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Resumo: 
A Universidade Federal da Bahia (UFBA) está em processo de implantação de um 
Repositório Institucional que abrigará a sua produção científica e acadêmica e 
contribuirá para a definição de uma nova política de disseminação científica das 
pesquisas desenvolvidas na Instituição. Este artigo tem como objetivo averiguar as 
políticas culturais estabelecidas pela UFBA ao longo da sua história, e em particular no 
que se refere à disseminação de sua produção científica. Visa identificar as políticas 
adotadas pelos Programas de Pós-Graduação – formais ou mesmo informais –, onde se 
origina grande parte da produção científica da Universidade.  
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Ao se falar do papel que a cultura desempenha no âmago da vida social significa 

usar o termo cultura de uma forma bastante ampla, qual seja “conjunto das mediações 

simbólicas-normativas próprias de um dado contexto social” (CRESPI, 1997, p. 79) bem 

como, o conjunto das representações, dos valores, das normas, dos modelos de 

comportamento, dos rituais e das práticas codificadas e que estão presentes num 

determinado contexto. 

O termo cultura já esteve vinculado ao conceito de paidéia, ou seja “[...] o 

indivíduo considerado ‘culto’ é aquele  que, assimilando os conhecimentos e valores 

socialmente transmitidos, consegue traduzi-los em qualidades pessoais” (CRESPI, 1997, 

p. 15). Foi desta forma que fizeram uso de “cultura” os gregos e romanos antigos. A 

palavra cultura deriva do latim colere que indicava inicialmente, segundo Crespi(1997, p. 

15)  “[...] acção de cultivar a terra e criar o gado”. Mais tarde o termo foi ampliado por 

Cícero e depois Santo Agostinho para o “modo de cultivar o espírito”, se alargando mais 

ainda, incluindo cultivar a língua, a arte, as letras e as ciências. 
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No século XVIII, com o advento do Iluminismo considera-se “cultura” como 

patrimônio coletivo dos conhecimentos e valores formativos de um povo, ao longo da 

história da humanidade, e da formação social. Esta seria uma concepção mais crítica. É 

nesse período que se certifica o conceito de “civilidade” ou “civilização” indicando 

refinamento cultural dos costumes, em contraste aos povos considerados bárbaros ou não-

civilizados. Há certa ambigüidade com as palavras cultura/civilidade. A idéia de 

civilidade é fruto das transformações ocorridas no pensamento ocidental, que com o 

Iluminismo passa a contrariar os conceitos teológicos, até então, adotados. A aspiração do 

Iluminismo era eliminar preconceitos teológico-religiosos e retomar os aspectos da 

realidade e da vida humana esclarecida através da pura razão. 

 Será a partir da França que o termo civilização se espalha rapidamente pela 

Inglaterra – civilization – enquanto na Alemanha o termo Kultur assumira o mesmo 

significado da civilisation, da França. Coincide com o período das Grandes Navegações e 

vai acentuar a percepção das diferenças das características culturais dos “[...] ditos 

selvagens relativamente às dos ocidentais” (CRESPI, 1997, p. 16). 

Vários filósofos vão retomar as questões relativas a distinção entre “cultura” e 

“civilização”. Na segunda metade do século XIX e início do século XX o 

desenvolvimento dos estudos históricos dos povos e suas culturas, da antropologia 

cultural e da sociologia contribuirão para o aprofundamento do fenômeno “cultura”, 

determinando, decisivamente, a ampliação da consciência e a influência que as 

representações culturais desempenham sobre o modo de sentir, pensar e agir dos 

humanos. 

A cultura possui uma função de mediação simbólica. Sendo assim, as 

representações da realidade, a religião, a expressão artística, as técnicas, as narrativas 

mitológicas, a filosofia, o saber científico, os modelos de comportamento etc. constituem 

outras tantas formas que têm funções mediadoras nas relações do ser humano com o seu 

próprio Eu, com outros e com coisas. Os conjuntos simbólicos são manipulados pelos 

indivíduos para se transformar em ação. A cultura compreendida ainda como um conjunto 

de formas de mediação simbólicas presentes num determinado contexto social, ao mesmo 

tempo, assegura a continuidade com o passado, patrimônio da memória histórica e 

realidade expressiva em mudança permanente. 

Nesse contexto, lida-se com as dicotomias das Ciências Sociais que originária 

das tradições filosóficas, manteve traços conceituais desta origem, sobretudo as oposições 

tradicionais entre idealismo e materialismo, sujeito e objeto. 



Não é possível uma definição “fechada” de cultura e sim esclarecer os seus 

aspectos, questionar em seu conjunto, as formas culturais presentes numa determinada 

sociedade, podendo ser considerada como um sistema coerente de significados, ou seja, 

uma realidade complexa, na qual interagem elementos heterogêneos de diferentes níveis. 

 No âmbito da Universidade é possível pensar o termo cultura como “[...] 

patrimônio acumulado e em permanente renovação e crescimento de criações materiais e 

espirituais, processos de criação e de criatividade de grupos sociais, artistas, intelectuais 

ou cientistas, e aparatos, indústrias e instituições que cristalizam esses processos” 

(GARRETON, 2003, p. 20). 1 Garreton ao definir cultura na atualidade, chama atenção 

para  a capacidade de processar símbolos, particularidade da espécie humana e que hoje 

foi convertido em um elemento de produção. A cultura passa a ser definida através do 

conhecimento que é a matéria-prima dessa produção. Aponta-se o conhecimento 

inventivo, que é a criatividade e a experimentação, dimensões criativas que não estão 

voltadas apenas para a arte e sim para “[...] todas as esferas da sociedade” (GARRETON, 

2003, p. 21).2  

A Universidade como produtora de conhecimento tem o compromisso de 

contribuir para o desenvolvimento da sociedade e para a preservação da cultura e para 

tanto deve adotar políticas culturais no contexto da Instituição e voltadas para a 

sociedade. Para García Canclini (1987) as políticas culturais devem ser pensadas como 

um conjunto de intervenções por parte do Estado, das instituições civis e grupos 

comunitários organizados para orientar o desenvolvimento simbólico, bem como 

satisfazer as necessidades culturais de uma população e obter consenso para um tipo de 

ordem ou transformação social.  

        Segundo Garreton (2003) a política cultural envolve dentre outros os seguintes 

aspectos: o debate sobre o passado, projeções que o país faz com relação ao futuro e 

também aos valores universais, as conexões entre política cultural, educacional, 

científica e tecnológica – a Universidade se insere neste ponto, principalmente – a 

inserção do país no mundo, questões voltadas para informação e comunicação, além do 

desenvolvimento, proteção e projeção nacional das culturas dos povos originários e das 

identidades regionais, locais, etárias e de gênero.  

 

                                                
1 [...] patrimonio acumulado y en permanente renovación y crecimiento de creaciones materiales y 
espirituales, procesos de creación y de creatividad de grupos  sociales, artistas, intelectuales o científicos, 
y aparatos, industrias e instituciones que cristalizan estos procesos. (Tradução da autora)  
2 [...] a todas las esferas de la  sociedad. (Tradução da autora) 



 

   UNIVERSIDADE DA BAHIA: CULTURA E SOCIEDADE 

 

Se em sua origem as universidades estiveram dedicadas principalmente à 

transmissão da cultura de sua época, isto é, à reprodução de um sistema completo e 

integrado de ideias, com a crise da Idade Média essa síntese foi perdendo força, 

enquanto a sociedade pedia profissionais e cientistas. A noção da universitas 

scientiarum, isto é, de uma universidade detentora, produtora e transmissora do saber 

científico, só aparecerá com o Estado nacional absolutista, quando são fundadas as 

primeiras universidades leigas, estatais (MOROSINI, 2005). O desprestígio da 

universidade tradicional provocou a extensão do modelo napoleônico a outros países da 

Europa. A partir do século XVIII, também por influência do Iluminismo, todo o sistema 

universitário medieval seria desacreditado. 

Ao lado da revolução desencadeada pela imprensa sobre o registro e a 

disseminação da informação, consolidavam-se as universidades européias, em especial 

aquelas que haviam surgido depois da Idade Média. Ao longo da história, essas 

universidades foram responsáveis por grande parte do conhecimento produzido no 

mundo. No Brasil, ao contrário de outros países sul-americanos nos quais o ensino 

superior se tornou realidade desde o século XVI, a criação das universidades foi 

marcada pela resistência de Portugal, como reflexo da política de colonização 

(SCHWARTZMANN, 2001). 

As primeiras escolas superiores, no Brasil, foram criadas a partir de 1808 com a 

chegada de D. João VI, dentre elas a primeira Escola de Medicina da Colônia, com os 

cursos de Cirurgia Anatômica e Medicina, em Salvador. A criação das universidades 

brasileiras data do século XX, em 1920 quando se criou a Universidade do Brasil, no 

Rio de Janeiro, reunindo as escolas de nível superior ali existentes.  

Em 1927 a reunião das quatro escolas de nível superior existentes em Belo 

Horizonte permitiu a criação da Universidade de Minas Gerais. A ela se seguiram a 

Universidade de São Paulo, em 1934, e a Universidade do Distrito Federal, criada em 

1935 e fechada pelo Estado Novo em 1939. A Universidade da Bahia foi criada em abril 

de 1946, pelo Decreto-Lei nº 9155, assinado pelo Presidente da República Eurico 

Gaspar Dutra e pelo Ministro da Educação Ernesto Souza Campos. Em julho do mesmo 

ano, reunido para eleger o Reitor, o Conselho Universitário, por votação unânime, 

indica o Professor Edgar Rego Santos para ocupar o cargo. A posse ocorreu no mesmo 



ano, em cerimônia solene no dia 2 de julho, data magna da Bahia (UNIVERSIDADE, 

1967). 

A Universidade da Bahia inicialmente reuniu para sua formação a centenária 

Faculdade de Medicina, a Faculdade de Filosofia, as escolas de Odontologia e 

Farmácia, a Faculdade de Direito, a Escola Politécnica da Bahia e a Faculdade de 

Ciências Econômicas. Graças a Lei nº 1.254 de 1950 institui-se o Sistema Federal de 

Ensino Superior e a Universidade da Bahia passou a ser denominada Universidade 

Federal da Bahia (UFBA). (MARQUES, 2005). 

O reitorado de Edgar Santos foi marcado por ações de incentivo ao ensino 

universitário, de modo geral, mas, principalmente, pela implantação de estudos 

superiores em áreas que, na época, eram consideradas “supérfluas”. “Propostas ousadas 

e experimentos inéditos na arte e culturas brasileiras tiveram o seu lugar nesses anos 

patrocinados, de certa forma pela Universidade Federal da Bahia, sob o comando do 

Reitor Edgard Santos” (FERRAZ, 1995, p. 8). Através da criação de escolas de artes e 

de institutos de extensão cultural, a Universidade passou a participar dos movimentos 

culturais da Bahia. Assim, em 1955 foi criado o Seminário de Música e, no ano 

seguinte, as escolas de Teatro e Dança. Em 1959 foi inaugurado o Museu de Arte Sacra 

e  

[…] os institutos de extensão cultural passam a influir no 
aperfeiçoamento dos universitários baianos, no propósito de não os 
enclausurar a uma educação do específico, ou seja, apenas ao curso 
profissional […], mas com a intenção de dar uma mentalidade nova à 
participação universitária […]. (UNIVERSIDADE, 1967, p. 69). 

 
Acrescenta-se a esses, o curso de Geologia criado com o apoio da Petrobras, 

empresa com presença marcante na Bahia, o curso de Administração que tinha como 

objetivo atualizar as formas de gerenciamento. Inovador em termos de pesquisa foi o 

grupo dirigido por Nelson Rossi na área de Lingüística, bem como na área de Geografia 

através do Laboratório de Geomorfologia e Urbanismo sob o comando de Milton 

Santos. A extensão universitária configurou-se com a criação do Centro de Estudos 

Afro-Orientais idealizado pelo humanista português Agostinho Silva (RUBIM, 1999). 

 
Os anos 1950 foram marcantes para a Bahia e esse destaque é dado a Edgard 

Santos à frente da Universidade Federal da Bahia. Segundo Risério (1995, p. 22) 

 

Ele sentiu a possibilidade de recolocar a Cidade da Bahia no mapa do 
Brasil. Seu cacife: cultura. Era preciso que o Poder Cultural 



convergissem para a superação do atraso. No âmago do poder Cultural 
deveria estar a Universidade – polo da informação nova. [...] Edgard 
vai se concentrar na instituição universitária, dela fazendo o centro 
mesmo da agitação cultural, numa época de múltiplas iniciativas no 
campo da produção estético-cultural.  

 
Nomes como Lina Bo Bardi, Hans Joachim Koellreutte, Yanka Rudzka, Ernest 

Widmer, Jean Tricard, Etienne Juillar, Karl Hansen, Horst Schwebel, Walter Smetak, 

Massini Kuni, Pierre Verger foram alguns dos convidados pelo Reitor Edgard Santos 

para integrar o seu corpo docente visitante e realizar projetos na área dita cultural. Ele 

“[...] traz e armazena estoques culturais de inúmeros países; organiza eventos 

internacionais, envia e recebe estudantes e, principalmente, de modo permanente ou 

temporário, professores e pesquisadores de vários estados e países” (RUBIM, 1999, p. 

118). 

Risério (1995, p. 31) considera o Reitor Edgard Santos uma espécie de 

humanista por ter enfatizado a “cultura” em detrimento da “finalidade econômica”, “[...] 

realçando com insistência o primado do espírito, para só nesses termos reconhecer uma 

possibilidade de plenitude do ser humano”. Esse foi sem dúvida um momento 

importante para a Bahia e para o Brasil. E Risério (2004, p. 527) complementa; 

 [...] num país que velejava por mares democráticos, acelerando a sua 
marcha urbano-industrial, a Bahia se abriu a um considerável fluxo 
internacional de informações que iria desembocar, adiante, em 
movimentos que, como o Cinema Novo e a Tropicália, alterariam 
definitivamente o panorama cultural brasileiro.  
 

Em seu livro Avant-garde na Bahia, Risério (1999) – originado de sua 

dissertação para obtenção do grau de Mestre em Sociologia pela UFBA – define o que 

seria “cultura” para o Reitor Edgard Santos a partir das ações desenvolvidas nos 25 anos 

à frente da Universidade,  

[...] o que lhe possui a mente é o que ele julga ser o conjunto de 
produções mais requintadas do espírito, no terreno das humanidades e 
das artes. Mas em campo ocidental-europeu, bem entendido. Trata-se 
então de um conceito tradicional de cultura, francamente elitista e 
restritivo, no sentido de que, ao invés de abranger a imensa variedade 
das manifestações culturais da humanidade, refere-se exclusivamente 
ao espaço delimitado pelas formas canonizadas do modelo ocidental-
europeu de ‘cultura superior’. [Edgard] quer levar essa cultura às 
massas, sem jamais desconfiar que as ‘massas’ também constroem e 
reconstroem as suas próprias ordens culturais – modelos, formas, 
hierarquias da produção no reino dos signos (RISÉRIO, 1999, p. 46/47) 
 

Esse conceito de cultura está muito distante da mentalidade antropológica 

moderna. É uma visão um tanto quanto “iluminista”. A ideia era culturalizar um povo 



que sairia do seu estado de ignorância “[...] por meio da difusão de cristalizações 

simbólicas geradas nos bosques da fina flor da espiritualidade européia” (RISÉRIO, 

1999, p. 47). Para esse autor, havia uma indiferença de Edgard ao mundo cultural das 

camadas populares da Bahia. Algo que começou a ser revisto a partir da gestão do 

Reitor Naomar de Almeida Filho – que iniciou seu reitorado em julho de 2002 até esta 

data cumprindo seu segundo mandato – seja pelo programa de ações afirmativas com 

regime de cotas para os alunos de escolas públicas e recorte étnico-racial, seja pela 

reestruturação da arquitetura curricular com a criação de novas graduações com 

formação geral em artes, humanidades e ciências. Na sua auto-análise “[...] a renovação 

da universidade pode significar superação dessa metáfora militar e elitista, nos dois 

sentidos, tanto na noção leninista de vanguarda política de um proletariado mítico 

quanto de uma nostálgica avant garde sofisticada e erudita mas colonizada” 

(ALMEIDA FILHO, 2008). 

 

DISSEMINAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA UFBA 
 
       
 

Entre as iniciativas culturais postas em prática por Edgar Santos na Universidade 

havia um programa editorial: Publicações da Universidade da Bahia, responsável pela 

“[...] difusão da cultura, […] edição de trabalhos originais, científicos e literários, 

nacionais e estrangeiros e […] de autores baianos” (UNIVERSIDADE, 1967, p. 72). 

As primeiras publicações nas quais constavam em suas capas o nome da 

Universidade Federal da Bahia foram aquelas resultantes de edições conjuntas entre a 

universidade e a Livraria Progresso Editora, de Manoel Pinto de Aguiar. Em entrevista 

concedida à poeta Myriam Fraga, Pinto de Aguiar declara: 

[...] em 1957, o reitor Edgard Santos, desejando ampliar o raio de 
atuação da Universidade, incubiu-me das publicações, firmamos um 
convênio pelo qual fazíamos edições conjuntas, ficando parte para a 
Universidade e parte para a livraria para distribuição comercial [...] (A 
AVENTURA..., 1993, p. 108). 

 

Somente em 1959 é que a Universidade Federal da Bahia inicia, de fato, suas 

atividades editoriais, após 13 anos de sua fundação. Foi criado informalmente o 

Departamento Cultural, ligado à Coordenação Central de Extensão. Este Departamento 

publicava o Jornal da Universidade, a revista Universitas, cujo subtítulo era revista de 



cultura da Universidade da Federal da Bahia.  Publicou ainda diversas coleções de 

cunho cultural (ROSA, 1994). 

A criação da Universitas como veículo de divulgação cultural em 1968, durante 

o Reitorado do Professor Roberto Santos, confirmou a noção de que “[...] a função da 

universidade não deve ser resumida às expectativas e exigências do mercado de trabalho 

ou ao cientismo. [...] A preparação nas universidades deve e tem de ser cultural e 

científica” (PINHEIRO, 1992, p. 3). Segundo Fernando da Rocha Peres, ex-Diretor do 

Centro de Estudos Baianos da UFBA e membro da Comissão Editorial da revista 

quando de sua criação, “o objetivo era divulgar trabalhos de docentes em todas as áreas 

do conhecimento, mas especialmente nas áreas das Letras e Ciências Humanas. [...] A 

Universitas foi pensada como coroamento do longo reitorado de Edgar Santos, que 

imprimiu à nossa Universidade uma orientação para as artes, as letras e as 

humanidades”. 

Segundo Albernaz a Universitas publicou “[...] artigos sobre História, Filosofia, 

Educação, Antropologia, Sociologia, Literatura, Música etc., de autoria de eminentes 

professores e também renomados intelectuais e pesquisadores [...]” tanto brasileiros 

como pesquisadores e professores de outros países. Até o número 18 a revista manteve a 

mesma linha editorial. Passou por algumas interrupções e o número 40, foi o último 

publicado, referente a julho\dezembro de 1991, por ocasião dos 45 anos da UFBA. Em 

edição comemorativa dos 50 anos de fundação da Universidade foi publicado o Índice 

da Universitas, obra de referência com 110 páginas, recupera e dissemina as 

informações dos 40 fasciculos publicados, graças ao trabalho de pesquisa de Isnaia 

Veiga Santana e Marly Magalhães de Freitas com a colaboração de Leonor Dantas 

Halla (ALBERNAZ, 1999). 

Com a reforma universitária em 1968, o Departamento Cultural foi extinto, 

surgindo em março de 1970, o Programa de Textos Didáticos – idealizado pelo Reitor 

Roberto Santos –responsável pela publicação de textos encaminhados pelos diversos 

departamentos com a finalidade de auxiliar os estudantes nos diversos cursos de 

graduação. Os textos didáticos já aprovados eram encaminhados para publicação pelos 

departamentos e um núcleo do Programa fazia o trabalho editorial que finalizado era 

impresso numa pequena gráfica pertencente à Universidade. Foram vários os autores 

publicados nesta fase: Luis Henrique Dias Tavares, Maria de Azevedo Brandão, A. L. 

Machado Neto, Inaiá Carvalho, Romano Galeffi, Délio Pinheiro e o professor da USP 



István Jancsó, dentre outros. Já se publicava nessa época uma média de dois títulos por 

mês. 

Em 1971, foi formalmente criado o Centro Editorial e Didático (CED) da UFBA 

para desenvolver as atividades do extinto Departamento Cultural englobando o 

programa de  Texto Didático e o Núcleo de Recursos Audiovisuais, que passou a 

funcionar em 1972 com esta configuração e organizando a atividade editorial da 

Universidade. Em 1974, o CED passa a ocupar o endereço onde hoje funciona a Editora 

da UFBA, no Campus da Federação\Ondina, reunindo a partir daí os núcleos de 

Publicações e o de Recursos Didáticos, além da pequena gráfica universitária. 

Inicialmente não havia uma política editorial estabelecida o que ocorreu em 

1977, na gestão do Professor Ailton Sampaio. Nesse período o órgão desempenhava de 

fato o papel de publicar e disseminar a produção científica e cultural da Universidade. A 

filosofia destas publicações era definida por um Conselho editorial, criado durante o 

reitorado do Professor Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa (1979 - 1983). 

Sampaio foi o responsável pela criação de um setor de Promoção e Vendas e a 

implantação de dois pontos de vendas da produção do CED: um no Campus 

universitário do Canela e outro no Campus da Federação\Ondina. É possível destacar as 

seguintes ações: 

• aproveitamento de alunos da UFBA dos cursos de Comunicação e Artes 

Plásticas como estagiários através de um programa da Superintendência 

Estudantil, denominado Bolsa de Trabalho; 

• alteração na programação visual das publicações que passam a ter capas 

coloridas e a preocupação em baratear o custo gráficos das publicações 

didáticas , adotando composição datilográfica através de maquinas 

elétricas; 

• realização de importante evento nacional que contribuiu para reunir 

editores universitários de todo país no II Seminário Nacional de Editoras 

Universitárias; 

• coordenação nacional do Programa Interuniversitário para Distribuição 

do Livro (PIDL) que implantou um sistema de distribuição entre as 

editoras universitárias (ROSA, 1994). 

 



Com a saída de Ailton Sampaio (1988), passamos a responder interinamente 

pelo órgão, sendo efetivada no cargo no ano seguinte onde permanecemos até agosto de 

1992. Como havíamos ocupado durante a gestão de Sampaio a chefia do Núcleo de 

Recursos Didáticos e o Núcleo de Publicações, quando uma série de ações consequentes 

haviam sido implantadas, assumimos a direção procurando dar continuidade à política 

editorial em vigor e buscando fortalecer a atuação da UFBA no PIDL. Algumas 

alterações foram implantadas: 

 

• realização de  um estudo dos custos dos serviços gráficos executados no 

parque gráfico do órgão, graças a uma comissão instituída através de 

portaria do Reitor Professor Rogério da Costa Vargas  (1988 – 1992), já 

que esse caçulos eram efetuados da mesma forma desde a criação do 

CED e muitos insumos não eram computados no preço final; 

• execução, juntamente com o Grupo técnico da Assessoria de 

Planejamento (hoje Pró-Reitoria de Planejamento e Administração), da 

padronização dos impressos utilizados no âmbito da UFBA, tendo como 

objetivo a racionalização dos serviços, o barateamento dos custos de 

reprodução gráfica e a criação de uma identidade visual; 

• ampliação na área editorial, da visibilidade das obras publicadas através 

da assinatura de uma contrato de distribuição com a Nobel S.A, 

distribuidora e editora de São Paulo;  

• modernização do design gráfico das publicações e aquisição de novos 

equipamentos para modernizar o parque gráfico (ROSA, 1994). 

 

Finalmente, em março de 1992, o Conselho universitário aprovou a proposta de 

transformação do CED em Editora universitária, convertendo-o em órgão suplementar, 

ligado diretamente ao gabinete do reitor. Somente em 26 abril de 1993 o Conselho 

Federal de Educação aprovou de fato essa transformação, já que previa a criação de 

novos cargos. 

Em setembro de 1992, na gestão de Eliane Azevedo (1992 – outubro de 1993) 

assume a direção o Professor Gustavo Falcón e em 1994 foi reconduzido pelo Reitor 

Professor Felippe Serpa (1994 – 1998). A gestão de Falcón adotou como política a 

continuação de um trabalho de profissionalização do setor de editoração; definição junto 



ao Conselho editorial, por ele próprio indicado, da política para as publicações da 

Universidade, ampliando e consolidado a atuação da Editora universitária no âmbito da 

UFBA e junto à comunidade em geral; melhoria gráfica e editorial das publicações, 

graças à contratação de profissionais da área através de prestação de serviços e do início 

da informatização do Setor. Para Falcón, o papel da editora universitária poderia ser 

definido como “[...] vitrine da instituição, no que se refere ao trabalho de extensão 

universitária, colocando a pesquisa como produto mais nobre, e de difusora da cultura”3. 

Pelo menos quatro outros órgãos da UFBA, mantêm publicações regulares 

(Quadro 1). São edições independentes que utilizavam apenas os serviços gráficos do 

antigo Centro Editorial e Didático, atualmente, alguns títulos são publicados em 

coedição com a Editora da UFBA. 
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MÉDIA 
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TIRAGE
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PÚBLICA 
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COEDIÇÃ
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PAGAMENT

O DE 

DIREITO 

AUTORAL 

Centro de 
Estudos Afro-

Orientais 
(CEAO) 

Periódico 
Científico e 

outras 
publicações 
na área de 

Antropologi
a e Ciências 

Sociais 

 

 

SIM 

SIM, 

inclusive 

de outros 

países 

 

 

500 

Sim, 

parceria 

com 

editoras 

dividindo as 

publicações 

Em 

exemplares 

Centro de 
Estudos Baianos 

(CEB) 

Coleção 
com a 

temática da 
Cultura 
Baiana 

 

De 

preferênci

a 

 

- 

 

500 

 

- 

 

        - 

Centro de 
Recursos  
Humanos 

(CRH) 

Periódico 
Científico e 

outras 
publicações, 

sobretudo 
coletâneas 

 

SIM 

 

 

SIM, de 

outros 

Estados 

Periódico 

Científico 

500 

Livros; 

varia 

 

- 

 

 

- 

                                                
3 FALCÓN, Gustavo. Entrevista concedida a FLÁVIA GOULART MOTA GARCIA ROSA. 
Salvador, 14\set.\ 1994 



Centro de 
Estudos 

Interdisciplinare
s para o Setor 

Público 
(ISP) 

Relatórios 
de 

pesquisas, 
teorização 

de 
experiências 

do órgão, 
resultado de 
consultorias 

e 
coletâneas 

 

 

SIM 

 

 

- 

 

 

500 

SIM, com 

outros 

órgãos 

Em 

exemplares 

Fonte: Adaptada e atualizada de Rosa e Zobiak, (1992). 

 

 

Foi no reitorado do Professor Felippe Serpa – no período em que assumiu pro-

tempore em função do afastamento da Professora Eliane Azevedo – que foi redigido o 

documento Subsídios para uma política de comunicação da UFBA, produzido por um 

grupo de trabalho composto por: Antonio Albino Canelas Rubim (diretor da Faculdade 

de Comunicação), Antonio Brito (Presidente da Câmara de Extensão), Antonio Dias 

Nascimento (Assessor de impressa da UFBA e presidente da comissão), Armindo Jorge 

Bião (Pró-Reitor de Extensão), Gustavo Fálcon (Diretor da editora da UFBA), José 

Benjamim Picado (Chefe de Departamento de Comunicação) e Vera Martins (Chefe de 

departamento de Jornalismo). Esse foi um primeiro documento produzido no âmbito da 

Instituição onde consta uma política para a comunicação e trata de questões específicas 

da Editora. Destacamos do documento os seguintes itens: 

[...] reivindicação de apoio da instituição universitária, com 
linhas de financiamento para as revistas de Departamentos, 
Programas de Pós-Graduação, Órgãos Suplementares etc. e a 
manutenção de coleções de livros torna-se não só justa, mas um 
componente inerente de uma universidade de qualidade. 
Separar funcionalmente as atividades da editora e da gráfica, buscando 
a melhoria da qualidade, a divisão dos trabalhos e das 
responsabilidades; 
Fazer valer, já no exercício de 94, o regimento aprovado pelo Conselho 
Universitário e pelo CFE para proporcionar o aparato administrativo 
indispensável ao funcionamento profissionalizado da Editora e da 
Gráfica; 
Modernizar e reaparelhar as livrarias da Editora, adequando-as às 
necessidades de marketing atual e criar emergencialmente um posto de 
vendas no Pelourinho, destinado a comercialização de ensaios e outras 
séries universitárias não necessariamente acadêmicas; 
Montar esquema de vendas em todos os campi, com a colaboração dos 
livreiros independentes que atuam em quase todas as unidades da 
UFBA; 
Criação de um Programa universitário de apoio às revistas acadêmicas 
(NASCIMENTO, 1993). 
 



 
 

Esse documento foi aprovado em seção do Conselho universitário de 17 de 

novembro de 1994, por maioria com algumas alterações propostas em plenário. No que 

referia a Editora algumas ações foram concretizadas como a separação da Editora e da 

Gráfica, abertura de ponto de vendas no Pelourinho e a manutenção de um programa 

editorial inclusive com co-edições com outras editoras. 

Em setembro de 1998, no reitorado de Heonir Rocha (1998 – 2002) retornamos 

a direção da Editora da UFBA (EDUFBA) que se encontrava em uma fase bastante 

difícil com problemas financeiros, inadequação de espaço físico, carência de pessoal 

qualificado e equipamentos adequados. Foram necessários seis meses para a retomada 

dos lançamentos da Editora. O número de títulos publicados vem crescendo a cada ano, 

bem como a qualidade das publicações, adotando design contemporâneo e usos dos 

recursos gráficos disponíveis, bem como criterioso sistema de avaliação pelo Conselho 

editorial. 

Permanecemos no cargo quando assumiu o reitor o Professor Naomar de 

Almeida Filho, até a presente data, sua segunda gestão. No início do seu primeiro 

mandato foi constituído um grupo de trabalho para definir uma política para o sistema 

de comunicação da UFBA. O grupo, designado pelo Reitor foi composto por: Antonio 

Albino Canelas Rubim (diretor da FACOM e coordenador do grupo), Cláudio Cardoso 

(Chefe da Assessoria de Comunicação), Flávia Garcia Rosa (Diretora da EDUFBA) e 

dos seguintes professores da FACOM: Fernando Conceição, Linda Rubim, Paulo 

Leandro, Simone Bortoliero e Washington Souza Filho. 

A proposta desse grupo de trabalho para EDUFBA foram consistentes e levadas 

para discussão no Conselho deliberativo da Editora e essa política foi norteadora para 

nossas ações. O documento tratava em cinco itens de: metas estratégicas, modo de 

organização, propostas de atividades, propostas de coleções – foram criadas quatro 

coleções: Manuais, Bahia de Todos, Sala de Aula e Pré-universitária – e propostas para 

divulgação. 

Um importante veículo de disseminação da produção científica da Universidade 

são os periódicos científicos. A grande maioria está vinculado a um programa de pós-

graduação stricto sensu e recebem uma classificação denominada Qualis, instituida em 

1998 e  “[...] utilizada pela Capes para fundamentação do processo de avaliação da pós-

graduação nacional por ela promovido.” A classificação é quanto ao âmbito de 



circulação (Local, Nacional e Internacional) e à qualidade (A, B, C). Em 16 e 17 de 

abril de 2008 o Conselho Técnico Científico (CTC) da Capes deliberou a classificação 

dos periódicos que passou a ser composta de oito estratos: 

� A1, o mais elevado. 

� A2 

� B1 

� B2 

� B3 

� B4 

� B5 

� C, com peso zero. 

A UFBA possui cerca de 20 periódicos sendo um deles apenas eletrônico, o 

PontodeAcesso   e  no suporte papel e no suporte eletrônico, disponível no Portal de 

periódicos da Universidade. 

 

 

Ordem RELAÇÃO DOS PERIÓDICOS CIENTÍFICOS DA UFBA Qualis 

01 Afro-Ásia B Nacional  

B 
Internacional 

02 Ágere A Local 
03 Caderno CRH B Nacional 
04 Cadernos PPG-AU B Nacional 

A Local 
05 Cultura Visual A Nacional 
06 Estudos Linguísticos e Literários B Nacional 
07 Gestão em Ação B Nacional 
08 ICTUS - Periódico do Programa de Pós-Graduação em Música da UFBA 

 

B Nacional 

10 Magistra B Nacional 
11 Noesis  
12 Organizações & Sociedade A Nacional 
13 PontodeAcesso  - 
14 Revista Baiana de Enfermagem B Nacional 
15 Revista de Ciências Médicas e Biológicas C Nacional 

C 
Internacional 

16 Revista da Faced C Nacional 

 
17 Revista da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia C Nacional 



 
18 Repertório Teatro & Dança A Nacional 
19 Rua: Revista de Arquitetura e Urbanismo B Nacional 

A Local 
20 Textos de Cultura e Comunicação B Nacional 
Fonte: Adaptado de Vieira (2006). 

 

Em 2007, começamos a idealizar a implantação de um Repositório Institucional 

(RI)  para a UFBA. Contatamos o Centro de Processamento de Dados que desconhecia 

o assunto e disponibilizamos uma literatura básica bem como o contato com o Instituto 

Brasileiro de Ciência e Tecnologia (Ibict) que disponibilizava o software livre, DSpace, 

para esta finalidade. Este projeto transformou-se em projeto de doutorado, selecionado 

em 2008 para o Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade. 

Encontra-se em fase de implantação do projeto piloto e utilizará o conteúdo produzido 

pela EDUFBA. Para tanto o seu Conselho editorial já estabeleceu a política de 

armazenamento a ser adotada:  

 
 
 

• O Conselho editorial da Editora da UFBA será soberano nas decisões relativas 

ao arquivamento dos conteúdos produzidos pela Editora; 

• Todo e qualquer conteúdo, já publicado, para ser disponibilizado deverá ter a 

concordância do autor(es) ou organizador(es), mediante assinatura de um termo. 

Os autores com conteúdos a serem publicados, no ato de assinatura do contrato, 

estarão autorizando sua disponibilização, obrigatoriamente. 

• Os livros esgotados e relevantes, após análise do Conselho editorial, serão 

disponibilizados na integra; 

• As Coleções MANUAIS e SALA DE AULA além de outras que surgirem tendo 

como objetivo dar suporte aos cursos de graduação e pós-graduação serão 

disponibilizadas na integra, independente da data de lançamento; 

• Títulos definidos pelo Conselho editorial, a partir da análise do parecer, que se 

destina a um público muito restrito, ficarão disponíveis apenas no RI; 

• Os novos títulos, excetuando as coleções definidas anteriormente, serão 

arquivados no RI após seis meses de lançamento, salvo nos casos em que editais 

e/ou contratos recomendem a obrigatoriedade do acesso livre.  

 



O foco principal do RI é ampliar a visibilidade da pesquisa da Instituição. A 

UFBA possui 63 cursos de pós-graduação Strictu senso, sendo 42 mestrados e 21 

doutorados, além de 414 grupos de pesquisa registrados no CNPq, no entanto ocupa a 

692ª no ranking mundial das universidades (tabela a seguir), tendo um baixíssimo 

percentual de visibilidade.  

A Editora da UFBA por mais que amplie o número de edições\ano não tem 

capacidade para absorver toda a produção cultural e científica da Instituição. Uma das 

alternativas é, pois, o RI. Clifford Lynch, Diretor da União para Informação em Rede, 

define um repositório institucional como:  

 [...] um conjunto de serviços que a universidade oferece para os 
membros de sua comunidade para o gerenciamento e a disseminação de 
conteúdos digitais, criados pela instituição e membros da sua 
comunidade. É essencialmente um compromisso organizacional com a 
gestão, desses conteúdos digitais, inclusive preservação de longo prazo, 
quando apropriado, bem como organização e acesso ou distribuição 
(2003, p. 2). 
 
 
 

 

 
Fonte: http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=br 

 
 



 
MÉTODO 

Em dezembro de 2008 encaminhamos um questionário (ANEXO) on-line 

através do sistema SurveyMonkey, para todos os Programas de Pós-Graduação da 

UFBA, para sabermos quais os mecanismos, ou seja, por meio de quais veículos a 

produção científica é disseminada. Lembrando que disseminação se refere à divulgação 

entre os pares. Dos 63 questionários enviados, apenas 5 coordenações de Programas 

retornaram no prazo máximo de cinco dias estabelecido para a devolução dos mesmos. 

Após reenvio dos questionários em janeiro de 2009, obtemos um total de 9 respostas e  

outros 10 através de mensagem de confirmação de recebimento, que não responderam o 

questionário. 

Análise e discussão 

 

Uma mensagem foi enviada aos e-mails institucionais coletados no site da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFBA em dezembro de 2008. Cinco 

coordenações de Programas responderam nesse período. Em janeiro de 2009 o 

questionário foi reencaminhado e mais quatro respostas foram obtidas. Outros 10 

coordenadores receberam a mensagem, uma vez que foi confirmado o recebimento 

através do sistema de e-mail da própria Instituição, mas não responderam o 

questionário. 

Com o termino da aplicação dos questionários, foi confeccionada uma planilha 

eletrônica utilizando o Excel (2003) para uma melhor tabulação e análise dos dados. 

Utilizou-se o procedimento quantitativo/qualitativo e os resultados foram discutidos de 

acordo com o referencial teórico estudado. Para o desenvolvimento tese, a amostra será 

visitada pessoalmente. Dos questionários respondidos destacamos os seguintes 

resultados: 

• A disseminação da produção científica ocorre através de resumos em 

anais de eventos, artigos em periódicos indexados, periódicos eletrônicos, 

publicações internacionais; 

• No âmbito dos Programas o principal tipo de documento produzido é o 

artigo de periódico; 



• A maioria (77,8%) não dispõe de uma política formal de disseminação da 

produção, pois apenas um Programa enviou uma política formal 

documentada; 

• Aqueles que não têm uma política formal, utilizam como critérios o que é 

estabelecido pela Capes, tendo como foco o Qualis; 

• A maioria dos Programas (66,7%) não é responsável pela edição de um 

periódico cientifico; 

•  Dentre os programas que editam um periódico, 34% utiliza o meio 

impresso para divulgação enquanto 33% utiliza o meio eletrônico   

 • Quanto ao acesso livre à produção do Programa, as respostas variaram 

de 100%, 50% e 0%; 

• Todos os Programas responderam que possuem website; 

• 57% afirmaram que disponibilizam a produção do seu corpo docente e 

discente no website do programa; 

• Quanto aos recursos destinados à disseminação da produção científica as 

respostas foram diversas. Alguns Programas destinam em torno de 90%, 

outro 40% e um deles diz que destina menos do que gostaria. 

  

CONCLUSÃO 

  

A Universidade Federal da Bahia tem ao longo de sua história, desde o seu 

nascedouro uma tradição e inserção cultural muito forte, sobretudo no reitorado do 

Professor Edgard Santos e nesse novo século, retomada inclusive com a criação do 

Curso de Gradução em Produção Cultural na Faculdade de Comunicação, os mestrados 

em Dança e Artes Visuais, e os já consolidados Programas de Pós-Graduação em 

Música e Artes Cênicas. No entanto nem sempre o potencial existente é aproveitado 

e\ou  refletido na visibilidade da Instituição. 

Houve, de fato tentativas de se estabelecer políticas, graças a criação de comissões 

em diferentes gestões, mas muito pouco foi de fato implantado. Alguns setores 

conseguiram ampliar e contribuir para uma maior disseminação da produção científica 

da Instituição como foi o caso da EDUFBA que no ano de 2008, produziu 65 novos 

títulos grande parte resultado da pesquisa realizada na UFBA. 



A tentativa de traçar um perfil da disseminação realizada pelos Programas foi um 

tanto quanto frustrante tendo em vista que o retorno foi muito aquém do esperado. Da 

amostra recebida, é possível verificar a política adotada nos programas são "frágeis" ou 

informais. Por outro lado, o acesso livre é aceito por quase todos por unanimidade. 

Há um compromisso da administração central da Instituição na criação de um 

Grupo gestor para discutir a política de arquivamento para o Repositório Institucional 

(RI). Essa será, com certeza a grande oportunidade para a implantação de uma política 

institucional para a disseminação de sua produção. Todos ganharão, os pesquisadores, a 

comunidade, a sociedade e a Instituição. 
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