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UFBA 60 anos

A criação das universidades no mundo, desde o século XII, foi fruto de 
diferentes motivações, gerando igualmente diferentes características e 
estruturas. O caso brasileiro não poderia ser diferente e até folclore já vi-
venciamos pelo fato de que a primeira universidade brasileira teria sido 
formalmente criada para dar o título de doutor honoris causa ao Rei Alber-
to I, da Bélgica, que visitava o país no início do século passado, em come-
moração ao primeiro centenário da independência do país. As primeiras 
escolas foram implantadas no Brasil pelo Príncipe D. João VI desde 1808, 
quando da vinda da sede do Reino de Portugal para o Brasil, com uma es-
quadra que transportou “[...] os tesouros da coroa, a alta burocracia civil, 
militar e eclesiástica, os livros da Biblioteca Nacional e os órfãos da Casa 
Pia de Lisboa”, como afirmou Luis Antonio Cunha no livro A universidade 

reformada (Editora Francisco Alves, 1988). Nesse período, começaram a 
ser implantadas escolas profissionais isoladas como as de Medicina, na 
Bahia e no Rio de Janeiro, de Engenharia, embutida na academia Militar, 
também no Rio de Janeiro, e os cursos de Direito em Olinda e São Paulo. 
Ao longo da primeira metade do século XX, essas escolas isoladas foram 
agrupadas, dando origem às primeiras universidades brasileiras.

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) seguiu, como não po-
dia deixar de ser, esse jeito peculiar de nascer, com as escolas de Medici-
na (1832), Direito (1891), Politécnica (1897), Agronomia e Belas Artes 
(1877), que funcionaram como unidades isoladas por mais de 100 anos. 
Em 1946, um polêmico médico que dirigia a Faculdade de Medicina da 
Bahia, Edgard Santos, agrupou todas essas escolas, dando origem à UFBA.

Uma vez criada, a nova universidade buscou articular as escolas 
profissionais que passaram a conviver com as novas e “estranhas” esco-
las de música, teatro e dança, que surgiram com a vinda para a Bahia de 
personalidades internacionais dessas áreas, e, assim, deram à UFBA uma 
dimensão mais ampla para a sua atuação. Foi, portanto, com o cimento da 
Cultura - uma Cultura com C maiúsculo e no singular, é bem verdade - 
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que a UFBA se estruturou no cenário acadêmico nacional. Singular, aliás, 
como era o próprio Edgard Santos, que reitorou a UFBA por mais de 15 
anos. Cultura, bom que se explicite, de forte influência ocidental-euro-
peia, uma cultura notadamente de elite. Mas o polêmico Edgard trazia, 
em paralelo a essa dimensão elitizante, áreas não muito tradicionais para 
a cultura da época e, assim, criou o nosso importante Centro de Estu-
dos Afro-Orientais (CEAO), “inventado” por Agostinho Silva, pensador 
português que andava pelo Brasil naquela época, por conta da ditadura 
salazarista.

Nascia a UFBA, portanto, promovendo a interação entre saúde, 
ciência, tecnologia, arte e cultura, sendo a cultura, aqui, um dos seus ele-
mentos mais primordiais. Buscava-se, assim, além da implantação de inú-
meras outras escolas profissionais, fazer uma forte articulação entre elas. 
Criações de um reitor que, como nos conta Antonio Risério em seu Avan-

t-garde na Bahia (Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1995, p. 52, 54), tinha 
uma postura “ao mesmo tempo senhorial e matreira” e aberta para o “re-
pertório cultural contemporâneo, incluindo aí os códigos de vanguarda”.

Os tempos passaram de forma veloz. A cultura, agora já com “cê” 
minúsculo e no plural – as culturas – precisa ser resgatada como força mo-
triz da, até ontem, única universidade federal do Estado, particularmente 
no momento de seus 60 anos de existência. Cultura, nessa perspectiva, 
deve ser compreendida, ao mesmo tempo, como elemento galvanizador 
e direcionador do desenvolvimento científico e tecnológico e como fon-
te inspiradora de um sistema educacional integrado, desde a pré-escola. 
Uma cultura cujos pilares são a língua, a geografia, a fauna, a flora, e que 
se firma, sobretudo, pela educação e no desenvolvimento das artes, da 
ciência e da tecnologia. Uma cultura assim consolidada tem diálogo histó-
rico e soberano com culturas de outros países e, mais recentemente, com 
a chamada cultura global que insiste em, justamente, destruir as culturas 
locais pela sua força homogeneizante.

Assim, nosso olhar sobre a universidade brasileira, e a UFBA em 
particular, precisa se voltar para o passado, para resgatá-lo de forma radi-
cal, sem saudosismo, ou apesar dele, de tal forma a recuperar a perspectiva 
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pública, aberta a todos os segmentos da sociedade e socialmente referen-
ciada, que caracteriza o ethos universitário. 

Perdemos muito de tudo isso porque perdemos muito dessa pers-
pectiva de vida e, também, de universidade. A universidade não tem mais 
a capacidade de contemplar! Viramos máquinas ou peças de um sistema. 
Universidade shopping center ou, como num supermercado onde se entra, 
pega-se um produto ‒ uma aula ‒ e se paga na saída. O violento processo 
de privatização do ensino superior nas últimas décadas tem nos trazido 
essa lamentável experiência, de forma contundente. Essa lógica tem leva-
do as universidades a olharem muito mais para o mercado do que para a 
formação geral dos cidadãos, não lhes possibilitando, inclusive, estabele-
cer uma crítica ao próprio mercado. Recentemente, o responsável pelas 
universidades parisienses, Maurice Quénet, foi categórico ao afirmar em 
matéria no jornal Folha de São Paulo (01/05/2006) que o papel de uma uni-
versidade não deve ser o de preparar para o mercado de trabalho, mas o de 
dar uma formação geral aos jovens. Lição recente de uma França que vive 
momentos de duras críticas às lógicas impostas pelo sistema capitalista.

Perdeu-se o espaço para os embates políticos, acadêmicos e ideo-
lógicos nas Universidades. A discussão política se esvaziou porque tudo 
tem que ser rápido. Assim como a comida que é fast food, as praças de 
alimentação substituem os restaurantes universitários, palcos de tantos 
embates e de formação política para boa parte de uma juventude que hoje 
dirige o país. Agora, e mais uma vez, na educação, fala-se em eficiência, 
eficácia e produtividade! Características incompatíveis com a capacidade 
de contemplar. Portanto, incompatíveis com a própria noção de univer-
sidade.

Na prática, aderimos à lógica da Organização Mundial do Comér-
cio e de todas as demais políticas planetárias: viramos commodities. Impera 
a lógica do ranking e, com isso, estimula-se a ideia de sermos os primei-
ros, os melhores, os mais rápidos. Para satisfazer essa lógica, distribuímos 
artigos, livros, cursos e títulos. E, como o dinheiro público para o finan-
ciamento das universidades públicas é cada vez mais escasso, passamos a 
vender serviços, vendendo, às vezes, a nós mesmos. Para uma pesquisa 
que, sem dinheiro, não pode ser desenvolvida, buscam-se os financiamen-
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tos - e não falo nem dos privados! - amarrados a editais que especificam 
o que se pesquisará e até as suas metodologias, comprometendo a própria 
pesquisa e, com isso, a autonomia da universidade. Inicia-se uma busca 
alucinada pela captação de recursos e as soluções mirabolantes propostas 
pelo governo federal são as parcerias público-privadas que comprometem 
a Universidade e, o pior, a comprometem por dentro. Impera a lógica do 
cada um cuidando de si para que as condições individuais sejam garan-
tidas e, com isso, a ideia de excelência, onde são “premiados os melho-
res” em detrimento daqueles que não conseguem atingir os tais índices 
de produtividade, exatamente por não terem as condições concretas para 
a produção científica, tecnológica e cultural. Com isso, os grupos de ex-
celência conseguem mais recursos e, num círculo vicioso, instala-se um 
abismo interno entre os tais grupos de ponta e os demais. Dos grupos de 
excelência, passamos para as universidades de excelência, que, tendo me-
lhor desempenho, passam a ter mais verbas. Triste lógica de privilegiar os 
privilegiados!

A UFBA, nos seus 60 anos, para vislumbrar um futuro mais pre-
sente, precisa retomar caminhos aparentemente fora de moda porque in-
compatível com a onda neoliberal que domina as políticas públicas em 
todos os campos. Seu passado pode se constituir, quem sabe, no nosso 
contraponto à perspectiva de universidade-empresa, aquela que lida com 
as ideias como mercadoria.

UFBA, 70: Internet no Brasil, 25

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) comemorou, em 2016, seus 70 
anos de criação, com um permanente debate sobre o seu próprio futuro. 
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