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resumo: O presente projeto tem como objetivo a realização de um livro-reportagem 
sobre a história do Centro Popular de Cultura (CPC) da UNE na Bahia. O tema 
pesquisado será delimitado temporal e geograficamente: estudaremos o período de 1962 
a 1964 (tempo de existência do CPC, que foi extinto junto com a UNE pelo golpe 
militar), abarcando o território baiano. 
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Delimitação do problema: 

De 1956 a 1961, tempo que durou o governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil 

viveu um surto desenvolvimentista que trouxe para o país um fluxo de transformações 

sem precedentes em sua história. O processo de industrialização e urbanização, que teve 

seu início com Getúlio Vargas, adquire uma posição mais definida e avançada e, 

paralelo à profusão de novidades trazidas com a modernização, se instaurou um intenso 

debate acerca do nacionalismo. Como coloca Renato Ortiz, tanto no plano econômico, 

quanto político e cultural, “a ideologia nacionalista transpassava a sociedade brasileira 

como um todo e consolidava um bloco nacional que congregava diferentes grupos e 

classes sociais” (ORTIZ, 1985, p. 69). 

Diversos setores foram atingidos pelo Plano de Metas – nome dado ao plano de 

governo do presidente Kubitschek: a siderurgia, os transportes, a energia e o 

saneamento básico, além da produção de aço, cimento e papel terem aumentado 

significativamente. Estradas foram abertas em lugares que, à época, eram imensos 

sertões praticamente despovoados nas regiões Centro-oeste e Nordeste. Foram 

construídas hidrelétricas de grande porte e, antes do final dos anos 60, a capacidade 
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energética brasileira havia crescido 80%. Juscelino acreditava que a aquisição do carro 

próprio pela população traria progresso, livrando-a do desconforto de se transportar em 

bondes e ônibus lotados. A indústria automobilística cresceu 600% e o primeiro 

automóvel parcialmente fabricado no Brasil ganhava as ruas.  

A construção de Brasília foi um marco de grande importância para o período, 

emblema desse momento de renovação. Um depoimento de Carlos Estevam Martins, 

ex-presidente do CPC, nos dá uma idéia da atmosfera em que se vivia: 

A gente estava vivendo um momento em que uma determinada época tinha acabado e 
estava começando uma outra época. E o que antecedeu a isso? O governo Juscelino. Um 
cara que chega e diz: “Vamos mudar a capital, a capital vai ser no centro do Brasil. E 
vamos botar aqui a indústria automobilística.” Era um negócio aventureiro, pioneiro, e o 
slogan dele era “cinqüenta anos em cinco”. Então, havia essa idéia de que a gente estava 
vivendo um momento de ruptura histórica. (BARCELLOS, 1994, p. 72/73) 

A situação da esquerda brasileira adquiria também uma nova configuração. 

Diferente de Vargas, seu antecessor, Juscelino não inibiu sua atuação e permitiu a 

liberdade de imprensa, o que proporcionou um clima de relativa descontração e 

tranqüilidade, especialmente no partido comunista que, mesmo na ilegalidade, o 

apoiava. (GORENDER, 2003) 

A produção artístico-cultural também foi impregnada dessa discussão, fazendo 

surgir toda uma corrente de artistas e críticos que se voltam para a construção de uma 

pedagogia estética voltada para a questão do nacional-popular, para a descoberta da 

“criatividade brasileira”. 

A própria expressão “nacional-popular” traz em si uma série de significações 

que nos ajudam a compreender o sentido geral do pensamento da época. Nacional e 

popular são dois termos que remetem a totalidades, tanto no plano político e ideológico, 

quanto no das experiências e práticas sociais (CHAUI, 1989. p.92). Estas são dotadas de 

uma particularidade determinada – geográfica, antropológica, jurídica e política, 

composta por uma face externa e uma face interna  – e unificadas por um termo que os 

transcende, o Estado (CHAUI, idem). A busca por uma identidade estética brasileira 

está fortemente vinculada a essa idéia de unidade, de totalidade e se ancora na busca de 

uma essência. A descoberta desta “nova” criatividade é a descoberta da cultura popular 

que, por sua vez, “tem caráter eminentemente nacional e nacionalista” (GULLAR, 

1963, p.29). 



 

Essas discussões, no âmbito do teatro, levaram a uma intensa crítica ao que 

havia de mais aperfeiçoado em termos técnicos, cenográficos, de especialização de 

atores e outros elementos, pela ausência de uma dramaturgia e de repertórios nacionais. 

O Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), de São Paulo, grupo mais bem sucedido à 

época, foi também o mais visado pelos críticos dessa nova visão engajada. Nesse 

contexto, encabeçando a oposição ao TBC e a esta estética considerada conservadora, se 

coloca o Teatro Arena, na mesma cidade. Miliandre Garcia, em artigo sobre o CPC, 

discorre sobre o grupo paulista no contexto de surgimento: 

(...) em 1956, após se unir ao Teatro Paulista do Estudante (TPE) e contratar Augusto 
Boal, procurava, além de resistir às pressões econômico-financeiras e à concorrência 
das grandes empresas teatrais, criar uma identidade própria para o primeiro teatro em 
formato de arena da América do Sul, ou seja, uma identidade fundada na dramaturgia e 
na arte cênica brasileiras. (GARCIA, 2002) 

O intuito do Arena era a realização de um “teatro como expressão da realidade 

nacional” (este, inclusive, é o título de um artigo de Gianfrancesco Guarnieri, de 1959, 

que delimitava os pressupostos teóricos da arte e do teatro “nacional-popular”), tendo 

como público as classes populares. A prática, entretanto, mostrou que as mesmas não 

estavam acostumadas àquela linguagem, nem a se deslocar de suas casas e de seus 

trabalhos para ver peças encenadas num teatro. O que o grupo conseguiu, de fato, foi 

atrair uma platéia mais jovem, universitária, para suas apresentações. A iniciativa, 

porém, de trazer à baila a realidade social brasileira, propondo uma nova forma de 

abordagem, colocando o Brasil no palco, foi pioneira. 

Estas conquistas não contemplavam os desejos e as expectativas de alguns 

jovens que faziam parte do grupo. A figura mais emblemática dessa dissidência foi 

Oduvaldo Vianna Filho, o Vianninha, que sugere que o Arena mude seu modelo de 

administração e passe a ligar-se a entidades estudantis, partidos políticos, instituições 

científicas e sindicatos. Para Vianninha, a opção pelo sistema empresarial, de venda de 

ingressos e encenação em um lugar fixo limitava estruturalmente as apresentações a um 

“público burguês”. Em suas próprias palavras: “o Arena era porta-voz das massas 

populares num teatro de cento e cinqüenta lugares” 2. 
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Em 1961, Vianninha parte para o Rio junto com alguns componentes do grupo e 

estes passam a realizar apresentações no teatro da Faculdade de Arquitetura tendo o 

espetáculo “A mais-valia vai acabar, seu Edgar” como carro chefe, já nos moldes do que 

viria a ser o teatro produzido pelo CPC. Este veio a se formar logo depois tendo como 

lideranças, além de Oduvaldo Vianna, Carlos Estevam Martins, Leon Hirszman entre 

outros. A partir daí, outras formas de arte como a música e o cinema também passaram 

a fazer parte das produções do Centro. 

A aproximação do CPC com a União Nacional dos Estudantes não demorou 

muito. Nas palavras de Aldo Arantes, presidente da UNE quando o Centro Popular de 

Cultura se liga à instituição, houve uma confluência de interesses de ambas as partes, 

ainda que a maioria dos militantes da UNE fossem da Ação Popular (AP) e os do CPC 

fossem do Partido Comunista (PCB), duas vertentes diferentes dentro da esquerda 

brasileira3.  

Nesse momento, a UNE passa a adotar uma política de descentralização – idéia 

que ganhara destaque nas discussões políticas após a gestão de Kubitschek - para além 

das fronteiras do Rio de Janeiro no sentido de se aproximar dos estudantes do resto do 

país, discutindo os problemas da Universidade e da sociedade brasileira como um todo. 

Eram necessárias estratégias que atraíssem os jovens e a população em geral para os 

debates e o teatro se apresentava como um excelente meio para falar a um grande 

público. Ao mesmo tempo, o CPC precisava de uma estrutura para se apoiar e conseguir 

continuar a produzir seus espetáculos, e o fato de que estar ligado a uma instituição do 

porte da UNE lhe dava maior visibilidade e o aproximava de sua platéia ideal, as classes 

populares. É nesse ínterim que surge a UNE Volante, projeto que levava debates sobre a 

Reforma Universitária e apresentações teatrais do CPC em cidades do Rio Grande do 

Sul a Manaus. No curso da UNE Volante foram criados 12 CPCs pelo Brasil, entre eles 

o da Bahia. 

 

A Bahia em tempos de CPC 

A Bahia nesse momento passava por um momento de intensa produção e 

circulação cultural de diversos matizes político-estéticos. Glauber Rocha, Tom Zé, Gal 

Costa, Helena Ignez, Florisvaldo Matos, Capinam, Caetano, Gil, além de outros 
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intelectuais e artistas importantes circulavam pelas ruas da cidade de Salvador fazendo e 

discutindo arte e política, pensando a realidade do país e movimentando o cenário 

baiano. 

A Universidade da Bahia era um dos locais de vivência cultural mais intensa 

para aquela juventude e, assim como a maioria das universidades do país, passava por 

um processo de emergência de uma participação cultural e política estudantil intensa, 

que tem como principal força motriz o Centro Popular de Cultura e a UNE. (RUBIM, 

1999) A instituição esteve, de 46 a 61, sob o reitorado de Edgard Santos, que havia 

criado escolas de arte – dança, música e teatro – e trazido do exterior figuras 

importantes da vanguarda européia para formar seu corpo docente. Nomes como o 

maestro e compositor alemão Koellreutter, introdutor do dodecafonismo na música 

erudita no Brasil; a dançarina polonesa Yanka Rudzka, que trouxe sua pioneira dança 

moderna para o então recém criado curso superior de Dança; Martim Gonçalves, artista, 

professor e um dos fundadores do Teatro Tablado do Rio de Janeiro, foi dirigir a Escola 

de Teatro, trazendo Brecht para ser encenado na Bahia; Agostinho da Silva, pensador 

português, veio para ser o idealizador do CEAO – Centro de Estudos Afro-Orientais. 

 Tom Zé, um dos formandos das primeiras turmas da Escola de Música, em seu 

livro Tropicalista Lenta Luta, traz um depoimento bem humorado sobre o assunto: 

 
Edgar Santos, o reitor, era também um agente do Todo-Poderoso. Organizou e equipou, 
neste país pobre, três escolas de arte de grande qualidade, com os melhores professores 
da Europa. Na época, os recursos para a educação já eram deficientes – nunca tinham 
sido muito mais que isso, mas começava-se a trilhar o caminho da crise atual, o 
abandono. A atitude do reitor era luciferina. (ZÉ, 2003. p.88) 
No campo da produção cinematográfica, a Bahia começava a ganhar destaque 

nacional. No final dos anos 50, dois filmes haviam sido realizados: “Redenção”, de 

Roberto Pires e “Bahia de todos os Santos”, de Trigueirinho Neto, que começaram a 

deslocar as atenções do pólo RJ - SP para uma descoberta, em película, da terra baiana. 

Em 61 são realizados “A Grande Feira”, também de Roberto Pires e “Barravento”, de 

Glauber Rocha. Em 1962, “O Pagador de Promessas”, de Anselmo Duarte, rodado 

inteiramente na escadaria da Igreja de Santa Bárbara, em Salvador, ganha a Palma de 

Ouro em Cannes. 

Espaços de movimentação cultural foram criados e neles diversos projetos e 

debates na área da cultura tomaram corpo. Surge o Museu de Arte Moderna da Bahia, 

em 1960, chamado de MAMB à época, instalado no antigo casarão senhorial do 

Desembargador Pedro Unhão de Castelo Branco - que após restaurado, ficou conhecido 



 

como Solar do Unhão. Nas palavras de Lina Bo Bardi, arquiteta responsável por sua 

implantação: 

 

Não foi um ‘museu’, no sentido tradicional: dada a miséria do Estado pouco podia 
‘conservar’; suas atividades foram dirigidas à criação de um movimento cultural que, 
assumindo os valores de uma cultura historicamente (em sentido áulico) pobre, pudesse, 
lucidamente (... apoiando-se numa experiência popular, (rigorosamente distinta do 
folclore), entrar no mundo da verdadeira cultura moderna, com os instrumentos da 
técnica, como método, e a força de um novo humanismo (...). Não foi um projeto 
ambicioso, mas foi um caminho. (Lina Bo Bardi, 1996 apud CARVALHO, 2003) 
 

O MAMB foi palco para a montagem de espetáculos teatrais de Samuel Becket e 

Albert Camus, que tiveram grande impacto sobre o público, em sua maioria popular. 

Também em 1960 é criada a primeira emissora de televisão baiana, TV Itapoan 

– Canal 5, pertencente ao grupo empresarial de Assis Chateaubriand, os Diários 

Associados. Nessa época não existia o vídeo-tape, todos os programas exibidos eram 

gravados ao vivo, o que fazia com que as atrações exibidas fossem majoritariamente de 

caráter local. O Programa “Escada para o Sucesso”, do animador Nilton Paes, 

apresentava ao público baiano artistas como Gilberto Gil e Tom Zé, que adquiriram 

grande popularidade na cidade. 

O Clube de Cinema da Bahia, criado em 1950 pelo advogado Walter da Silveira, 

foi também um dos espaços de maior destaque na intensa circulação e publicização da 

cultura. O Clube tinha como principais intentos “projetar filmes de valor artístico, 

organizar uma biblioteca especializada, construir uma filmoteca, promover cursos, 

debates, conferências e ainda publicar um periódico”. (CARVALHO, 2003, p. 64) Os 

encontros do clube agregavam jornalistas, artistas, intelectuais, profissionais liberais, 

professores e estudantes para ver e discutir o que havia de mais novo e importante na 

cinematografia mundial: obras do cinema soviético, americano, sueco, alemão, italiano 

e francês, filmes em sua maioria desconhecidos na Bahia. (CARVALHO, 2003, p. 64)  

 Albino Rubim destaca a relevância do Clube de Cinema como via de entrada 

para outras linguagens de expressão que amenizassem a hegemonia literária na Bahia: 

 

O Clube de Cinema (...) é um lugar cultural essencial que irá  permitir depois o salto dos 
jovens intelectuais em direção à crítica e à produção cinematográficas e, algo 
fundamental para o período, uma superação da hegemonia e do virtual monopólio de 
uma cultura literária. A quebra desta hegemonia e deste monopólio e a inauguração de 
uma cultura imagética são marcos fundamentais da modernização da vida cultural 
baiana nos animados anos 50/60. (RUBIM, 1999) 
 



 

A iniciativa de Walter da Silveira tinha o apoio do então Secretário de Educação, 

Anísio Teixeira, figura notável para o desenvolvimento dos processos culturais na 

Bahia, que trouxe para o estado toda uma nova concepção educacional, implantando a 

Escola Parque e a Fundação de Desenvolvimento da Ciência, além de apoiar inúmeras 

iniciativas culturais. (RUBIM, 1999) 

 A presença e as especificidades da Universidade da Bahia e do Clube de Cinema 

trouxeram para a atmosfera cultural baiana um cosmopolitismo muito peculiar, que lhe 

conferia um caráter diferenciado dentro das discussões do nacional-popular no resto do 

país. Transitavam pelo meio intelectual, obras e autores internacionais, de vanguarda, 

das mais diversas linguagens.  

É nesse contexto que surge o CPC na “boa terra” da Bahia. O Centro era 

dividido em departamentos – música, teatro, educação, cinema e outros. Diversas peças 

foram produzidas, como “Arroz, Feijão e Simpatia” e “Rebelião em novo sol”, em 62 e 

“Bumba Meu Boi”, em 63. O teatro de rua do CPC estava presente em muitas regiões 

do subúrbio de Salvador e em cidades do interior. Na área de Educação, implementaram 

o método de Paulo Freire em projetos de alfabetização para adultos. Essas são apenas 

algumas das ações do grupo. Nossa investigação tem em vista conhecer mais a fundo 

essas movimentações e seus desdobramentos. 

Tom Zé relata um pouco do cotidiano dos jovens militantes do CPC baiano, pelo 

qual era contratado por trinta cruzeiros mensais para dirigir o departamento de música: 

 

Capinam, Emanoel Araújo, Geraldo Fidélis Sarno, eu e muitos amigos fazíamos uma 
pluralidade de tarefas: cantávamos nas escolas, nos sindicatos, nas festas da cidade de 
Salvador. Lembro-me que numa greve dos bancários moramos no sindicato da classe 
por três semanas. Para motivar a vigília da paralisação, compusemos músicas com as 
reivindicações; eram cantadas nas passeatas. Fazíamos shows diários à tarde e à noite. 
Com bonecos de Emanoel Araújo, Fidélis Sarno e Capinam escreveram uma peça de 
teatro de títeres que, musicada por mim, representávamos no sindicato e em qualquer 
lugar que o movimento atuasse. (ZÉ, 2003. p.49) 

 

Justificativa 

 

Uma fala do cineasta Cacá Diegues, que foi membro do CPC no Rio e depois 

saiu do grupo para integrar o Cinema Novo, nos dá uma dimensão da importância do 

Centro para a cultura brasileira: 

 



 

O CPC foi um carrefour.  Dali saiu tudo. Houve um momento da história brasileira (...) 
em que tudo se concentrou no CPC. Foi o CPC que fez o censo cultural, vamos dizer 
assim, daquele momento. Estou falando de tudo mesmo. Lembro-me, por exemplo, que 
em determinado momento houve até uma aproximação dos poetas concretos, havia uma 
tentativa de ampliar por ai. Tudo passou pelo CPC. (BARCELLOS, 1994, p.48)  

 

Existe uma série de trabalhos sobre o tema em outros estados, sobretudo no Rio 

de Janeiro. Estudiosos da cultura como Heloísa Buarque de Hollanda, Marilena Chauí, 

Renato Ortiz, entre outros, têm reflexões sobre o pensamento do CPC e seu lugar na 

construção do conceito de Cultura Popular no Brasil. Pouca coisa, entretanto, se tem 

registrado sobre os CPCs nos Estados, entre eles a Bahia. 

A importância dos intelectuais que fizeram parte do CPC baiano – o poeta e 

compositor Capinam, o músico Tom Zé, o cineasta Geraldo Sarno, entre outros - dentro 

da cultura e do pensamento brasileiros da época e de hoje são outro indício da 

relevância de um estudo acerca do Centro Popular de Cultura na Bahia.  

 

Além disso, entender o caldo de cultura desse período é de grande importância para que 

se possa perceber o contexto que foi nascedouro de outro importante movimento, que 

teve na Bahia seu grande referencial: o Tropicalismo, surgido nos anos 60 com a 

chamada “contracultura”. O Tropicalismo inaugura uma nova estética para as artes e 

para os costumes da juventude brasileira, trazendo, inclusive, novas relações e trocas 

com a dita Cultura Popular. 

 

Objetivos 

Geral: 

 

• Realização de um livro-reportagem sobre a história do CPC da UNE na Bahia 

entre 62 e 64, quando foi extinto junto com a UNE pelo golpe militar. 

 

Específicos: 

 

• Analisar a importância que o Centro Popular de Cultura teve na Bahia e seu 

papel no contexto político-cultural da época; 

• Perceber os desdobramentos que a atuação do Centro teve no pensamento e na 

cultura baianos no período posterior a sua extinção; 



 

• Perceber a relação do Centro com os outros organismos de relevância política e 

cultural como a Universidade, os sindicatos, movimentos sociais e partidos. 

• Entender o lugar e a relevância do CPC baiano no âmbito das discussões acerca 

da cultura popular na Bahia e no Brasil. 

 

Fundamentação Teórica 

É importante destacar a apropriação do conceito de Cultura Popular (utilizamos 

o termo em maiúsculas copiando o próprio autor) feita pelos militantes do CPC, 

sistematizada por um de seus principais intelectuais, Ferreira Gullar, no livro “Cultura 

posta em questão”, publicado às vésperas do golpe militar de 1964. Gullar busca, neste 

texto, justificar teoricamente o eixo norteador de toda a atuação do CPC durante sua 

existência - a utilização da arte na luta ideológica contra o capitalismo no Brasil. 

A construção e fundamentação desta concepção de Cultura Popular tem como 

alicerces toda uma conjuntura de fatores históricos que culminaram em sua formulação. 

Nas falas dos ex-participantes do organismo, que podem ser encontradas no livro de 

depoimentos organizado por Jalusa Barcellos “CPC – Uma História de Paixão e 

Consciência” (1994), o momento político e cultural que vivia o país é sempre frisado. 

Era uma época de renovação, de “ruptura histórica”: o governo Juscelino Kubitschek 

chegava para modernizar cinqüenta anos de Brasil em cinco. As idéias da juventude 

eram muito diferentes das da geração anterior. A velocidade de mudanças sociais era 

intensa. Acreditava-se que cada movimento que se fizesse era um passo largo para a 

transformação da realidade brasileira. 

Heloísa Buarque de Hollanda nos ajuda a compreender o momento: 

 

A efervescência política e o intenso clima de mobilização que experimentávamos no dia 
a dia favoreciam a adesão de artistas e intelectuais ao projeto revolucionário. Esse 
projeto, ao lado das contradições levantadas pelo processo de modernização industrial, 
configurado de forma acentuada a partir do período JK, emerge como referente de uma 
poesia que seja de vanguarda ou de dicção populista e traz para o centro de suas 
preocupações o empenho da participação social. (BUARQUE DE HOLLANDA, 2004) 

  

O conceito de Cultura Popular, para eles, referia-se ao fazer cultural, 

subentendendo-o como uma atividade realizada a serviço do povo, não necessariamente 

produzida no seio das classes populares. Este fazer era produto de uma tomada de 

consciência, por parte do intelectual, de que a cultura tanto pode ser instrumento de 

conservação, como de transformação social e de que o momento histórico exigia dele 



 

uma posição radical na “arena” da luta de classes no Brasil – ao lado do povo ou da 

burguesia. A Cultura Popular, no entendimento do CPC, aponta necessariamente para 

um caminho rumo à realização dos interesses “efetivos” do país – sendo, portanto, de 

caráter fortemente nacionalista -, no sentido de sua emancipação política, cultural e 

econômica, para a superação de suas contradições e tomada do poder por parte das 

classes subalternizadas. Em suma, a cultura popular, nas palavras do próprio Gullar, é 

consciência revolucionária. 

 

Cultura popular é compreender que o problema do analfabetismo, como da deficiência 
de vagas nas universidades, não está desligado da condição de miséria do camponês, 
nem da dominação imperialista sobre a economia do país. Cultura popular é entender 
que as dificuldades por que passa a indústria do livro, como a estreiteza do campo 
aberto às atividades intelectuais, são frutos da deficiência do ensino (...). É 
compreender, em suma, que todos esses problemas só encontrarão solução se se 
realizarem profundas transformações na estrutura socioeconômica e, consequentemente 
no sistema de poder. Cultura popular é, portanto, antes de mais nada, consciência 
revolucionária.” (GULLAR, 1963. p.23) 

 

Colocando-se dentro desta perspectiva, o fazer artístico deixa de se situar 

meramente no âmbito estético e passa a se situar no plano político. Novos problemas, 

portanto, passam a integrar seu processo criativo: o público a ser atingido, linguagem e 

o suporte a serem adotados, entre outros fatores, que devem ser escolhidos pelo artista 

tendo como critério a eficácia desses elementos para que sua ação sobre a realidade se 

dê de forma mais contundente e didática. Esse tipo de concepção diverge 

diametralmente da noção de “arte pela arte”. 

Esta não era uma preocupação exclusiva do CPC da UNE, mas de todas as 

vertentes artísticas que - na “arena” da luta de classes no Brasil - se colocam à esquerda, 

como partidários da Revolução. Em carta escrita em 1961, Glauber Rocha, líder e 

principal cineasta do Cinema Novo escreve: 

 

Cada filme deve tocar o povo, não demagogicamente, mas no sentido que Brecht toca. 
O povo deve raciocinar em torno dos problemas. Aqui no Brasil, nosso cinema deve ser 
inicialmente um problema mais ético do que estético. Compreendo aos poucos que 
nossas ambições puristas e formalistas deve ser esquecidas. (ROCHA, 1997, p. 158) 

 

Gullar destaca em seu livro a necessidade do artista popular se aproximar das 

massas, de buscar apoio nas classes estudantil, operária, camponesa, sindical, no sentido 

de despertar nelas a mencionada consciência da realidade brasileira, bem como de 

desenvolver suas competências e seus meios para sua própria produção cultural. 



 

O cumprimento desta “missão” da Cultura Popular que, além de passar pela 

produção artística, passa pela crítica engajada e comprometida com esta mesma arte e 

com essa mesma ideologia, só é possível através da criação e da atuação militante de 

organismos de movimentação cultural como o CPC.  

Em seu livro “Cultura Brasileira e Identidade Nacional”, Renato Ortiz nos 

esclarece sobre a ruptura com o caráter conservador do termo “Cultura Popular” – 

vinculado historicamente à noção de folclore que, por sua vez está imbricado à idéia de 

tradição e atraso - que os Centros Populares de Cultura inauguram. Pela primeira vez, 

essa cultura é definida em termos de transformação, confundindo-se com a idéia de 

conscientização. Ortiz nos situa no âmbito desta temática: 

 
“‘Cultura Popular’ não é, pois [para o CPC], uma concepção de mundo das classes 
subalternas, como o é para Gramsci e para certos folcloristas que se interessam pela 
‘mentalidade do povo’, nem sequer os produtos artísticos elaborados pelas camadas 
populares, mas um projeto político que utiliza a cultura como elemento de sua 
realização. O termo reveste-se, portanto, de uma nova conotação, significa sobretudo, 
função política dirigida em relação ao povo”. 

Observa-se que a Cultura Popular permanece sempre como exterioridade em 

relação ao povo, em si. O “Popular”, nesta concepção, é visto de forma abstrata e 

universalizante, como “espirirualidade”, e não como um conjunto de signos construídos 

e reconstruídos cotidianamente, manipuláveis e renegociáveis de acordo com as 

condições materiais, com a vivência e o repertório de cada comunidade (maneira como 

é visto em grande parte das análises contemporâneas). O povo, em suma, é tido como 

passivo, ou “alienado” diante desta mesma cultura que lhe é atribuída. 

A descontinuidade entre os conceitos de “povo” e “cultura popular” fica 

evidenciado no polêmico texto do Manifesto da UNE, de 1962, redigido por Carlos 

Estevam Martins, que distingue três tipos de expressões artísticas populares: “a arte do 

povo, a arte popular e a arte revolucionária do CPC”. (HOLLANDA, 1980.p.147) 

 

Com relação à primeira, a arte do povo, é considerada “ingênua e retardatária”, 

desprovida de qualidades artísticas, sem função que ultrapasse o mero caráter do 

ornamento. Quanto à arte popular, não consegue atingir o nível de “dignidade artística”, 

uma vez que é orientada no sentido de oferecer um passatempo ao espectador, não 

colocando para o mesmo “os problemas fundamentais da existência”. Somente pode ser 



 

considerada legítima, dentro dessa perspectiva, a arte política – produzida pelo CPC -, 

que retira a classe popular do seu processo de alienação. (HOLLANDA,1980. p.75) 

Sobre as potências revolucionárias dessa arte, Carlos Estevam escreve: 

 

(...) nossa arte está em condições de transformar a consciência do nosso público e fazer 
nascer no espírito do povo uma evidência radicalmente nova: a compreensão concreta 
do processo pelo qual a exterioridade se descoisifica, a naturalidade das coisas se 
dissolve e se transmuta. (in. HOLLANDA, 1980. p.152) 

 
Uma discussão que tenha em seu bojo o caráter sui generis do comunismo na 

Bahia tem lugar na pesquisa sobre o CPC, uma vez que a maioria de seus membros era 

militante do Partidão. Como coloca Antônio Risério, a doutrina marxista em terras 

baianas tinha “um pé no Komintern (órgão central da Internacional Comunista, ao qual 

os PCs do mundo inteiro tinham que prestar contas) – e um pé no Candomblé. Como se 

fosse possível misturar Stálin e Quincas Berro D´Água”. (RISÉRIO, 2004, p. 503).  

 
Metodologia 
 

A pesquisa em jornais e outros periódicos da época será o primeiro contato que 

faremos com o contexto político e cultural do CPC – de 1962 a 1964. Algumas 

publicações que podem servir como fontes de pesquisa já puderam ser auferidas das 

leituras feitas acerca do período: os principais jornais em circulação na Bahia eram o 

Jornal da Bahia, de João Falcão, o Estado da Bahia e o Diário de Notícias, pertencentes 

aos Diários Associados, de Assis Chateaubriand. 

O jornal A Tarde possuía uma página semanal destinada a artigos produzidos 

por estudantes da UEB que será de grande valor documental. Além desta, duas 

publicações estudantis serão observadas: a Ângulos, editada pelo Centro Acadêmico Rui 

Barbosa (CARB), da Faculdade de Direito da Universidade da Bahia e a Mapa, 

produzida pelos estudantes da auto-denominada Geração Mapa, composta por ex-

estudantes secundaristas do Colégio Estadual da Bahia, entre eles Glauber Rocha, 

Fernando da Rocha Peres, Paulo Gil Soares, Florisvaldo Mattos, João Carlos Teixeira 

Gomes e Calazans Neto. 

As publicações do próprio CPC serão também um material importante: os 

Cadernos do Povo Brasileiro, as revista Violão de Rua, Movimento e o Jornal 

Metropolitano serão fontes preciosas para observarmos a atuação do CPC no Brasil e na 

Bahia. 



 

As entrevistas serão outro recurso fundamental para a investigação. A técnica da 

entrevista narrativa é um bom caminho para o livro-reportagem, uma vez que as 

vivências pessoais, o sentimento político daquela juventude, as vontades e as visões de 

mundo e de Brasil que cada participante do movimento tinha são uma das coisas de 

maior valor para nossa análise. 
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