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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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no ambiente restrito do ensino universitário, por meio dos cursos tradi-
cionais e dos Bacharelados Interdisciplinares, nova modalidade de acesso 
e formação. Porém, a triste impressão é a de que a UFBA ainda é um clube 
fechado, só que agora com mais sócios.

Sem saudosismo, ou apesar dele, precisamos aprender com o pas-
sado, ampliar e estruturar o presente e alicerçar um futuro que recoloque 
a Universidade no lugar que ela merece.

Propomos o resgate político e cultural da UFBA a partir de algu-
mas frentes: 1) forte integração entre ensino, pesquisa e extensão, com 
ações integradas e integradoras; 2) efetivo engajamento da universidade 
na promoção da radical transformação da educação pública, em todos os 
níveis; 3) construção de um espaço de crítica, liberdade e democracia, com 
gestão pautada pelas decisões da maioria, mas com respeito e valorização 
das diferenças e das posições das minorias; 4) busca, com respeito, de uma 
articulação com as 12 instituições públicas de ensino superior instaladas 
no Estado, para compartilhamento de infraestrutura e soluções tecnológi-
cas e projetos de pesquisa, ensino e extensão; 5) relação de independência 
frente às esferas governamentais, que não admita a adoção de políticas que 
maculem a autonomia da universidade; 6) compreensão da universidade 
como espaço de formação crítica do cidadão, da pesquisa independente e 
da ação comunitária, com respeito e valorização dos diversos saberes da 
sociedade.

Queremos, pois, uma UFBA altiva, alegre, vibrante, que promova 
verdadeiramente microrrevoluções cotidianas no seu interior e também 
na sociedade.

Com esses propósitos e sempre buscando o diálogo com a comu-
nidade, com os movimentos sociais e com os parceiros da Universidade, 
acreditamos ser possível reencantar a própria UFBA e a sociedade para 
que ela, sem desprezar o seu passado, se reinvente a cada dia e espelhe o 
brilho que sempre teve. 

Esse texto, assinado por Nelson Pretto e Angelo Serpa, foi elaborado pela equipe de 
campanha à reitoria da UFBA em 2014, a pedido do jornal A Tarde, Salvador, que o publicou 

em 30 de abril de 2014.
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