ativo,  de  modo  a  promover  uma permuta  constante  entre  os  estatutos

clássicos da produção cultural,  artista-público,  obra-contemplação. O Palco Aberto implica uma

política  de  produção  e  participação  cultural,  através  de  um método  que  pode  ser  denominado

colaborativo.  A metodologia  do  Palco  Aberto  faz  parte  da  implementação  de  uma  política  de

ocupação e participação cultural  descentralizada na Universidade,  para a qual  comunidade civil

também é convidada. 

O Palco Aberto é atravessado por outras iniciativas culturais  da Universidade,  a convite

dessas produções. Assim, o conceito e nomenclatura do Palco Aberto estão à disposição dessas

outras iniciativas, que contam com o apoio institucional da Coordenação de Cultura, através de seus

recursos humanos e estruturais, em uma composição crescente com outros setores e movimentos da



Universidade.

Entre as cinco edições realizadas nos meses de Junho, Agosto, Setembro e Novembro de

2013,  apresentaram-se  no  Palco  Aberto  diversos  artistas,  grupos  e  coletivos  da  cidade  e  da

Universidade, como o Coral UESB, o Candeeirocafé Editorial, o Saraund System, com a presença

de talentos emergentes, como a cantora Tereza Raquel e o músico Ronaldo Ros. Houve, ainda, o

lançamento  dos  libretos  de  Guilherme  Salgado  (MG),  em  sua  itinerância  poética,  bem  como

mostras dos Cursos Livres oferecidos pela Coordenação de Cultura/TGR. Em todas essas edições, o

Palco  Aberto  contou com a  participação ativa,  embora  ainda  tímida,  de  alunos,  funcionários  e

professores de diversos cursos e setores da UESB, bem como da comunidade geral, contemplando

múltiplas linguagens artísticas, como a música, a dança, a literatura, o audiovisual, a fotografia, o

teatro e a arte circense. 

O financiamento do Palco Aberto, através da aprovação de um orçamento interno ou externo

à Universidade,  via  edital  público,  é  fundamental  para a  sua manutenção.  Esses recursos serão

destinados para a compra de materiais cenográficos e cofeebrack, aluguel de equipamentos de som

(tendo em vista a dificuldade de deslocamento do som do Teatro Glauber Rocha, e a ineficiência das

duas caixas que dispomos da Coordenação de Cultura para apresentações musicais de maior porte),

além  do  pagamento  dos  cachês  para  os  artistas  convidados.  A  ausência  de  financiamento

compromete  e  limita  a  potência  cultural  do  Palco  Aberto.  Outro  desafio  a  ser  superado,  pela

produção do Palco Aberto, é a dilatação dos atuais horários e usos dos espaços da Universidade, que

obedecem a um controle rígido por parte da Prefeitura de Campus, com quem temos estreitado

nossa comunicação, no sentido de viabilizar o acesso ao campus em dias e horários alternativos e

complementares ao tempo instituído pelas atividades acadêmicas. Essa dilatação conta, também,

com uma articulação junto à Prefeitura Municipal, para disposição de transporte público nessas

situações eventuais. Além disso, há o desafio referente à proibição de festas e comércio de bebidas

alcoólicas dentro da UESB, deliberada pelo Conselho Universitário, frente à qual tensionamos uma

modificação, entendendo a relevância histórica das festividades e suas condições elementares para o

desenvolvimento da humanidade e da cultura brasileira.

Censo Cultural

A  Coordenação  de  Cultura/TGR,  vem  realizando,  em  parceria  com  o  Programa  de

Assistência Estudantil,  os Centros Acadêmicos e o Diretório Central  dos Estudantes, um Censo

Cultural  permanente  na  Universidade,  com  o  objetivo  de  ouvir  as  demandas  culturais  da

comunidade acadêmica. O Censo Cultural é uma referência para o planejamento das atividades da



Coordenação de Cultura/TGR. O Censo Cultural é realizado através de rondas feitas na UESB pelos

estagiários  da  Coordenação  de  Cultura/TGR.  Assim,  professores,  funcionários  e  estudantes  da

Universidade são convidados a preencherem um questionário de teor notadamente reflexivo, que

também está  disponível  no  site  da  UESB e  nas  salas  da  Coordenação  de  Cultura/TGR.  Até  o

momento,  cerca  de  122  opiniões  foram  manifestadas  e  lidas  pela  equipe  da  Coordenação  de

Cultura/TGR.

Comunicação: 

A  Coordenação  de  Cultura/TGR  vem  estabelecendo,  desde  2013,  uma  política  de

comunicação que compreende, um mural analógico, disposto no foyer do TGR, além de uma página

no Facebook e utilização dos murais disponíveis em toda Universidade. Também encaminhamos

releases,  frequentemente,  para  a  Assessoria  de  Comunicação  da  UESB,  que  divulga  nossas

atividades  na sua  página  oficial.  Há um site  da Coordenação de  Cultura/TGR, que  está  sendo

finalizado junto a Ascom, cujo link será disponibilizado no site da UESB.

Projetos:

Visando financiamento das suas atuais e futuras atividades, quer por meio de edital interno

ou externo, a Coordenação de Cultura/TGR está produzindo um banco de projetos, contando, para

isso,  com a contratação de uma assessoria  específica.  Atualmente,  o banco possui  os  seguintes

projetos finalizados: Laboratório de Corpo-Criação-Performance-Interferência, Palco Aberto (que

foram submetidos ao edital interno de extensão 243/2013), Cinema Baldio (submetido ao edital do

Calendário das Artes, 2013, da Funceb, sem aprovação), Corpo Sentido: qualificação para atores de

cinema e teatro,  e  Festival  Universitário  de Cultura de Rua.  Pretendemos finalizar  o  banco de

projetos  com  Universidade  e  Práticas  Culturais  e  o  Programa  Multicultural,  destinado  ao

financiamento integral dos Cursos Livres, visando a gratuidade dos mesmos). Para tanto, estamos

em processo de recontratação da assessoria técnica, que será responsável, também, pela submissão

direta desses projetos a editais externos.

Morgana Barbosa Gomes

Coord. Cultura/Teatro Glauber Rocha
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