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trata a construção de pontes ou estádios, estes, aliás, já tratados de forma 
diferenciada!

No caso da rede privada, Freitas identifica, na sua pesquisa, a exis-
tência de um “mal-estar docente”, a partir da constatação de que o próprio 
tema da saúde passou a fazer parte da agenda sindical dos professores. O 
que constatamos é que, literalmente, os professores – categoria em sua 
maioria comprometida e lutadora - efetivamente “dão sangue” no seu co-
tidiano e este “dar sangue” também pode ser entendido como uma metá-
fora para as condições de trabalho e as consequências para a sua saúde.

Educação, tema atual que demanda a leitura atenta do momento 
histórico, exige de todos, especialmente dos mestres, um comprometi-
mento sindical que lhes possibilite engrossar o caldo ativista daqueles que, 
como eu, consideram a educação um importante espaço para a formação 
da cidadania e não um local para consumo de informações.

São enormes os desafios, mas enorme é também o potencial de 
mudança, desde que compreendamos a educação como um direito e não 
apenas mais um serviço a ser ofertado à população.

Publicado no jornal A Tarde, Salvador, em 3 de maio de  2013.

Crise da universidade

Nossas universidades públicas estão em greve. Já temos mais de 40 Insti-
tuições Federais de Ensino Superior (IFES) paralisadas, algumas, como a 
UFBA, há dois meses. Recentemente, a Coelba, empresa de eletricidade 
na Bahia, numa atitude absolutamente vergonhosa, cortou o fornecimen-
to de energia de duas unidades da UFBA. A situação não está fácil.
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São vários os pontos da pauta da greve, sendo o salarial apenas 
um deles, mas não insignificante. A proposta de reajuste apresentada pelo 
governo (21,3%, parcelados em quatro anos), nem de longe atende as ex-
pectativas do nosso movimento. Para ter uma ideia, o índice de inflação 
anual oficial divulgado foi de 9% e, só isso, evidencia que teremos corte re-
ais de salários, já que, pela proposta, teremos um reajuste de apenas 5,5% 
em 2016.

Mas o movimento tem razões muito maiores que merecem ser 
destacas.

A crise das instituições públicas de ensino e pesquisa é grave e, 
mesmo sem ter plena concordância com a ideia dos rankings impostos pe-
las políticas de avaliação mundial, o que se observa é que, entre os países 
do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), o Brasil caiu nos 
rankings das principais universidades do mundo, segundo a consultoria 
britânica QS. Isso provoca muito barulho na mídia e, assim, terminamos 
tendo que considerar esses dados para poder falar um pouco mais sobre as 
razões de nossa crise.

O investimento em educação, ciência e tecnologia é pequeno em 
relação a outros países e o pior: aqui se investe pouco e se gasta mal. O in-
vestimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) é da ordem de 1,2% do 
PIB, média inferior à de todos os países avançados e de outras economias 
de menor dimensão, como a Itália, Espanha e Portugal, com dados oficiais 
de 2014 do próprio Ministério. Poucos recursos e, o pior, dispende-se 
enorme esforço para a execução dos orçamentos, com um processo buro-
crático fenomenal que atravanca a pesquisa e a vida de cada pesquisador.

Além disso, temos um setor privado com pouco interesse em 
P&D. Dados do próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
para o período de 2000 a 2010 indicam que o dispêndio total em P&D no 
Brasil cresceu de 1,02% do PIB para apenas 1,19%. O dispêndio privado, 
que aumentou de 0,47% PIB para 0,56% PIB, é ainda insignificante, como 
podemos constatar por esses números.

Obviamente que tudo se agrava esse ano, com cortes impostos 
pelo governo.
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Complementarmente, ainda temos o problema de que a pós-gra-
duação brasileira está muito escolarizada. Cria-se muito pouco! A lógi-
ca do “publicar ou perecer” tem dominado todo o sistema (e isso não é 
só no Brasil!). Essa lógica das métricas determinando tudo é perniciosa 
para a pesquisa, para a graduação, pós-graduação e todo o ensino. Preci-
samos fortalecer a pesquisa e a produção de conhecimento e não a mera 
reprodução do já posto. Aqui está outro desafio não pequeno e que não se 
modificará de um dia para outro. Precisamos incentivar uma rica produ-
ção acadêmica, fundamentada e criativa. Trata-se, em palavras diretas, de 
produzir conhecimento e não apenas reproduzir.

Publicado no jornal Correio*, Salvador, em 10 de agosto de 2015.

UFBA: para voltar a brilhar

A UFBA precisa recuperar o brilho. No auge de sua juventude, ela 
abrigou e provocou a cidade. Ali, vimos a cultura se constituir na mola 
propulsora das artes, da saúde, da pesquisa e do desenvolvimento científi-
co e tecnológico. Era uma UFBA revolucionária, todos dizem.

Há bastante tempo, porém, a UFBA abdicou do seu protagonismo 
político e cultural nos debates contemporâneos, embora vários projetos 
vitoriosos de extensão e de pesquisa alcancem um sem número de pessoas.

Ultimamente, tivemos o mérito de aumentar o número de alunos. 
Hoje somos uma comunidade de mais de 40 mil pessoas, que formam os 
corpos docente, discente, administrativo e artístico. Crescemos com as 
importantes ações afirmativas, de modo que camadas da população his-
toricamente excluídas passaram a conhecer e a pertencer à comunidade 
universitária. Vivemos um salutar momento de entrada de novos atores 
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