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I . Prática sócio-seletivista de  
uma educação universitária 

A. Contextualização histórica junto  
à exclusão continental e nacional 

Por sua precoce presença no continente das Américas 
Central e do Sul, ou mais precisamente na América de colo-
nização espanhola, a educação universitária constitui motivo 
para uma ref lexão que encaminha para determinado ques-
tionamento: por que, mesmo após a independência política e 
subsequente marginalização de ambas essas Américas no con-
texto internacional, a erudição acadêmica não se deu conta de 
que sua inserção, inicialmente em contextos sócio-autóctones 
e ao final também em marginalização sociocontinental, deva 
fazer-lhe diferença e que esta diferença precise ser buscada, 
mediante competência em ao menos criticar o metropolismo 
de antanho enquanto residual e oculto na atual globalização? 

Em sua análise sobre o alcance necessário da universidade 
na América Latina, Darcy Ribeiro manifesta sua percepção 
sobre tal questionamento.

Nas universidades latino-americanas, 
mantidas exclusivamente ou quase que 
exclusivamente pelo Estado, o pro-
blema da democratização do ensino 
superior ou da seletividade deve ser 
expresso claramente. Nelas há inversão 
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de fundos públicos e apropriação indi-
vidual deles por uma minoria. Que 
é que justifica esta apropriação? Na 
prática, apenas a explica o fato de que 
as famílias mais ricas, contando com 
recursos para subministrar melhor for-
mação de segundo nível a seus filhos 
e para mantê-los enquanto disputam 
as vagas na universidade, os habilitam 
a apropriar-se das inversões públicas 
representadas pelo custo de formação 
de cada egresso. Aos privilégios exis-
tentes se soma, desta maneira, o de 
acumular novas regalias para aque-
les que já gozam de muitas vantagens 
(RIBEIRO, 1969, p. 138). 

Como já assinalou Aristóteles a respeito do comunismo 
em Platão, este esquecera a necessidade de igualar os desejos 
ou, após o moderno Habermas (1982), os interesses. Dado que 
desejo ou interesse tem sido inescapável mediação do proce-
der fragmentador dos reais-concretos, ou seja, dos próprios 
objetos expostos à escolha de pesquisadores, a proposta da 
universidade necessária de Ribeiro para a América Latina não 
passou do “problema da universidade”. Ademais, ao propor 
uma tal universidade, o próprio Ribeiro (1969, p. 167-212) 
projeta-a como alternativa ao modelo que ele considerou 
utópico:

[...] contam com maiores possibilidades 
de autossuperação e de desenvolvi-
mento e que se propõem serem centros 
dinamizadores da criatividade cultural 
de uma nação ou de uma região deter-
minada (devendo, para tanto, dentre 
outras funções) opor aos projetos de 
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colonização cultural da América 
Latina e de perpetuação de seu subde-
senvolvimento e dependência através 
da modernização ref lexa, um projeto 
próprio que preencha, no âmbito uni-
versitário, os requisitos fundamentais 
de desenvolvimento autônomo da 
nação (RIBEIRO, 1969, p. 171- 172. 
Nossos os termos entre parênteses).

Cabe questionar Ribeiro se “criatividade cultural” e 
“âmbito universitário” teriam como não mais permanecer, 
sociogeograficamente, fenômenos privilegiados. Assim, em 
contraponto a Ribeiro, aventar-se-ia que tal criatividade seja 
necessária para que o âmbito universitário tenha por refe-
rência, nele mesmo, substrato humano real-concretamente 
comum ou universalmente mediativo-dialético, partindo-se, 
neste sentido, dos posicionamentos de Sócrates, Platão e 
Aristóteles a respeito da dinâmica do desejo, e tendo em 
conta o alcance, há pouco planetário, do abalo provocado pela 
iniciativa marxiana de subtrair, aos eternos vitoriosos, as pro-
priedades das fontes dos meios de vida e, com isto, fazer com 
que também tais vitoriosos enxerguem o modo de existir 
vazio, imaterial ou não sensorial dos objetos de desejo irreali-
zado ou irrealizável, objetos que correspondem a ilimitações 
dos seus patrimônios e a carências dos despossuídos daquelas 
fontes. Além disso, urge que tais vitoriosos descubram que 
esse modo de existir tem sido criado por eles próprios e que 
implicaria em todos o padecerem, em vez de tão somente os 
derrotados. Assim, humanização teria que intervir, antes e 
propriamente, nos teores de ensino e a partir das entranhas 
da universidade, além de que apenas tal intervenção possi-
bilitaria chegar ao sentido da autenticidade universitária, em 
vez de a este ou àquele modelo situadamente sociogeográfico. 
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De toda forma, urge reconhecer que Ribeiro (208-211) ao 
menos tentou desmarginalizar o processo educativo em seu 
modelo de universidade para a América Latina, ao propor 
um “status” institucional mais condizente para as faculdades 
de educação. Todavia, inclusive em sua originalidade, essas 
faculdades continuam só tendo a ver com o que fique abaixo 
de um tal “status”, pois, acima, a superioridade cultural se 
traduz na hegemonia de definidores de oculta “educação das 
educações” a colonizar o campo da atuação pedagógica. 

De toda forma, tem havido ao menos uma promessa 
de força autentificadora da universidade latino-americana, 
aquela da participação dos estudantes nas recorrentes tentati-
vas de mudar os rumos da educação que se pretende superior. 
A propósito e segundo Cunha (1983, p. 209-210), já (e ape-
nas) em 1908, em Montevidéu, realizou-se o “1º Congresso 
dos Estudantes Latino-Americanos”, seguido da iniciativa 
do governo uruguaio de instituir representação estudantil 
na universidade. Esse Congresso voltou a ser realizado em 
Buenos Aires em 1910 e, a seguir, em Lima em 1916. Mas, 
um marco histórico da mobilização estudantil deu-se, no 
nível nacional, em Córdoba, Argentina, do qual resultou a 
“Carta de Córdoba”. Neste registro histórico de 1918, aca-
bou formulada uma série de reivindicações para uma reforma 
da universidade naquele País, “contra um regime adminis-
trativo, contra um método docente, contra um conceito de 
autoridade”, os quais vinham caracterizando a universidade 
oligárquica e clerical. Apesar da trilha reformista dessa Carta, 
o desfecho emergiu pouco ou nada significativo.

[...] coloca-se predominantemente em 
termos de uma universidade aberta, 
porém, de uma abertura que trazia 
implícito seu sentido classista, pois 
aqueles que podiam chegar aos estudos 
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superiores não eram precisamente os 
operários nem os camponeses. Abrir 
a universidade ao povo se converte no 
lema favorito da pequena burguesia e 
classe média intelectualizada; o signo 
desta “abertura” teve distintas expres-
sões segundo as épocas: departamentos 
de extensão universitária, aumento 
de bolsas, eliminação dos exames de 
ingresso, incremento das verbas, mais 
tarde, campanhas de conscientização 
(CUNHA, 1983, P. 210-211). 

Assinalem-se, nessa citação, objetos de desejo e/ou de 
interesse, cujo estudo carece de recurso à “maiêutica socrá-
tica”, para tanto atualizada como desequivocação entre desejo 
e vontade ético-política, assim como ao “desapossamento 
marxiano” como inversão, em âmbito objetivamente prático, 
entre tese e antítese. Ambos – desapossamento e desequivo-
cação – têm como constituírem motivos de conf lito na esfera 
também da subjetividade, ou seja, em alteridade de via ao 
longo da qual cumpre tratar dialeticamente desde a presença 
dos tentáculos da velha metrópole ibérica com a elite sua 
preposta, seguida pela elite politicamente autônoma e (re)-
produtiva desses tentáculos. 

Todavia, em se tratando de jovens ainda em fase cultu-
ralmente prolongada da natural-finita autoinsustentabilidade, 
suas reivindicações não emergem de todo descabidas. Mas, 
na esfera de adultos, a não vacilarem em propor rumos crí-
ticos para a universidade, cumpriria ultrapassar um mero 
“estar contra” aquela (re)-produção, conforme o discurso da 
universidade a se modernizar preferencialmente em avanço 
científico-técnico, seja este autônomo ou nacionalista, seja 
integrado ou internacionalista. Trata-se de avanço que ainda 
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hoje está sendo projetado, de forma alheia até mesmo ao que 
Chauí (1999a, p. 215) aponta como “democracia fundada na 
noção de direitos, e por isso mesmo está apta a diferenciá-los 
de privilégios e carências”, pois os privilégios “são, por defi-
nição, particulares, não podendo generalizar-se num interesse 
comum nem universalizar-se num direito”. 

Em desfecho, a presença da universidade no bojo da 
marginalização – esta, desde a abrangência continental, pas-
sando pela nacional e chegando à local – ainda não incidiu 
na diferença de existir devotada ao que seja generalizável 
somente a partir do “miolo” da realidade, uma vez que seus 
prepostos e partícipes continuam alheios ao princípio de que 
deveres precedem direitos e à noção de que cidadania há 
de implicar, sempre e antes de tudo, em dar conta de certas 
rubricas da mais-valia, cujas análises acabaram adiadas “ad 
aeternum” por Marx (1984, p. 246), nem foram visualizadas 
por seus intérpretes e continuadores, ainda que “frank-
furtianamente” teórico-críticos. Cabe, então, indagar: até 
quando especialistas, mestres e doutores – peculiarmente se 
de esquerda, progressistas e, inclusive, críticos – persistirão 
em silenciar nos interstícios de suas falas e nas entrelinhas de 
seus textos que tributo também é lucro e que a pertinente 
inserção no processo produtivo (hoje nos monetizados pre-
ços dos meios de trabalho) vem a ser a mais decisiva causa da 
exclusão social? Por que precisa ser mais fácil dar a volta ao 
cosmos do que dar conta do entendimento de que a equi-
valência de paga por tudo o que se faça tem coincidido, em 
primeira e última instância, com o próprio fenômeno da 
tributação? Por que se tornou imprescindível que o Estado 
estimule lucro privado para aumentar o próprio? Por acaso 
o que é sustentado por tributos teria como ser inequivoca-
mente público? Por que, afinal, essas informações têm tido 
que ser sonegadas aos jovens, já enquanto ambiência em que 
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crescem, tornando-os precoces cúmplices da adultez teimo-
samente imatura?

No Brasil, a educação superior, exceto Medicina e Direito, 
só teve início já avançada a primeira metade do século XX. 
Pouco depois desta def lagração, começou a ser sacudida pela 
apropriação de (importadas) categorias marxistas, cuja inf lu-
ência veio a colocar em campos opostos, não apenas os então 
dominantes alcances laico-público e católico-confessional 
da universidade, como também conservadorismo e revo-
lucionarismo no âmago da própria concepção da academia 
laico-pública1.

Na atualidade, há uma marcante diferença nos discur-
sos educacionais em que se opõem, entre si, as instituições 
mantidas pelo poder público e as demais de direito civil. As 
primeiras, por mais que se insista em não o admitir em defesa 
contra o cerco neoliberal, gozam de uma socialmente cotada 
qualidade acadêmica, da qual há como se valer, mediante 
apelo a um discurso de sua “excelência”, em busca de exclu-
dente prioridade no acesso a recursos (ditos) públicos e de 
autonomia nas atividades acadêmicas. Já as instituições priva-
das, estas se encontram em situação assimétrica. Por mais que 
nelas ocorresse ou mesmo se buscasse até mesmo uma auten-
ticidade de conceituação de qualidade, todo o empenho, 
neste sentido, estaria de antemão frustrado. Restar-lhes-ia 
apelar para as ciências de vender e para a inciência de comprar 

1 Em termos filosóficos (ABBAGNANO: 2007, p. 691-3), existir escola só 
pública ou só irreligiosa contradiz laicismo, pois, se este incidisse em exclu-
dência, acabaria contraditório nos próprios termos. Assim, cumpre ao menos 
hipotetizar que a inf luência revolucionarista nos labirintos da apropriação de 
(importadas) categorias marxistas tem a ver com oposição entre, de uma parte, 
desejos irrealizados e/ou irrealizáveis de despossuídos de poder, e de outra, 
interesses enquanto desejos realizados e realizáveis de egressos de um ensino 
superior a dinamizar e consolidar seletividade.



PEDRO BERGAMO

54

serviços educativos, a par de padecerem uma heteronomia 
em cujo âmbito acabam largamente imprecisos, entre si, o 
cumprimento de leis e um usurpar poder legislante junto 
à burocracia oficial. Em notório contraponto a essa assi-
metria, a participação estudantil, nos órgãos colegiados, 
tende a permanecer meramente ouvinte e aparentemente 
atônita. Representa participação estudantil alienadamente 
politizada. 

A partir dessa síntese, mesmo que expressa de forma 
excessivamente densa, emerge uma inevitável indagação: 
na vigente realidade educacional brasileira, não se estaria a 
realimentar a tentação da conquista de privilégios? Trata-se 
de indagação que já transparecia na crítica de Cunha (1989, 
p. 59-61) contra “Os equívocos dos remendos” ao modelo 
universitário de 1968, ano da maior, mais memorável e, 
sobremaneira, mais inconsequente revolta estudantil até na 
velha Europa. Entretanto, nem esse notório estudioso da edu-
cação superior, no Brasil, atenta para a circunstância de que a 
conceituação de qualidade vem a ser a raiz da problemática da 
educação universitária e que, por isso mesmo, é condição para 
se buscar mudança a montante (educação pré-universitária) e 
a jusante (pós-graduação).

Segundo Demo (1978; 1987; 1985), qualidade há de com-
preender política (participar), assim como cultura (perfazer 
formalidade), além de não ser facilmente enxergada. Por 
isso, talvez, qualidade esteja a ser reduzida a estrita cotação 
social do ensino nos três principais níveis do processo edu-
cativo (pré-universitário, universitário e pós-graduação). Em 
todos esses níveis, tem respondido à abundância ou escassez 
de meios objetivo-exteriores à pessoa do estudante e tem 
coincidido com o abandono, à própria sorte, da subjetivo-
interioridade do educando com suas potencialidades. Em 
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rigor, estas potencialidades têm de acabar marginalizadas, 
informalizadas e sócio-subjetivadas, em favor de nada mais 
do que aquisições provindas do seu exterior.

Na perspectiva de menor cotação social, há o nível de 
ensino pré-universitário público que vem sendo social-
mente menos cotado que o seu equivalente particular, à 
conta de depender de um federativamente desestruturado 
setor público que, por isso, não tem atribuído suficiente 
prioridade a esse nível de ensino. Contrariamente, o ensino 
universitário (dito) público tem tido maior cotação social 
pela circunstância de sancionar a seletividade processada no 
nível inferior, o que deriva do enredamento de três faci-
litadores: (a) oferta firme sem paga direta pelo estudante; 
(b) rigorosidade nos exames vestibulares; e, (c) discurso da 
excelência ou da hegemonia da “qualidade das qualidades”. 

A propósito da resposta à abundância ou à escassez de 
meios objetivo-externos ao educando, tem sido menor a cota-
ção social do ensino no nível pré-universitário público, uma 
vez que se encontra inserido em carências diversas, a come-
çar pela insuficiência, inclusive crônica, de renda domiciliar, 
com suas conexas mazelas de desnutrição, precariedade da 
habitação e adjacências desta, a par do abandono da criança 
e do jovem à própria sorte, por ser impossível considerar a 
pessoa de cada um e de todos. Já a cotação social da escola 
particular é maior, porque tais carências estão menos presen-
tes, ou mesmo inexistam, e o estudante, uma vez amparado 
por seus responsáveis ao longo da própria e natural autoin-
sustentabilidade, tem tido como desenvolver uma “menos 
pior” aprendizagem nas devidas idade e intensidade em prol 
de defensiva autosseletividade.

No âmbito do ensino superior, a relação entre a subje-
tivo-interioridade do aluno e a objetivo-exterioridade dos 
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meios precisa ser cotejada com uma mais difusa concepção 
de aprendizagem para que se entenda a maior cotação do 
ensino superior (dito) público. É que essa concepção está a 
ter, por seu fulcro, assimilação de narrativas de saberes (tidas 
por conhecimentos), bastando que esta assimilação seja aqui-
latada em posições mais elevadas de escalares “olímpicos” de 
notas obtidas em testes verificativos. Trata-se de assimilação 
que presume plena disponibilidade pessoal para assistir aulas e 
desenvolver atividades correlatas. Nesta circunstância, autos-
sustentação do estudante se torna problemática, porque sua 
natural-finita dependência acaba indevidamente prolongada, 
além de restar favorecida, para não dizer incentivada, indife-
renciação entre apropriar e produzir. 

Assim, qualidade educacional presumiria mais aprofun-
dado reconhecimento das implicações coletivo-sustentatórias 
dessa concepção de aprendizagem, prevenindo-se necessi-
dade de ideologizar relações sociais e de acabar, até mesmo 
conveniente, a marxiana involuntariedade de inserção nestas 
mesmas relações. E, por força desta inserção, ideologiza-se 
qualidade à base de escores preferencialmente mais aproxima-
dos do ápice do referido escalar “olímpico” e em correlação 
com disponibilidade de meios objetivo-exteriores ao estu-
dante, peculiarmente titulação dos docentes e infraestrutura. 

As instituições privadas, na atualidade majoritariamente 
receptoras de estudantes, têm tido que imitar os procedimen-
tos das públicas, sob pena de os prepostos da burocracia estatal 
asfixiá-las com controles que, além de veraz-qualificativamente 
inúteis, intentam que suas vítimas lhes apontem o que ignoram, 
ou seja, sentido veraz de qualidade e preciso de cientificidade 
sobre o que seja aprendizagem em resposta a ensino.

Sintoma de que a referida cotação social esteja a ser ide-
ologizada como qualidade do ensino superior reside em que 
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a determinação constitucional (Art. 205) do “pleno desen-
volvimento da pessoa” do estudante está a ser preterida, 
por subsunção a abstrações veiculadas por códigos e corres-
pondentes escalares de assimilação de narrativas de saberes. 
Reforça-se tal sintoma, por exclusão do oposto, pois resta de 
antemão inviável aquele desenvolvimento vir a ser conside-
rado. Para tanto, não há disponibilidade de métodos, nem 
de imprescindíveis recursos humanos e, inclusive, de meios 
infraestruturais. 

Em síntese, a condição superior do ensino teria que pas-
sar pelo crivo de questionamento da sua qualidade. Afinal, 
custaria não suspeitar de que, estando assim desvinculada de 
humanização e de relações interpessoais, à conta do alcance 
abstrato de códigos e escores avaliativos, superioridade de 
ensino estaria a servir de “álibi” para que este mesmo alcance 
abstrato compense a própria desvinculação.

Resta, ao menos, problemático que seja veraz “a” qualidade 
que povoa o discurso sobre o alcance superior da educação no 
Brasil. E, se de fato não for veraz, o quê a mudará? 

Em resposta a esta pergunta e, por ainda hipotético que o 
tenha que permanecer, cumpre ter em vista que educar per-
faz mediação, o que também acontece com a dialeticidade 
da própria desequivocação quanto a produzir serviços educa-
tivos, junto a educadores antes de tudo. Por isso, admite-se 
formular, ao menos em hipótese, que a associação de ambas 
essas mediações potencialize cientificidade e determinabili-
dade da qualificação educacional propriamente universitária. 
Eis o que cumpre considerar, a seguir, partindo-se de deter-
minada inserção do ensino superior em uma realidade local.
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B. Situação local-regionalmente interiorizada 

Antes que estivesse sequer cogitada a instalação da IES 
em causa no Oeste Baiano e em Barreiras, precedeu-lhe 
uma diagnose a respeito do impasse da sustentação real do 
intencionado desenvolvimento socioeconômico do Brasil ao 
longo das décadas que sucederam as mudanças decorrentes 
da depressão mundial ocorrida em 1929. Esse impasse acabou 
confrontado com a residual alternativa de se apelar para pou-
panças financeiristas internas e/ou externas, alternativa que 
acabou por prevalecer, uma vez que saída oportuna e pro-
priamente real acabou preterida ao longo dos anos 40 e 50 do 
século recém-findo. 

A diagnose apontava para omissões que persistiam nos 
bastidores políticos em que triunfou o “Plano de Metas”, 
implantado a partir de 1956, tendo por eixo locacional-
desenvolvimentista a transferência da Capital Federal para 
Brasília. 

Nos mencionados bastidores, poderiam ter sido apontados 
dois fenômenos a serem, à época e regional-politicamente, 
aquilatados nas perspectivas de “saída mineira” x “omissão 
baiana”2. A primeira, vitoriosa nas eleições de 1955, repre-
sentou notórios desdobramentos em termos de lançamento 
de infraestrutura de energia e transportes, assim como um 
nada surpreendente descaso em termos político-educacio-
nais. Quanto a este descaso, não era considerado, à época, 
o aprofundamento do já inegável desencontro entre, de 
uma parte, ensino – peculiarmente, enquanto acesso a 

2 A respeito desta (devida e alternativa) aquilatação, chegou a circular entre 
amigos um texto mimeografado sobre a pertinente problemática, conforme 
BERGAMO, P. Atalhos para a equidade. Brasília: SEDAEX, 1997. (mimeo).
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especificidades científico-tecnológicas – e, de outra, desen-
volvimento socioeconômico regional-nacional. Presumia-se, 
político-inercialmente, que fosse possível dar continuidade ao 
velho modelo de exploração e apropriação metropolista de 
resultados do trabalho de fonte humana sem tal ensino, bem 
como de gratuitas contribuições de recursos naturais (fertili-
dade natural do solo, depósitos minerais e f lora, basicamente) 
em novas fronteiras, sobretudo na Amazônia e a começar por 
aqueles disponíveis ao longo do eixo Belém-Brasília3. 

Entretanto, a principal questão social dos tempos então 
em curso derivava do desequilíbrio entre população e produ-
ção, estando praticamente ainda restrita ao Nordeste, de onde 
sucessivas levas de migrantes, sem perspectivas de retorno, 
aportavam no Sudeste e, a seguir, seriam desviadas, ao menos 
parcialmente para o Centro-Oeste, na esteira das inf luências 
decorrentes da construção da nova Capital. 

Era, então, gritantemente óbvio que aquele ensino pre-
cisasse ser priorizado no Nordeste, emblematicamente no 
Estado da Bahia, onde (ainda hoje, 2008) ocorre o mais 
expressivo bolsão de pobreza rural. Este Estado também é 
aquele de maior contingente de eleitores da Região Nordeste, 
sendo possível à sua representação política liderar regional-
mente as demais. 

3 À época (entre 1946 e 1962), segundo Saviani (2007b, p. 277-302), eram objeto 
de discussões os teores da Primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 
n. 4.024, de 20.09.1962), elaborada para dar conta da “competência da União 
para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional” (artigo 5º, inciso 
XV, alínea d, da Constituição de 1946). As preocupações então vigentes esta-
vam relacionadas com as disputas ideológicas entre a corrente laica (estatal) e 
a corrente religiosa (católica) da questão educacional, a par do predomínio da 
pedagogia da Escola Nova com seu viés seletivo ou elitista.
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Por que, afinal, priorização do processo educativo no 
Nordeste não foi atendida, junto aos prepostos do Poder 
Público e nas pertinentes esferas? Resposta a esta indagação 
deveria incidir no esgotamento do secular modelo de explo-
ração da gratuidade da natureza livre e da fonte humana de 
trabalho. A continuar tal modelo, seriam implantadas capitais 
de novos estados, reproduzindo-se, no eixo Brasília-Nordeste, 
o que sucedera com os artifícios urbanos de Belo Horizonte e 
Goiânia. De fato, o artifício veio a acontecer com a implanta-
ção de Palmas no novo Estado de Tocantins. E também viria a 
ocorrer com a (tacitamente possível) implantação de uma capital 
para o futuro Estado do São Francisco (extremo oeste da Bahia). 
Logo a seguir, esgotou-se de vez o modelo em questão.

A ocupação do extremo oeste da Bahia teve sua remota 
origem nos mais isolados e distantes sertões da antiga 
Capitania Hereditária de Pernambuco. Ao longo dos sécu-
los XVI a XVIII, para lá se deslocavam foragidos do regime 
escravagista, assim como criadores de gado, na antiga tradição 
extensiva da “Casa da Torre”. Estes últimos se expandiram, 
conforme Rocha (1983, 26-7), a partir da atual cidade de Barra 
(antiga São Francisco de Chagas da Barra do Rio Grande). 
Na virada do Século XVIII para o XIX, migrantes proce-
dentes de Barra subiram o Rio Grande até onde era possível 
navegá-lo (as barreiras), onde passaram a produzir alimentos 
para suprir populações exploradoras de depósitos minerais e 
de pedras preciosas, destacando-se a garimpagem de diaman-
tes na Chapada Diamantina. 

Esses migrantes acabaram por implantar, a pouca dis-
tância antes das referidas barreiras, um avançado e pioneiro 
entreposto de comércio entre Nordeste e Brasil Central4, cuja 

4 Conforme: ALMEIDA, I. P. Barreiras: uma história de sucesso. Barreiras, BA: 
CANGRAF, 2005, 4;15;24.
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história faz lembrar uma temporã “feitoria” lusitana. Junto a 
esse entreposto surgiu o povoado, depois a vila e finalmente a 
cidade de (São João das) Barreiras. Foi a partir desse entreposto 
que, gradativamente, Barreiras veio a se tornar polo de outros 
núcleos urbanos regionais, vindo a criar e concentrar uma 
cultura que, por sua vez, é traduzida por uma peculiar busca 
de romper com o isolamento dos migrantes, cuja origem os 
caracterizou como ribeirinhos, denominação já atribuída aos 
residentes ao longo da calha do médio Rio São Francisco e 
do Rio Grande. Um traço marcante, talvez o mais represen-
tativo dessa busca, sempre se manifestou por uma interiorana 
e silenciosa epopeia, tecida de persistência, ousadia e suor, em 
prol de soluções para romper com o seu isolamento socio-
geográfico. Essa epopeia deixou seus vestígios nas relações 
sócio-locais de produção, vestígios que se caracterizam, de 
uma parte, por englobarem esforço produtivo e mercado local 
e, por outra parte, por desenvolverem intercâmbio orgânico 
com a natureza, sob notório risco de não acabarem compen-
sados, peculiarmente no devotamento de meeiros à pecuária 
extensiva e à navegação f luvial (ROCHA, 1983, p. 32-34)5. A 
necessidade de produzir e intercambiar determinou o atributo 
de “produtivos” até aos grandes proprietários (“coronéis”) por 
ali instalados. Estes proprietários não costumavam cercar suas 
propriedades, mantendo-as peculiarmente abertas à coopera-
ção de despossuídos. 

5 Esta referência continha uma proposta de redirecionamento da contempo-
rânea indústria têxtil, tendo por matéria-prima algodão, a ser produzido em 
plantações também irrigadas, bem como de obras públicas voltadas para a regu-
larização do Rio São Francisco. Ainda que o autor contasse com meio próprio 
de divulgação na Capital da República e com apoio de banqueiros internacio-
nais, sua proposta, de surpreendente sentido integrador do território nacional, 
não mereceu atenção dos políticos contemporâneos, inclusive nordestinos.
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Ao se iniciar o “ciclo da borracha”, a coleta de látex de 
mangabeiras acarretou notório impulso à vila de Barreiras, na 
qual também veio a surgir um surpreendente surto industrial 
entre as décadas de 1920 e de 1960, a par da implantação 
de um aeroporto (financiada pelos EUA), para embarcar ali-
mentos nas aeronaves que se deslocavam para o “front” na 
Europa. Porém, logo ao início do regime militar, os barrei-
renses vieram a sofrer o maior dos golpes nas suas conquistas 
contra seu originário isolamento, pois foram desativadas as 
barcas de navegação f luvial, assim como a usina hidroelétrica 
e o aeroporto internacional. 

Desde essa época, acentuaram-se na cultura local-regio-
nal os impactos de um (até precoce) processo de globalização, 
inicialmente de cunho religioso procedente do Sul dos 
EUA e, a seguir, com a chegada de um batalhão rodoviário 
do Exército, o qual se instalou em vila própria, ameaçando 
def lagrar, localmente, o contraste entre o “novo” e o “velho”, 
conforme categorias utilizadas pelo geógrafo-humano Milton 
Santos. Com a abertura de estradas, interligando Barreiras 
com Salvador (BR 242) e com Brasília (BR 020), o comércio 
e a prestação de outros serviços urbanos passaram a se expan-
dir, enquanto aqueles resíduos de cultura autóctone vieram 
a se defrontar com uma espécie de crise. Por outra parte, a 
predominante inf luência de Salvador veio a ser contrabalan-
çada pela acentuada polarização ao eixo Brasília-Goiânia e 
ao “enxerto” regional de aspectos culturais ditos “sulistas”, 
sobremaneira após a criação do Município de Luís Eduardo 
Magalhães, a 92 km a oeste de Barreiras e na rota migratória 
para o Centro-Oeste.

A presente situação sociogeográfica de Barreiras e do 
Oeste Baiano responde a dois supervenientes e cumulati-
vos impulsos de abertura, os quais atropelam, ou ao menos 



Educação Universitária:
Práxis coletiva em busca de veraz qualidade e de precisa cientif icidade

63

ameaçam, o sentido da busca, até então prevalecente, de 
ultrapassar o referido isolamento e, com isto, passam a deter-
minar questões de desenvolvimento humano de significado 
pouco ou nada perceptível aos olhares habituais: (a) impulso 
produtivo-tecnicista: avanço, ainda em realimentação, da 
fronteira agrícola do Centro-Oeste até os cerrados baianos, 
em cujo apoio local-regional, o comércio e a infraestrutura 
de serviços urbanos, por insatisfatórios que ainda hoje se os 
julguem, foram os poucos disponíveis até a recente eman-
cipação do referido Município de Luís Eduardo Magalhães; 
e, (b) impulso educacional, em plena ocorrência, devido à 
atuação de campos avançados de duas instituições públicas 
– Universidade Estadual da Bahia (UNEB) e Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) – e à presença de cinco IES pri-
vadas, com destaque para a Faculdade São Francisco de 
Barreiras (FASB). 

A inserção local-regional da educação superior precisa-
ria ocorrer no sentido de remediar e prevenir, a partir das 
suas ambiências interna e externa, implicações injustificadas 
e injustificantes do impulso produtivo-tecnicista. É peculiar-
mente em tal sentido que cumpre ao menos intuir a presença 
local-regional de uma IES privada sem fins lucrativos, como 
tem sido o caso da FASB.

No caso de traços culturais, ainda cabe ter em conta que 
se reproduzem notórios resíduos da mencionada “cultura do 
isolamento”, porém em circunstâncias sempre mais adversas 
às condições em que emergiram. Nos bastidores das estórias a 
comporem a cultura regional-local, a educação almejada nos 
tempos de isolamento era a oferecida em Salvador e chegava 
até o nível universitário6. Localmente, apresentou certo viés 

6 Conforme: ROCHA, G. op. cit., p. 27 e ALMEIDA, I.P. op. cit., p. 25-26.
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voltado para a conquista de “status” social, excetuando-se 
os pioneiros esforços da UNEB em promover formação de 
professores. 

Nas circunstâncias atuais desse contexto, educação tem 
prioridade extremamente díspar no nível das pessoas e cri-
ticamente precária, para não dizer que é nula, junto aos 
poderes local-regionalmente constituídos. Ainda é incipiente 
uma socializada percepção de significado para categorizar 
educação no plano sócio-representativo de “bem público” 
de “elevado valor científico e social” – conforme termos dos 
textos oficiais. Paralelamente, não é claramente percebido 
pela juventude local-regional, candidata ao ensino superior, 
o “guiso” metropolístico a impelir jovens por força de que 
“ruim com diploma, pior sem ele”, cuja exploração vem 
permitindo que a mera “dação de aula” seja apregoada por 
sua “excelência” e seduza a juventude em seu já emblemá-
tico impasse (auto)-orientativo. De outra parte, à conta do 
alcance institucional dos propósitos avaliativos do macrossis-
tema oficial (MEC e órgãos conexos), é difícil não admitir 
que atributos de qualidade do ensino superior, no Brasil, não 
estejam a (re)-produzir superioridade metropolista. 

As circunstâncias impõem “propagar” serviços educa-
cionais em bases radicalmente inovadas, deixando para trás 
certos desvios do modelo “dação-escuta” de aulas, voltado 
para acumular e reproduzir narrativas de saberes a título de 
conhecimentos. Tal ultrapassagem está a ser desafio da autoa-
firmação pedagógica na própria IES. 

Nas ambiências interna e externa da IES, têm sido difu-
sas e imperantes as restrições para a educação ser assumida 
como prioridade, precisando, para tanto, valer-se de fissu-
ras, poros ou lacunas, nos quais logre desenvolver raízes. E 
é precisamente essa busca que perfaz o alcance propriamente 
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“crítico-teórico” da relevância e do significado das condições 
em que a FASB projeta sua missão, além de fazer sua história 
e sua diferença. Os profissionais de educação nela atuantes 
têm precisado vivenciar tais circunstâncias, para se apercebe-
rem do teor do desafio que é buscar veraz qualidade e precisa 
cientificidade da educação a ser promovida.

C. Mediação pelo “paradigma da  
insustentabilidade coletiva” 

Constata-se uma situação em que há coincidência entre 
desafio gerencial da “impulsão para o ganho” (WEBER: 
1983, p. 4) e hipótese de trabalho em pesquisa-ação, no âmbito 
de uma IES que se encontra inserida em uma sócio-ambi-
ência interiorana. Nesta sócio-ambiência, as injustificações 
em geral, (desigualdades políticas, disparidades econômicas 
e desníveis de acesso à tecno-ciência) têm a ver com ônus 
impingido por tentáculos metropolísticos a incidirem sobre as 
atividades sustentatórias das vigentes relações sociais. É ônus 
que tende a ficar ampliado, por força de esses tentáculos se 
disseminarem em alcance local, regional, nacional, continen-
tal e global. 

No “miolo” dessa IES, têm sido frequentes os conf litos 
entre professores e alunos, os quais recorrentemente ameaçam 
impedir uma periódica aquilatação político-institucional de 
como está a se processar a realidade da relação entre ensino 
e aprendizagem. Em busca de múltiplos determinantes de 
uma tal recorrência de conf litos, aventou-se embasar os 
requeridos procedimentos nos objetos de ciências positivo-
administrativas correspondentes às análises de ambiências, 
simultaneamente externa e interna, assim como delimitar, 
mediante pesquisa-ação, o problema a ser enfrentado por 
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ações de alcance pedagógico. Após sucessivas aproximações a 
respeito daqueles determinantes, a busca acabou por apontar 
uma problemática, pois, se a docência fosse agir na perspec-
tiva de melhorar a ambiência educativa, a situação tenderia 
a uma crise institucional por força da imprecisão e plurali-
dade de interpretações a respeito do significado do próprio 
termo melhorar. Olhando-se obliquamente para a situação da 
docência, o fulcro de tal problemática residia na tendência a 
se incidir em total falta de graus de liberdade – envolvimento 
em uma espécie de “camisa de força” – para abraçar outra 
busca, aquela de veraz qualidade da educação a ser promo-
vida e, na conjuntura, antídoto a uma intensificada ameaça de 
autoinsustentabilidade da própria IES (da ocupação de pessoas 
ou do próprio “ganha-pão” destas). Já a intensificação dessa 
ameaça é resposta ao discurso midiaticamente veiculado sobre 
qualidade educacional – esta, acentuadamente convertida em 
“signo-mercadoria”, à conta de burocratizante intervenção 
das próprias autoridades educacionais que até deliberada-
mente se propõem a dinamizar competição entre instituições 
do sistema de ensino superior. 

Dentre os principais determinantes daquela “camisa de 
força”, quatro deles se desvelavam mais decisivos: (a) hetero-
nomia político-institucionalmente hegemônica, a qual tem 
condicionado o processo educativo, desde o ensino funda-
mental e médio, até a pós-graduação, mas a assumir peculiar 
presença no caso de instituições isoladas de ensino superior 
privado; (b) anomia de estudantes, à medida que muitos destes 
têm persistido autoinadministráveis no âmbito de suas subje-
tividades, além de omissamente se deixarem representar por 
oportunistas que sequer enxergam a injustificação que soe 
acompanhar autoentrega a “arrogância reivindicalista” – esta 
a desvincular obrigações em relação a direitos, entre víti-
mas de irref lexa aquisição de fragmentadas e fragmentárias 
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narrativas de saberes (tidas por) conhecimentos; c) super-
veniência de marco regulatório para as remunerações das 
atividades docentes, marco no qual a hora-aula se tornou 
excludente suporte processual para remunerações serem 
determinadas, além de favorecer a propensão a transformar 
aulas em oportunidades de exercício de micropoderes na 
relação entre fala docente e escuta discente; e, (d) a estres-
sante condição sustentatória de uma IES de direito privado, 
em que nenhuma prioridade se faz valer, se a receita não for, 
pelo menos, igual à despesa. 

Cumpre, todavia, aquilatar que esses determinantes sempre 
se encontram mediados por involuntariedade que caracteriza 
a inserção nas relações sociais, a começar por aquelas de pro-
dução e, inclusas nestas, as de produzir serviços educacionais. 
É que, em primeira e última instância, tal involuntariedade 
tem decorrido de as pessoas deterem necessidades cujo aten-
dimento implica a imprescindibilidade de produzir, ainda 
que, para tanto, o presumido intercâmbio orgânico com a 
natureza esteja a contar com acentuada instrumentalização 
científico-tecnológica, cuja propriedade se tornou o fulcro 
do que carece ser contestado, uma vez que produzir, por 
impreciso que o seja, tem constituído excludente critério de 
acesso aos resultados de tal intercâmbio, assim como deter-
minante de os seres humanos se sentirem de sobra, demais 
ou absurdos. Já à conta da detenção de necessidades, aquela 
involuntariedade abarca despossuídos e possuidores das fontes 
de meios de vida, fontes estas tanto externas quanto internas 
às próprias pessoas. 

A mediação daquela involuntariedade sempre incidiu 
na condição de a dinâmica do desejo ou da interessença 
se transformar na necessidade culturalmente criada de as 
outras, as naturais-básicas, serem até mesmo antivaloradas, 
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juntamente com quem precise ocupar-se com atendê-
las, sem interpor outrem por entre este atendimento e os 
imprescindíveis meios. 

Assim, a busca de veraz qualidade de uma educação a 
ser promovida passava a se expor ao risco de aqueles que a 
abraçassem se depararem em uma encruzilhada: exporem-se 
à (auto)-aquilatação de estar “bobo da corte”, assim que se 
empenhassem em pesquisar e testar tal qualidade, ou então, 
que se entregassem à cômoda, para não dizer conveniente 
tese, de continuar sociofuncionais à (re)-produção das injus-
tificações, uma vez que a única alternativa possível persistiria 
em um amálgama entre cruzar os braços e contribuir para o 
caos total em que a universalidade da revolução acabe bem-
sucedida, quiçá à base de materialismo histórico e dialético, e 
seja extirpado o vigente modo de produção. 

Circunstancialmente, já estava a intervir nesse contexto 
a discussão das relações entre “paradigma da insustenta-
bilidade coletiva” e sustentação da educação universitária, 
esta enquanto tema-chave em pedagogia. Em tal discussão, 
foi apontado o problema da falta de discernimento entre 
apropriar e produzir, assim como a hipótese de que inequi-
vocação quanto a produzir serviços educativos se tornara já 
imprescindível.

À época, uma preocupação com ensino para a compe-
tência, mediante objetivos concebidos da perspectiva do 
educando e não do educador, insinuava que existisse qualidade 
de um processo educativo, desde que este fosse encaminhado 
com o apoio científico-tecnologicamente pedagógico de três 
indagações e em relação a um recorrente produzir, sobre 
cuja inequivocação mal e mal se ensaiavam os primeiros 
questionamentos. 
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(...) (1) o que é necessário produzir 
como resultado das ações dos atuais 
aprendizes, quando estiverem “forma-
dos”, (2) com que aspectos da realidade 
os aprendizes terão de lidar, quando 
estiverem “formados”, para produzir 
esses resultados e (3) o que os aprendi-
zes necessitarão estar aptos a fazer para 
lidar com esses aspectos da realidade 
de forma a produzirem resultados que 
sejam significativos para a própria vida 
e para os demais (KUBO; BOTOMÉ, 
2001, p. 160-161. Grifos nossos).

Para pesquisar contexto de produção em que não fosse 
possível discernir entre vício e virtude e no qual inequivo-
cação quanto a produzir sequer fosse admissível, evocou-se 
saída procedimental tirante à “maiêutica” socrática que, por 
sua vez, foi abordada à base da dialeticidade que é inerente à 
(também socrática) dinâmica do desejo, além de testada por 
implicação, nessa mesma dinâmica, das propostas de Platão 
e de Marx da despossessão de propriedades extrínsecas à 
pessoa. Assim, a investigação veio a apontar que o produzir – 
inequívoco e ainda não forçosamente assumido – ainda tem 
tido como ocorrer na “relação entre prole e quem, direta ou 
indiretamente, a sustenta”. Esta sustentação sempre se carac-
terizou como “posse do coletivo natural-mínimo” (condição 
de o indivíduo ainda autoinsustentável contar incondicional-
mente com outrem para que sejam atendidas suas necessidades 
básicas, sob pena de perecimento). É que, na ausência de 
gratuidade de parte das atividades ou dos resultados des-
tas (“despossessão do coletivo natural-mínimo”), a espécie 
humana sequer se reproduziria. 



PEDRO BERGAMO

70

Assim, a relação em causa veio a ser paradigma para 
se questionar a procedência das próprias relações sociais, à 
medida que, nestas, houvesse inserção real-concretamente 
voluntária. Enfim, esse paradigma acabou em práxis docente 
empreendida de modo radicalmente opcional, conquanto 
por apenas um punhado de voluntários. Todavia, foi o bas-
tante para def lagrar surpreendente mudança na ambiência 
interna da IES, no sentido de também se ir ao encontro do 
desenvolvimento da pessoa do estudante, desde que teores 
disciplinares também acabem mediados por produzir ine-
quívoco e por ensino e aprendizagem avaliados também por 
produção.

Entrementes, sobreveio uma heteronômica determinação 
de a IES sujeitar-se a responder às demandas sociais com per-
tinência, qualidade e internacionalização, assim como de se 
transformar, segundo Chauí (1999a, p. 218-219), de institui-
ção em organização – esta última, a ser funcional, operacional 
e resultativa. Tal determinação passou a ser objeto de compul-
sórias avaliações internas e externas. De imediato, tornou-se 
imperativo elaborar uma proposta institucional de mudança, 
a qual teria de ser periodicamente atualizada. 

Por seminais que ainda fossem, as atuações daqueles pou-
cos e voluntários pioneiros passaram a concretizar a proposta 
em causa. Assim, autoafirmação pedagógica veio a encon-
trar oportunidade para ao menos respirar. Logo a seguir, 
entrou em pauta uma hipótese de trabalho, cuja justificativa 
se voltava para um possível elo entre inequivocação quanto 
a produzir e fúria burocratizante. Esta fúria teria tudo a ver 
com a necessidade ou o problema de que acabasse solucionado 
o que tem feito existir a própria burocracia, ou seja, inciên-
cia quanto ao que há de constituir solução, peculiarmente 
em questões de qualidade educacional. Então, bastaria buscar, 
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compromissada e honestamente, veracidade sobre qualifica-
ção do processo educativo, para que até mesmo a burocracia 
viesse a ser atendida. 

Inicialmente, um tentáculo interno da burocracia – no 
caso, uma Comissão Própria de Autoavaliação – houve de 
obter apoio na proposta de autoafirmação pedagógica, o que 
houve de resultar em teste de atendimento da mais extensa e 
imperiosa burocracia externa. 

Já em crucial necessidade de dinamizar o processo da 
autoafirmação pedagógica, uma oportuna iniciativa político-
institucional interveio no contexto. Foi, então, def lagrado 
um programa de apoio à docência. Este tem permitido unir 
hipóteses sob pesquisa-ação com práticas da relação entre 
ensino e aprendizagem, fenômeno que, gradativa e inusita-
damente, veio a ser assumido como práxis a se coletivizar. 
No âmbito desta práxis, a difusão da proposta de autoafirma-
ção pedagógica passou a se dinamizar. O caráter voluntário 
da cooperação, sem apelo a “proselitismo”, expandiu-se e se 
intensificou, uma vez que liberdade para anuir é critério ina-
lienável da qualidade já em franca busca.






