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APRESENTAÇÃO
João Carlos Salles

Os textos aqui reunidos, como se saídos de uma retorta, condensam um momento singular de minha trajetória. Um ano
especial, tenso, no qual se urdiram essas falas.
A esses textos junta-se o escrito de Paulo Costa Lima, fala de
acolhida à Academia de Letras da Bahia, desses que só um
grande amigo se disporia a escrever. Agradeço-lhe assim a palavra generosa, bem como a presença nas duas campanhas de
2014.
Agradeço também a Mariluce Moura e Kátia Borges. Seu talento tornou mais preciso o ainda incerto e trouxe prazer ao
que eu imaginara penoso.
Esse ano intenso, com promessas ainda adormecidas, tem
enfim nesses textos testemunhos e marcas, prenhes de realidade e sonho.
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ENTRE O CRISTAL E A FUMAÇA1
1.
Começo, antes de tudo, homenageando nossa Reitora, a Profa.
Dra. Dora Leal Rosa, e seu legado pessoal. A UFBA certamente está e segue grata, Dora, a toda sua dedicação institucional,
e sabemos bem terem sido sua elegância e seu caráter pontos
de equilíbrio decisivos à gestão que se encerra.
Toda gestão guarda uma dimensão terrena, suporta uma rotina. Deve estar atenta, como diria Drummond, às flores de
horta, às tábuas do forro, ao púlpito seco. Não deve perder,
contudo, sua dimensão transcendente, em se tratando de
uma universidade. E, tal como tive a fortuna de presenciar no
Conselho Universitário e como pude flagrar em sua atitude
como reitora (atitude difícil de emular e de suceder), seu zelo
institucional plasmou-se em medida elevada, de sorte que,
em sua prática, guardou-se um conjunto essencial de valores
– e, assim, testemunhamos, em vários momentos, em meio
à tensão característica do reino da necessidade, “De seu peso
terrestre a nave libertada, / como do tempo atroz imunes
nossas almas.” (Carlos Drummond de Andrade) Nossa gratidão, portanto, Dora Leal Rosa.

2.
Uma pergunta parece natural. O que é a UFBA? Talvez devamos mesmo começar por essa primeira formulação, a mais
natural, embora antecipemos não estar satisfeitos com ela
[1] 	 Discurso proferido em 8 de setembro de 2014, por ocasião de sua posse como
Reitor da Universidade Federal da Bahia (2014-2018).
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– quer por lhe faltar uma modalização adequada, quer por
ser ela desprovida, em sua aparente inocência, da necessária
radicalidade.
A primeira recusa à pergunta é um tanto óbvia. Não podemos responder bem o que a UFBA seja sem lhe antecipar o
que desejamos que seja: nosso projeto de uma universidade
autêntica. Como resposta inicial, mas matizada por esse viés,
podemos retomar o que dissemos desse mesmo lugar, há cinco anos, em nosso discurso de posse na diretoria da Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas.
Uma Universidade autêntica nunca se resume a uma instituição de ensino, nem é sua marca própria a mera prestação de serviços. Uma Universidade0pode formar pessoas
e ter um ensino de qualidade exatamente pelas pesquisas
que desenvolve e pela relação singular e orgânica que estabelece com a comunidade. Assim, como instituição pública,
democrática e gratuita de ensino superior, a Universidade
se caracteriza por produzir conhecimento, mantendo uma
necessária relação com a sociedade em que se insere, de
sorte que tal laço indissolúvel entre ensino, pesquisa e extensão deve ser bem mais do que uma simples bandeira.
Tal laço nos define. Desse modo, dada sua natureza, seu
compromisso com a produção de conhecimentos e sua
interação com a sociedade, a Universidade torna-se lugar
natural de concorrência entre saberes e também de crítica
e de reflexão, sendo forte e necessária sua resistência ao
que porventura possa ameaçar seu espírito crítico [...] –
espírito mediante o qual ela pode distinguir, por exemplo,
os interesses de longo prazo da sociedade dos interesses
imediatistas do mercado.

A UFBA não deve ser, portanto, apenas uma instituição de
ensino, com o que não deixa de ter, na graduação, o centro de
gravidade em relação ao qual se definem seus movimentos –
mas que, se tomada como dimensão isolada, a condenaria à
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mera reprodução e à perda de autonomia, vez que incapaz de
sopesar e bem traduzir saberes produzidos alhures. Não é, decerto, uma empresa, e deve combater o mero produtivismo, o
que tampouco nos desobriga de intenso trabalho e dedicação.
Não é uma repartição pública qualquer, nem deve subordinar-se a projetos de governo que acaso lhe traiam a natureza,
mas não está imune por isso a legislações que, muitas vezes,
lhe comprometem a própria autonomia acadêmica. Não é um
partido, nem deve subordinar-se a qualquer partido, mas isso
antes lhe confere a possibilidade de exercício da reflexão mais
fina e de luta política mais intensa. Não é nem se filia a uma
igreja ou religião, mas sua laicidade lhe permite e mesmo a
obriga ao mais decidido combate a qualquer forma de intolerância religiosa, como de resto lhe cabe o combate a toda manifestação de autoritarismo, a toda forma de discriminação.
Por esse viés de reação, por esse conjunto de negações, articulávamos em nosso discurso autonomia e capacidade de produção de conhecimentos, perspectiva crítica e independência
em relação ao mercado, a partidos e governos. Com isso, a
resposta sobre o ser da UFBA envolvia e envolve uma modalização, tanto mais profunda quanto mais radical. Entendemos
aqui “modalização” como uma marca imposta a um enunciado, expressando então uma posição sobre o conteúdo que
se enuncia. Por exemplo, a frase pessoana “Minha pátria é
minha língua” registra com felicidade um fato, suavemente
desejável, mas encontra-se nua, quase desprovida de força
modal. Ao contrário, dado o contexto argumentativo, tudo
muda com a força modal de necessidade na semelhante afirmação wittgensteiniana, pela qual então sempre e necessariamente: “os limites da linguagem (a linguagem que, só ela, eu
entendo) significam os limites de meu mundo”.
11

As descrições sobre a UFBA, acreditamos, devem ser compreendidas com força modal. Não a dizemos bem sem
acrescentar-lhe a mediação do futuro ou a condição de um
permanente projeto. Em campanha, por isso mesmo tensionamos logo o real e o ideal, desenhando a UFBA que queremos – ou seja, uma Universidade capaz de, com o melhor de
sua competência, continuar liderando em nosso Estado as
principais iniciativas de educação superior e de corresponder,
com protagonismo, aos desafios postos por nossa sociedade. E, com o sabor de projeto, mediante esse compromisso,
convidamos os que acaso desejassem se unir nessa jornada
ao desafio do embaralhar de conceitos que precisam, sim, se
mover com pressa e paciência; convidamos (convite que, é
claro, não se encerra) ao bom barulho da diversidade cultural
e da tolerância epistemológica, pelo qual podemos e queremos associar excelência acadêmica e compromisso social da
Universidade.

3.
O texto de nosso compromisso avançava um projeto de qualidade e excelência, bem como um método democrático, coletivo e argumentado de deliberação. Nesse sentido, a resposta
é boa, mas ainda genérica. Parece, afinal, que não dizemos
exatamente o que é nossa Universidade, quando apenas dizemos a UFBA que queremos. Mas, então, o que é ou deve ser
a UFBA?
Em recente palestra na Academia de Ciências da Bahia, atendendo a convite de Dr. Roberto Santos, pude rememorar uma
resposta bastante sagaz e premonitória que o próprio Dr.
Roberto dera, como deputado federal, há 18 anos, ao proferir
discurso em comemoração aos cinquenta anos da UFBA. Está
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presente em seu discurso, por exemplo, como descritivo da
UFBA, a tensão entre o modelo de uma Universidade e a permanência de uma estrutura de escolas isoladas – tensão que,
de resto, continua, em muitos aspectos, nem todos benfazejos. Também presente a preocupação com a expansão, definida justamente como uma prioridade, de sorte que, afirmava,
para atender aos interesses de nosso povo, teria “de crescer
em ritmo bem mais rápido a proporção dos baianos que cumprem os requisitos para o acesso aos cursos de nível superior”
e, é claro, aumentarem as vagas disponíveis, acrescentando
que o reduzido número de então colocava a Bahia “em situação desconfortável, mesmo dentro do Nordeste brasileiro.”
Insistia, ainda, que um modelo de Universidade é projeto que
sempre se realiza em situação concreta, não podendo deixar
de corresponder às exigências específicas da sociedade – em
particular, a baiana, de sorte que, afirma, “a pesquisa técnicocientífica, a merecer preferência, deverá resultar em contribuição relevante para a melhoria da qualidade de vida e [em
sua formulação] em uma mais justa distribuição da renda regional.” Enfim, enfatizava a importância da investigação científica e da formação de pesquisadores. Com isso, faria uma
aposta – ainda hoje, decisiva, e que reiteramos –, em qual
deve ser o destino da UFBA, seu lugar no cenário do ensino
superior, tendo em conta a ameaça (que ainda paira no ar)
de que “venha a ocorrer um distanciamento cada vez maior
entre as universidades que abrigam projetos relevantes de
pesquisa técnico-científica e as instituições isoladas, em geral
voltadas tão-somente para a formação profissional.”
Ainda marcados por tais tensões, mesmo se as formulemos em
outros termos e lhe complementemos a ênfase na formação e
na pesquisa contemplando as humanidades, em que contexto
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podemos trabalhar, agora que nos aproximamos da comemoração dos nossos 70 anos?
Ora, estamos diante de uma significativa expansão do ensino
superior, expansão que perfaz uma tarefa histórica de nossa
geração e das gerações vindouras, mas que tampouco se faz
sem dificuldades ou com os recursos realmente necessários,
devendo essas dificuldades ser enfrentadas em cooperação (e
não em competição) com as demais instituições de ensino superior do Estado. Temos, ademais, uma significativa interiorização do ensino superior federal em nosso Estado, deveras
importante e estratégica, mas que ora tensiona a administração da UFBA, ampliando os gastos em custeio em proporção
superior aos recursos disponíveis, além de cooperar pouco
com a rede estadual de ensino superior.
Vivemos também o decisivo e benfazejo (e desafiador) impacto de 10 anos de ações afirmativas que nos cabe aprofundar,
garantindo, para além do acesso, uma verdadeira inclusão.
Nesse sentido, importa inclusive combater, dentro da própria
Universidade, todas as manifestações de autoritarismo, toda
forma de discriminação, para o que, por sinal, damos em nossa gestão um passo significativo com a efetiva implantação da
Ouvidoria da UFBA.
Encontramos também na UFBA, como correlata à expansão de vagas, uma significativa ampliação do espaço físico.
Entretanto, esse conjunto de obras – algumas, hoje, paradas
– não se promoveu com a garantia prévia de uma estrutura
adequada para o planejamento, realização de projetos, acompanhamento e execução, além de padecermos do jogo pesado e inóspito das licitações – em relação às quais, bem como
em relação a outros procedimentos, é digna de nota a ação
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ambígua dos novos mecanismos de controle, nem sempre
efetivamente a serviço da causa pública que, em tese, formalmente, pretendem defender. Também a expansão bem
denuncia uma fragilidade importante em nossos sistemas de
Tecnologia da Informação (TI), pouco integrados e despreparados para a nova dimensão da Universidade, a exemplo das
dificuldades relativas ao sistema acadêmico, mas também
da falta de integração entre sistemas diversos e ainda da demora na implantação de sistemas de gestão, como o Sistema
Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC).
Importa ainda registrar, como traços adicionais desse contexto, um recuo na UFBA em relação ao originário e profundo
investimento nas artes (outrora um traço distintivo, uma
marca da vocação de nossa Universidade). Além disso, em
nossa cultura acadêmica, é possível identificar uma resistência à avaliação nem sempre salutar, resistência que, por vezes,
se trasveste em seu oposto também provinciano – a saber,
em uma aplicação burocrática de regras, que as torna ainda
mais rigorosas que as das agências de fomento e, de resto,
bem menos sensatas. E, também como traço de nossa cultura acadêmica, parece faltar-nos o tempo próprio da reflexão,
de modo que, após demorada indefinição, procedimentos
novos podem ser introduzidos de modo abrupto, sem o devido aprofundamento, tornando-se a garantia de debate democrático pouco mais que uma formalidade. Isso pode levar
a distorções, como as que fazem opor formação disciplinar
e interdisciplinaridade, quando essas dimensões deveriam
alimentar-se reciprocamente, de modo que o trabalho disciplinar não gere tão somente frutos previsíveis, nem falte ao
trabalho interdisciplinar a desejável profundidade, quando
ele não se dá por mero ajuntamento de disciplinas, mas se
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tece por interrogações capazes de ultrapassar as divisões burocráticas dos saberes, traçando pontes e produzindo resultados relevantes, para além de simples retórica.
Esses são alguns dos traços e tópicos de nosso atual contexto.
Há desafios efetivos, alguns teóricos, como o de nunca perder de vista a centralidade da tarefa de produção do conhecimento, compreendendo todavia que ela se dá em condições
concretas, nas quais, entre outros casos, cumpre associar o
desafio da internacionalização à ampliação e melhoria da assistência estudantil. Cabe-nos afinal, dada a complexidade da
vida universitária, tanto aprofundar ações afirmativas, quanto favorecer a implantação de novos Institutos Nacionais de
Ciência e Tecnologia (INCTs), tanto fortalecer nossas licenciaturas, quanto consolidar grupos de pesquisa. Observo:
consolidar os grupos, e não expurgá-los, diminuí-los ou domesticá-los, pois que a gestão tem mais e muito que aprender
com o modo efetivo por que, entre nós, nas diversas áreas e
segundo padrões distintos, se realizam a pesquisa e o ensino
de qualidade.
Outros desafios são deveras materiais e objetivos, a começar
pela situação das obras e pelo déficit de custeio, desafios a
serem enfrentados pela nova gestão, o que esperamos fazer
com criatividade, austeridade e muita luta, sem renunciar às
garantias de segurança da nossa comunidade ou de investimento em nossas instalações, sem recuar em nossa política
de assistência e nas ações afirmativas, nem nos investimentos que visam à qualificação de nossos trabalhadores, e também sem comprometer a qualidade de ensino, pesquisa e
extensão.
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4.
Não é mais fácil, mas sim, bem mais preciso dizer a UFBA por
seu vir a ser, por seus projetos, modalizando a descrição pelo
contraponto do negativo, o presente pela expectativa do futuro, a realidade pela indeterminação da utopia.
Não cabe perguntar simplesmente o que seja, pois a UFBA
não é coisa, a ser descrita por um feixe de propriedades, a
cujo arranjo adequado repugnaria qualquer contradição. Não
é, assim, objeto, cuja verdade possa ser estabelecida, mas sim
um sujeito – ou melhor, uma multiplicidade de sujeitos, cujo
projeto comum, cujo sentido deve ser interrogado. A pergunta
mais radical não se volta ao que é a UFBA, mas sim a quem somos nós, esses que têm na UFBA não um mero emprego, mas
aqui encontram o lugar de sua vocação. Quem somos esses que
devem determinar seu sentido, por que não nos utilizamos
simplesmente de suas instalações, de seus recursos, não privatizamos seu espaço físico nem esvaziamos seu espaço público
e político, mas, antes, a servimos, pois que fazemos identificar
nossos interesses com seu interesse maior de produção de conhecimento e de emancipação social?
Na pergunta adequada, “Quem é a UFBA?”, quem quer que
pergunte já se coloca implicado pela pergunta, e tudo muda.
Como aprendemos com certa linhagem filosófica, somos um
“tu” antes de sermos um “eu”, e somos mesmo um “nós”, não
havendo afinal um eu primordial, um que se defina sem contexto e sem a mediação do outro. Nesse sentido, a UFBA é um
lugar privilegiado de mediação. Não sendo coisa, cujos predicados complementares se anulariam, o sujeito UFBA pode ser
o lugar da imprevisibilidade, da criatividade, da diversidade,
da transformação. Sua unidade não se resolve por decreto,
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sendo infensa à separação entre gestão e política, entre deliberação e democracia. Nada lhe feriria mais a natureza que
um gestor tecnocrata, um planejador infenso à sua imprevisibilidade constitutiva, que é própria de sociabilidades voltadas
ao conhecimento e ao diálogo.
Certamente, abriga alguns que nela veem pouco mais que um
emprego ou um serviço, alguns que, contra sua natureza pública, a privatizam ou amesquinham. Essa, porém, não é sua
verdade. E, se a olhamos de dentro, não com o olhar de um
eventual consumidor, mas com o olhar de cidadãos, a UFBA
tem aura. É vida. Não tem a organização e a fixidez dos cristais, nem é volátil como a fumaça. Entre o cristal e a fumaça, é
organismo, e mais que organismo, é espírito. Essa sua imprevisibilidade constitutiva deve inclusive lembrar-nos que, se
falsa a noção cartesiana de que podemos pensar sem preconceitos, é necessário contemplar em nosso trabalho conceitual
os preconceitos alheios, ou não travamos autêntico debate.
Assim, essa negatividade, essa duração, pode então também
ser positiva, se aceitarmos nosso destino de produzir conhecimento e inovação, e, com isso de não termos a forma ou
a forma pronta, sendo benfazeja a produção de sementes de
coisas serem outras.
Há uns eclipses, há; e há outros casos:
de sementes de coisas serem outras,
rochedos esvoaçados por acasos
e acasos serem tudo, coisas todas.
		
(Jorge de Lima)

Não sendo coisa, define-se por seu projeto, por seu futuro,
inclusive pelos predicados que não tem, como se fora um cão
sem plumas. Não sendo coisa, sendo antes sujeito, não se
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lhe aplicam bem as regras tradicionais da predicação, como
se fora objeto a desdobrar ou trazer à luz uma essência fixa
antes esconsa. Como um sujeito, portanto, é, antes de tudo,
um “nós”, que não tem um centro imperial, mas que, todavia,
a todo instante, por diversas formas, precisa aprender a vocalizar-se, a representar-se, a refletir – como o faremos com o
Congresso da UFBA, que não é um fim em si, mas sobretudo
um meio a mais para afirmar a UFBA como lugar de reflexão,
como espaço por que se reforça sua autonomia segundo os
instrumentos mais finos de sua capacidade científica de análise e os procedimentos mais democráticos de constante deliberação. Com isso, começando a concluir, não respondemos
mais o que é a UFBA, mas sim quem é a UFBA, e como ela
mesma se desafia inteira em quanto nela se pode enunciar.

5.
A UFBA, porque sujeito, porque espírito, porque espaço coletivo, é um lugar que alimenta e dá sentido a aforismos. Em
minha opinião, nossa caminhada se cristalizou em um aforismo, macerado ao longo da campanha, pela ação e reação
de todas as falas, e enunciado neste salão, no último debate,
como “um sol saído de uma azul casca de ovo.”
Lembro aqui, com Barthes, que um aforismo se assemelha a
uma máxima, sendo ainda mais seco e duro, mas capaz de explodir com uma simples gota d’água: “A máxima é um objeto
duro, luzidio – e frágil – como a carapaça de um inseto; e como
o inseto, possui também um ferrão, esse colchete de palavras
aguçadas que a encerram, a coroam – e a fecham, armando-a
(ela é armada por ser fechada).” A máxima pode apresentar
várias formas. Em uma comparação, por exemplo: “O sábio
procura a sabedoria, o tolo já a encontrou.” Pode aparecer em
19

perguntas e até em admoestações. Nesse sentido, o aforismo
é ainda mais duro e luzidio, comportando uma modalização
ainda mais funda, pois eivada de desafio e necessidade, como
na frase de Wittgenstein: “Sentimos que, mesmo que todas as
questões científicas possíveis tenham obtido resposta, nossos problemas de vida não terão sido sequer tocados. É certo
que não restará, nesse caso, mais nenhuma questão: e a resposta é precisamente essa.”
O aforismo parece convidar-nos a uma interioridade pela qual
o pensamos de dentro, como se fosse nosso e nele estivéssemos por inteiro. O aforismo está, assim, entre a sentença e
o discurso, como se pudesse dispensar qualquer justificação
e, todavia, se lançasse inteiramente à sua busca. O aforismo
– então, pensamento compacto – é como uma ruína, que deixa adivinhar as partes roubadas pelo tempo. Uma premissa a
sugerir uma conclusão, ou uma conclusão que nos desafia a
apresentar as premissas pertinentes. O aforismo, completo e
incompleto, é, assim, desafio. Não apenas a quem com ele nos
dirigimos, mas sobretudo a quem porventura o profere. Esse,
o ponto a ser destacado.
Nossa campanha, parece, encerra-se toda na carapaça de um
aforismo. Secretado pelo tempo, pela maturação coletiva,
pela pressão de bons argumentos ou de aleivosias. Surgiu, explodiu, derramou-se neste salão, sintetizando uma fala que,
acredito, mesmo tendo sido proferida por mim, ultrapassou
qualquer campanha parcial e passa a desafiar a UFBA inteira:
“Somente reacionários acreditam que excelência e requinte
sejam prerrogativas das elites.”
Esse aforismo nos retirou do tempo. Ressoou como ponto
de partida ou como ponto de chegada. Pouco importa. Se o
20

pronunciamos, porém, se o abraçamos, se chegamos aqui por
estarmos preparados para o enunciar, não deixamos de estar
implicados em sua enunciação, e seu sentido ecoará em nossa
gestão, a cada dia, como um grande desafio. Com ele, a UFBA
assim se afirmou. Entre o cristal e a fumaça, sendo tradicional, não é, não quer ser, não deve ser reacionária.
Como a lembrar suas propriedades mágicas, chegamos aqui
lembrando à UFBA seus nomes mais secretos. Dissemos,
Paulo Miguez e eu, em diversos momentos, contra todas as
resistências, universidade pública, gratuita, de qualidade, popular, autônoma e socialmente referenciada. Paulo Miguez e
eu, juntamente com todos de nossa campanha e, confiamos
plenamente, neste momento de transmissão do cargo, com
a UFBA inteira, todos nós somos desafiados, somos conclamados a aproximar, contra todos e mesmo nossos preconceitos, excelência acadêmica e compromisso social. Repetiremos
sempre, em nossos conselhos, em nossos fóruns diversos, em
nossos eventos, em nossas salas, os nomes secretos da UFBA
– pois, em seu caso, como um sujeito, seu nome secreto é seu
nome público. E seus mistérios mais íntimos estão espalhados por toda sua superfície.
Escolhemos, pois, pronunciar seu nome. Façamos juntos, então, nossa universidade, democraticamente, em construção
coletiva, com pedras e sonhos, palavras e aforismos.
Viva a Universidade Federal da Bahia!
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A INVENÇÃO DO ESCRITOR1
1.
Filosofar é dizer o óbvio, ou melhor, é saber como dizer o óbvio. É claro que nossa obviedade sempre está encoberta por
muitos “considerandos”, mesmo quando agarrada à superfície
das coisas. Por isso, a filosofia tanto guarda o gosto profundo
da evidência, da prova, da demonstração, quanto jamais desconhece o fino sentido da ambiguidade. Conservados esses
polos, entre o mais trivial e o deveras ambíguo, se feliz o filósofo, a demonstração não se descola do mundo e a ambiguidade não desanda em mero equívoco.2
Ora, uma tensão como essa só se pode manter mediante um
jogo reiterado de recomeços, de novas considerações, quando
tudo já pareceria esclarecido. O que o filósofo então cultiva
é um senso agudo de modalidades, matizando e sopesando
enunciados dispostos entre a contingência e a necessidade,
pois todo discurso filosófico tem de seu exatamente o dom de
provocar desvios, por meio dos quais voltamos a nossas certezas e as testamos – ou seja, testamos os direitos e a qualidade
dos argumentos, do processo constante de justificar a palavra
pela palavra, proposições por outras proposições, em meio ao
mundo que, sempre à espreita, nos solicita e desafia.
Ao constituir-se, ao ter a necessidade de justificação como
marca, nosso discurso obriga-se ao outro. Mesmo o mais solitário dos discursos filosóficos guarda a possibilidade da humanidade inteira e, logo, inaugura um espaço de convívio, de
[1]

Discurso de posse na Academia de Letras da Bahia

[2]

Cf. Merleau-Ponty, Éloge de la philosophie, Paris, Gallimard, 2008.
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sorte que o fazer da filosofia, agressivo ou não, é sempre um
exercício, voluntário ou inadvertido, de tolerância. Por óbvio,
então, o lugar da filosofia é o do cultivo da palavra, sendo seu
exercício, entre a frieza da razão e a liberdade da imaginação,
próximo das ciências e das letras, e delas igualmente distante. Cálculo e aventura, atenta ao mundo e à razão, à lógica e
ao imprevisível, o instrumento da filosofia não é a régua, o
compasso, nem sequer o astrolábio concreto, mas sim a ideia
mesma do astrolábio.

2.
Filósofos podem definir seu trabalho de muitas formas, sempre procurando traduzir uma tensão constitutiva. Agrada-me,
é claro, a ideia wittgensteiniana, bastante sóbria, de que a filosofia é tão somente a gramática do necessário e do possível,
em cujos limites se distinguem o significativo (o que pode ser
dito pela ciência, mas nada tem de relevante) e o relevante,
o que toca, enfim, os valores mais elevados e pode, inclusive,
unir ética e estética – mas, não obstante, é inefável. Qualquer
o modo, porém, a medida da filosofia não aceita concessões,
a ponto de se dizer também, simples e gravemente, como a
resistir ao apelo mundano e à opinião do comum dos homens,
que filosofar não seria outra coisa que aprender a morrer.
Primeiro, diriam, porque o estudo e a contemplação nos separariam do corpo, em experiência talvez próxima à da morte,
ou talvez, segundo, porque toda busca da sabedoria resultaria
em não termos mais receio de morrer.3
A ideia não expressa, na origem, uma mera posição religiosa,
mesmo que se formule em consonância com a tradição grega
e, logo, com a vindoura tradição cristã. Ela reflete antes, no
[3]

Cf. Montaigne, “De como filosofar é aprender a morrer”.
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contexto dos diálogos platônicos, uma necessidade epistemológica – qual seja, a ideia de que o conhecimento, tendo sua
possibilidade lógica em um reconhecimento, solicitaria uma
alma imortal, a jungir em sua operação mais simples o mundo
das ideias e esse nosso mundo das sombras.
O máximo e emblemático exemplo dessa definição da filosofia seria a morte de Sócrates, tal como relatada no Fédon.
A morte aparece, então, como retorno à dimensão da alma,
ao mundo imaterial e imortal das ideias. Por isso mesmo,
nenhum temor haveria em abandonar o corpo. Sócrates até
recrimina os circunstantes que desatam a chorar quando o
veneno começa a fazer efeito, e lembra, enfim, como sintoma
de continuidade da vida, a manutenção de seu compromisso
com suas dívidas, que a morte não faz cessar. Em suas últimas
palavras, solicita a um discípulo: “Críton, devemos um galo a
Asclépio; não se esqueça de pagar essa dívida.”
Uma leitura piedosa do episódio, decerto enigmático, sugeriria que, se a vida conduz sem clemência à morte, o viver do
filósofo teria o condão de fazer a morte conduzir-nos à verdadeira vida. Sócrates não é tão piedoso. Exercita sim, ao final
ou ao começo, uma ironia de preço elevado. A ironia de reverenciar, ao final, um dos deuses por cuja suposta descrença teria sido levado à condenação. A ironia performática de aceitar
a condenação que rejeita, o veredito que nega, de colher sua
identidade como ateniense no juízo de quem não representa
a cidade. Podendo fugir, aceita afirmar sua identidade como
grego, como ateniense, como filósofo, desafiando os juízes à
própria crueldade: mesmo que tivesse que morrer várias vezes, não deixaria de filosofar. Como a dizer (com Fernando
Pessoa, é claro) um último sortilégio:
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Morra quem sou, mas quem me fiz e havia,
Anônima presença que se beija,
Carne do meu abstrato amor cativo,
Seja a morte de mim em que revivo;
E tal qual fui, não sendo nada, eu seja!4

3.
Vale a pena reter da imagem socrática, porque caro à linhagem filosófica a que me vinculo, o gesto de um conhecimento irmanado a um traço moral, a recusa em separar reflexão
lógica e posição ética. Não por acaso, podemos ver Ludwig
Wittgenstein, jovem e atormentado por seus fantasmas, caminhando pelos aposentos de Bertrand Russell, horas a fio
em agitado silêncio. Estaria pensando sobre lógica ou sobre
seus pecados? As duas coisas, responde a Russell.
Lógica e ética não se separam, determinando-se uma pelos
limites da outra. Entretanto, se aprender a morrer é reencontrar ou descobrir uma identidade, nisso residindo o exercício
próprio do filosofar, o que lhes trago é uma proposta talvez
mais insossa e ingente – para a qual, todavia, considero-me
muito habilitado, pois arrasto a esta Academia um ser andrajoso, que estes trajes mal escondem. Trago-lhes, pois, bem
menos que um filósofo completo: apenas um profissional da
filosofia, um que aceita acompanhar com colegas professores
e alunos conjuntos de textos, de variada ordem, sem medo
dos paradoxos que pode explicitar ou de contradições que
deve combater, pois sabe ser mais digno dar vazão a paradoxos do que guarida a preconceitos. E nesse ofício, descobri,
após muito refletir, ser mais característico de mim e desse
modo, digamos, empirista de fazer filosofia um gesto oposto
[4]

Fernando Pessoa, “O último sortilégio”.
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ao da morte, mas que, ao fim e ao cabo, não deixa de ser o
mesmo.
Uma ideia comum a todo meu trabalho, que aqui associo ao
ofício de nascer tantas vezes, é a de não ter constituída, de
uma vez por todas, antes do mundo, uma identidade. Não é
casual minha simpatia por filosofias que, como a marxista, fazem a consciência depender da existência, ou veem o eu como
um mero feixe de características por si externas – na tradição
do maior filósofo de língua inglesa, David Hume –, ou sabem
ser a própria noção de indivíduo uma construção histórica,
uma invenção da modernidade, não sendo o indivíduo anterior à sociedade que o constitui. E sempre, como a conciliar
a exigência mais radical de objetividade científica com uma
ainda mais profunda de quase hiperespiritualidade, podemos
dizer com Durkheim, descartando leituras ingênuas, que
o pensamento coletivo metamorfoseia tudo aquilo que
toca. Ele mistura os reinos, confunde os contrários, inverte aquilo que se poderia tomar como a hierarquia natural
dos seres, nivela as diferenças, diferencia os semelhantes,
numa palavra, substitui o mundo que nos é revelado pelos
sentidos por um outro mundo absolutamente diferente,
que não é mais que a sombra projetada pelos ideais que
ele constrói.5

Da mesma forma, no que se refere à constituição do espaço
lógico, cujos limites cabe investigar com Wittgenstein – seja
em uma perspectiva universal, por meio da qual se separam
de uma vez por todas o dizível e o inefável; seja em uma perspectiva gramatical, que não recusa o solo áspero em que jogos de linguagem se decantam em específicas formas de vida
[5]

Durkheim, Sociologia e Filosofia, Rio de Janeiro, Forense, 1970, p. 112.
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–, inclino-me às posições que não reconhecem no anímico o
princípio constitutivo da significação. A lógica não deve desandar em teoria do conhecimento, mesmo segundo uma
perspectiva universal. Também a significação, ao fim e ao
cabo, se dá no mundo, não podendo dispensar critérios externos, nem contornar a materialidade das palavras e menos
ainda as ações por que se fixam os sentidos, não havendo,
stricto sensu, um homem interior, uma vez que “o homem está
no mundo, é no mundo que ele se conhece.”6
Sem predicados previamente pendurados no trapézio do cérebro ou prestes a despertar, colocamo-nos antes de iniciar o
jogo da verdade e do falso, como se pudéssemos habitar a dimensão das condições do sentido e, nessa atmosfera rarefeita,
pudéssemos ainda escolher, entre os predicados possíveis, pequenos retalhos, e compor com eles uma colcha de fuxicos, na
tradição dos Salles do recôncavo. Minha proposta é simples e
óbvia, e cópia, conforme a todo meu trabalho. Filosofar, em
verdade, é aprender a nascer. Sendo assim, inventar a própria
identidade não é reencontrar uma escolha anterior a nossa
existência, um pensamento anterior à linguagem, mas, antes,
deixar que a existência mesma nos surpreenda e que escolhas
se fixem na linguagem, único meio por que se podem inventar
essências e liberdades.

4.
Posições filosóficas se condensam em estilos. De minha parte,
professor de filosofia, creio mais ter cacoetes, vícios, que vejo
tramados por minhas circunstâncias e escolhas, a desenharem sim um ponto de resistência, uma repetição, que apenas
[6]

Cf. Merleau-Ponty, “Prefácio” à Phénoménologi e de la perception, Paris,
Gallimard, 1945, p. v.
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com boa vontade chamaríamos de estilo. Listo alguns de seus
traços, aqueles que julgo controlar.
Primeiro, a preferência por imagens que guardam a presença
do trabalho manual, o que é perceptível, para bom entendedor, até nos mais simples gestos, quando falo em público ou
quando cismo calado. Eis que, com as mãos, apalpo, sopeso,
costuro, agarro, teço, meço, prendo os fios de rendas de bilro,
componho palavras destinadas ao prelo. Não duvido que seja
uma herança do curso de datilografia e mecanografia feito aos
dez anos na Escola Dactilográfica Nossa Senhora de Fátima,
e de, cedo, ter aprendido artes tipográficas com o venerando prof. Raimundo Cerqueira, sendo naturais tanto a queda
pelas fontes serifadas (e não pelas cursivas) quanto o desejo juvenil de um dia tornar-me um “datilógrafo com redação
própria”. Com mais nobreza, essa herança alimenta a boa
imagem empirista da razão como um cálculo, que se faz pelo
manipular de pedras e letras, de modo que, sem sinais sensíveis, não haveria pensamento – mas também, em aspecto
menos elevado, alimenta o apego à materialidade imagética
da palavra, que me leva a resistir a reformas ortográficas e me
fez sentir a supressão do trema como a perda de um parente
próximo.
Segundo, meu modo de escrever, de caso pensado, é lacunar.
Alguns, que gostam de ser guiados, lhe sentem mesmo a falta de palavras. Considero, porém, instigantes os zeugmas semânticos e mais vivos pensamentos que, como em aforismos,
precisam completar-se no leitor. Não acredito que realize a
contento essa exigência, mas essa é a matriz pura da filosofia
de Wittgenstein, que, certa feita, como a lançar um desafio,
afirmou que a filosofia deveria realmente ser escrita como
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uma forma de composição poética.7 Assim, o verdadeiro filósofo é um Dichter, e não um simples Schriftsteller.
Como me coloco na condição de professor de filosofia, espécie de antessala da verdadeira filosofia, costumo espalhar
“poréns” e “portantos” em meus textos, salpico “todavias” e
“por conseguintes”, como a amarrar o texto ao rés do chão,
deixando-o estendido entre as ciências e as letras. É uma medida de proteção. Soube que, recentemente, meu orientador
de doutorado, Arley Ramos Moreno, maior especialista em
Wittgenstein de nosso país, declarou que meus textos exemplificariam um casamento bem sucedido entre argumentação
e poesia. Entendi logo, entre grato e surpreso, que ele fizera
o maior elogio wittgensteiniano – descartável, embora, também o sabia, por ter vindo de um orientador e amigo.
Fixo o ponto, contudo, por ele enunciar o elemento máximo
da nossa ambição. Sei que Arley, com sua autoridade, ao lançar em público esse elogio, está dizendo pouco e demasiado.
Concede-me, afinal, a cláusula mínima que justifica o fazer filosófico wittgensteiniano. Não que tenha vergonha de ser escritor, mas tenho, sim, senso de proporção. Exatamente por
pudor (e não para não desandar em poesia – algo condenável
apenas em meios acadêmicos superficiais), tenho o vezo das
conjunções – em especial, as adversativas –, mas aceito ser
essa arte de encobrimento ela própria uma arte de composição, de tecido, de trabalho de pano da costa, de desejo de
controlar o deslocamento entre o datilógrafo e o escritor.
E ouso ver, nesse traço de estilo, letra comprimida no muro,
um projeto de filosofia. Tenho a firme convicção de que a
[7]

Cf. Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen, Frankfurt am Main, Suhrkamp,
1984, p. 483.
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língua portuguesa é, sim, propícia à mais refinada elaboração
filosófica, apesar da evidência contrária de muitos dos textos
publicados. É preciso, porém, saber procurar para além dos
textos profissionais e ter uma pauta que ultrapassa a também
necessária produção de papers. Assim, da mesma forma que
O alienista estava muito à frente da ciência psicológica do seu
tempo, wittgensteinianos precisam enriquecer o vocabulário
com Claro enigma e Mensagem, como filósofos alemães fizeram
com Hölderlin ou Hebel. Para pensar com nossa linguagem,
precisamos estar atentos à economia verbal de O guardador de
rebanhos, havendo, sim, muita metafísica em não pensar em
nada; e precisamos reconhecer o quão longe ainda estamos da
Invenção de Orfeu. E, com um olhar assim, facilmente perceberemos, por exemplo, que, em O cão sem plumas, expandiu-se o
jogo da predicação para além do que pode suportar qualquer
de nossos livros de lógica.
Terceiro, as palavras não devem aparecer em uma frase como
crianças em roupa de domingo, apertadas e tolhidas em seus
movimentos – a menos, é claro, que seja um texto de domingo, que todas as crianças assim o estejam e, por isso, em meio
à missa, sejam ainda crianças, mostrem sua força, sua rebeldia, e gritem, quando lhes convenha. Nada mais simpático,
então, que um “outrossim” puxando a cadeira de um “deveras”, os dois sobremaneira excitados e muito à vontade em
seus trajes de missa, acompanhados de vocábulos raros, mas
contentes por terem sido despertos no lugar certo – por vezes, deslocados do pretenso lugar natural. Por isso, não há por
que estranhar um “esconso”, um “especioso”, um “eludir” ou
um “delir” qualquer perdido em meus textos, ou construções
pouco usitadas. Espero, aliás, com a salvaguarda que hoje me
é concedida, não mais precisar recitar Drummond ou Pessoa
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para conceder direito de cidadania a vocábulos ou estruturas
que andam soltos em nossa poesia e podem, sim, ser caros
à precisa navegação filosófica, mesmo ao preço de impregnar a escrita com o barroco um tanto afetado do recôncavo.
Paciência. Sou do início do século passado, e de Cachoeira,
cidade de mais de 100 jornais em sua história, alguns de longa existência, centro de letras e de contradições, dispondose, muita vez, entre monumentos e ruínas.8 Como descreve
Gérson Pereira dos Santos, não é uma cidade qualquer, mais
uma no cenário da Bahia; mas sim, a Cachoeira mística e majestosa, de lonjuras votivas, cheia da lembrança dos tempos e
dos seus correspondentes olvidos.9 Uma Cachoeira que certamente não mais existe e, não obstante, é ainda minha neblina, ponto cego, quem sabe, do meu estilo.

5.
Filosofar, retomo e insisto, é aprender a nascer. E digo isso
com autoridade, se não como filósofo, como especialista em
nascimentos. Tendo tido tantas mães, estando uma delas aqui
presente, minha mãe Maria Cardozo; tendo experimentado
em vida tantos trabalhos de parto, julgo poder reivindicar
esse lugar de especialista como o mais adequado para a conversão do olhar por que me torno membro desta Academia
e ouso unir meu nome aos de meus confrades e confreiras.
Quis primeiro trazer-lhes uma voz própria, uma que lhes
[8]

Quem, como eu, ao longo de mais de 10 anos, cantou seu hino, composto pelo
maestro Tranquilino Bastos, mal pode evitar inclinações hiperbólicas, oposições conceituais e exageros cívicos: “Mocidade vibrante e altaneira! / Revivei,
constelada de sóis! / Toda glória de nossa Cachoeira, / De teus filhos amados
soldados e heróis! / Daquele sangue bendito, que deram nossos avós. / Ao
prélio, em transe inaudito, / Ainda existe e ferve em nós! Em nós!”

[9]

Cf. Gérson Pereira dos Santos, O solitário ofício de julgar, Belo Horizonte,
Ciência Jurídica, 2006.
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justificasse, em parte, a escolha, esclarecendo o que julgo ser
lícito pedir de um profissional da filosofia de extração wittgensteiniana. Preciso agora vindicar o sentido de ocupar a
Cadeira de Número 32, que tem como patrono André Pinto
Rebouças, como fundador, Theodoro Fernandes Sampaio, e
como sucessores, Isaías Alves de Almeida, Zitelmann José
Santos de Oliva e Gérson Pereira dos Santos. E, tendo assim
esses guias, modelos, companhias, preciso rememorar, brevemente, alguns nascimentos anteriores.
Nasci, pela primeira vez, em Cachoeira, em maio de 1962 –
um prematuro de menos de sete meses e mais de três quilos e
quinhentos gramas, filho de Wanderley e Leda Lícia. Tive de
nascer de novo, na casa de Divaldo e Guiminha, no mesmo sobrado da praça da aclamação que figura ao fundo de um tambor Soledade caído no quadro de Antonio Parreiras, mas onze
meses depois, quando Leda tomou sua própria vida e entrou
decidida como um pássaro no espelho. Cedo, a paixão pelas
letras. Afinal, a herança mais perceptível deixada por Leda,
além de uma neblina de silêncio e preconceito, foi um caderno
em que copiara muitas poesias, de Castro Alves a simbolistas,
versos condoreiros ou líricos, passando por parnasianos e por
versos edificantes, como os sobre o indefectível cão Veludo.10
Dieta difícil. Nenhum Drummond, nenhum Bandeira, nenhum Pessoa, até os 13 anos!
Voltei a nascer em 1975, tal o impacto que em minha vida teve
a mudança para Salvador para completar os estudos secundários. Fiz a oitava série e o colegial no 2 de Julho, e descobri
uma Salvador plena de movimentações culturais e políticas.
[10] Versos de Luiz Guimarães, com sua conhecida primeira estrofe: “Eu tive um
cão. Chamava-se Veludo: / Magro, asqueroso, revoltante, imundo, / Para dizer
numa palavra tudo /Foi o mais feio cão que houve no mundo”.
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UFBA e ICBA, Kafka e Brecht, Drummond e Cassiano, Pessoa
e Murilo Mendes. A dieta poética ampliou-se bastante, e contemplou até mesmo um poeta bissexto como o filósofo Bento
Prado Júnior, que primeiro li em uma antologia de poetas
brasileiros e surpreendi pessoalmente por lhe recitar de cor
um poema de inteiro sabor filosófico de antes de 1964, poema bem ao encontro de minhas posições sobre a linguagem.
Saber esse poema, admito, o surpreendeu mais que minhas
considerações sobre cores em Hume e Wittgenstein, e talvez
eu deva a esse acaso minha inserção na filosofia nacional:
Não sou eu quem o diz!
Mas este corpo estranho pulsa em mim
Como um coração, não meu, mas de alguém
Composto de outras fibras, outras carnes
Que não estas humanas. Quem me obriga
Será antes a dor, que, incrustada
Em meu ser, já se não distingue da
Composição escassa de meu corpo,
Veículo insolúvel que a transporta,
Anjo ou dor ou enfim força alheia ao
Arbítrio da vontade, nem sequer
Válida no restrito território
Que sou, a mim me impinges a palavra:
Impõe-se o canto à boca que o articula.11

Além de literatura e poesia, vieram, enfim, como seria de esperar, Huberman, Plekhanov, Lenin e, é claro, Marx, ao lado
de um bom punhado de textos clandestinos. Logo, como esgarçado em várias direções, eu me vi macrobiótico e marxista, convivendo com a contracultura e com a militância, e esta
enfim imperou, inclusive com novo nome. Nasci, então, como
[11] Bento Prado Jr., in A. T. Alves (org.), Antologia de Poetas Brasileiros, São Paulo,
Logos, 1964, p. 241.
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Afonso, nome que escolhi para novo batismo ao ser recrutado
para a Ação Popular Marxista Leninista, em 1977. Militante,
produzia também textos clandestinos ou panfletos, tendo em
casa, escondido, meu próprio mimeógrafo e todos os sonhos
do mundo. Foram cinco anos dos mais intensos, tendo por
companheiro de luta mais próximo e afim Jorge Almeida, sobrinho de Isaías Alves de Almeida e, por sinal, aqui presente.
Tempos intensos, nos quais, entre a teoria e a prática, cumprido um ciclo, formulei minhas próprias críticas à concepção
leninista de partido, enquanto me encantava, em diálogo com
Ubirajara Rebouças e Fernando Rego, com um repertório filosófico mais extenso.
Essa passagem no tempo, em 1981, é das mais significativas.
Migrei da economia para a filosofia, da militância para a universidade, e casei com Elisabete Santos, que, desde então, tem
sido meu horizonte e a pedra de toque de meus pensamentos.
Deixei a organização, mas não a perspectiva política marcadamente de esquerda. Perdi o bonde, mas não a esperança.
E continuei gauche na vida, mas como dedicado estudante e
professor de filosofia. Para dizer, numa palavra, tudo, a disciplina e a energia do militante se voltaram para a Universidade
Federal da Bahia, instituição à qual tudo devo, em medida que
jamais serei capaz de retribuir, pois é meu lugar de formação, de professor, pesquisador e gestor – tendo sido Chefe
de Departamento, Coordenador do Programa de Filosofia,
Presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em
Filosofia (ANPOF), Coordenador de Pesquisa, Diretor da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FFCH), presidente da Sociedade Interamericana de Filosofia e, enfim, como
todos sabem, Reitor, como resultado daquela construção
coletiva, conhecida de todos. Permitam-me homenagear os
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muitos colegas que participaram ou participam dessa trajetória de trabalho e gestão na UFBA, pela menção a um companheiro, meu amigo Paulo César Miguez de Oliveira.

6.
Esse sucinto resumo de alguns nascimentos permite-me agora aproximar minha trajetória pessoal daquela dos confrades
da Cadeira 32. Começo pelo mais próximo, por Gérson Pereira
dos Santos, filho de Mata de São João, bacharel, jornalista,
juiz de direito, professor, desembargador, escritor, tradutor.
A UFBA também foi, em grande parte, sua casa, tendo sido
professor e mesmo Diretor da Faculdade de Direito, de 1975
a 1979. Nesses anos, estivemos certamente em campos políticos distintos. Caso tivéssemos convivido, teríamos estado
provavelmente em conflito. Entretanto, passado o momento, bem que poderíamos doravante contrapor nossos gostos literários, sendo bastante rica sua leitura de clássicos e
contemporâneos.
O repertório é mesmo espantoso. Seu filho, Luis Marinho,
trouxe-me o especial testemunho de seu último ano – o melhor, diz ele, de suas vidas em comum. Grande conversador,
seu tema favorito era mesmo a literatura: Faulkner, Wilson
e Durrell; Hermann Broch e Charles Morgan; Joyce, Tolstói
e Nabokov. Sabia ver o mundo pela neblina da literatura (e
do cigarro). Deixara a UFBA com grande relutância pela necessidade de se dedicar ao judiciário e a uma fina e constante
reflexão sobre direito penal, que, a seu ver, apresentaria as
maiores dificuldades ou os dilemas humanos mais intensos.
O texto sempre carregado de citações apaixonadas, rebuscado
ao limite do gongórico, é uma sua marca pessoal, um traço de
identidade, pois julgava que, forçado a simplificar a expressão,
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nela não mais se reconheceria. E a literatura, sorvida em
grandes goles, além de lhe cultivar e mesmo rebuscar o estilo,
também se afigurava essencial para que o ofício solitário de
julgar não o desterrasse do mundo e dos vetores da cultura
de nossos dias, com a lição (que, de resto, vale para qualquer
cientista ou filósofo profissional) da necessária atenção à literatura, no sopesar de qualquer argumento ou decisão.
Com o nome de Zitelmann de Oliva, a UFBA tem todo destaque. Esse militante antifascista, comunista, depois convertido ao catolicismo pelas mãos de beneditinos como Dom
Timóteo, foi o braço direito e o esquerdo de Miguel Calmon,
que lhe tinha total confiança. Como Chefe de Gabinete da
Reitoria, foi, sim, seu grande e direto administrador, arrumando a casa e, depois, preparando com finura a lista sucessória que conduziu ao reitorado de Roberto Santos.
Complexo e múltiplo, gregário e polêmico, Zitelmann viveu
com intensidade a militância no partido e a decepção própria dos exilados da era pós-Stalin. Viveu entre pessoas raras, talentosas, no olho do furacão de decisões públicas ou
pessoais. Gestor de sucesso, intelectual e prático, envolto em
trabalho e amizades – seja na UFBA, seja depois, como um
bem-sucedido executivo do Banco Econômico, como gerente
das Artes Gráficas, ou como um dos fundadores do Jornal da
Bahia. Zitelmann conseguia ser, ao mesmo tempo, dogmático e aberto. Por exemplo, como me relatou sua filha Maria
Thereza, sendo crítico do marxismo que antes abraçara, nunca impediu que seus filhos participassem de manifestações
contra a ditadura, e ele mesmo, em seu discurso de posse na
Academia, em 1968, não deixou de honrar os melhores princípios democráticos.
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Ao lado dessa presença pública, temos o cultor refinado das
letras e das artes, amante da beleza e amigo dos artistas, tendo sido um colecionador capaz de reconhecer o talento dos
novos e de renovar o prazer pelos mais consagrados. Vale o registro de sua coleção de vias sacras, das quais chegou a ter 14,
pois talvez, quero acreditar, estivesse ele a sinalizar, pelo contraste com o exemplo sublime do cristo, a comum trajetória
dos que se convertem e, no desmedido do paradoxo, passam
a submeter suas vidas terrenas a um investimento cotidiano
em valores elevados.

7.
Com Isaías Alves, Theodoro Sampaio e André Rebouças, nós
nos aproximamos de uma dimensão quase mitológica. Não
são mais apenas pessoas, são tipos ideais.
Senão vejamos. Aluno de Ernesto Carneiro Ribeiro, ao vir
de Santo Antônio de Jesus para Salvador, Isaías Alves de
Almeida se destaca como professor, secretário de Educação,
líder universitário, administrador. Com formação sólida
no Brasil e nos Estados Unidos, destaca-se como pesquisador, mas também como homem da prática educacional, da
construção de instituições. No mesmo ano em que foi eleito
para a Academia, em 1941, criou a Faculdade de Filosofia da
Bahia, um dos pilares essenciais e necessários à constituição da Universidade Federal da Bahia, tendo se originado da
Faculdade de Filosofia muitas das nossas atuais unidades universitárias, a exemplo da Matemática, da Física, das Letras,
da Educação e a própria Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas, da qual vim a ser Diretor.
Podemos ver o homem no modo como reverencia seus
antecessores. Assim, é também Isaías, no que projeta de
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valores, que flagramos em sua homenagem a André Rebouças
e Theodoro Sampaio.
Ambos engenheiros e patriotas – descreve Isaías –, [ambos] devotados à construção e à defesa da nacionalidade,
demarcando a terra, levantando rios, explorando estradas,
perfurando túneis, saneando cidades, canalizando águas e
dessedentando populações, construindo portos, revendo
as fundações de fortalezas, ambos sociólogos e historiadores, economistas e humanistas, ambos geógrafos e naturalistas, deixaram esses dois brasileiros um imperecível
padrão de dignidade humana, que edificará a juventude,
no decorrer das gerações.12

Isaías escolhe bem as palavras, torna André e Theodoro modelos à sua própria semelhança e, assim, lhes destaca a devoção, o nacionalismo, a ação, o humanismo, o patriotismo,
ocultando no elogio o lema mesmo da Faculdade de Filosofia
que acabara de fundar: “Cultiva com tradição a juventude
brasileira”.
Como não enxergar uma grata simetria no fato de ser eleito
acadêmico e reitor da UFBA neste mesmo ano, assim como
Isaías Alves foi eleito acadêmico no ano em que fundou a
Faculdade de Filosofia da Bahia? Vendo o discurso longo,
belo e detalhado, e insubstituível na descrição de André e
Theodoro, vem-me o pensamento de que meus antecessores tinham, sim, mais talento... E mais tempo. E sei bem que
minha contribuição para a UFBA nunca será tão importante
quanto o foi a de Isaías, que lhe assentou uma pedra fundamental. Não posso emular-lhe a medida elevada, mas não
será menor o empenho, e já neste instante, reconheço traços
[12] Isaías Alves, Discurso de posse, Revista da Academia de Letras da Bahia, Anos
XI e XII, 1940-1941, Vol. VII, p. 209.
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de identidade, que trazem e juntam predicados a uma substância antes informe, como que abençoando minha chegada
a esta casa.
Tive primeiro notícia de Theodoro Sampaio, devo confessar,
pelo trabalho competente de meu amigo José Carlos Barreto
de Santana, quando juntos, com Olival Freire à frente,
Robinson Tenório e outros colegas, lutamos pela implantação do Programa de Ensino, Filosofia e História das Ciências.
Natural de Santo Amaro, Theodoro é um dos mais destacados
intelectuais brasileiros, sendo célebre, entre tantos trabalhos
e temas, por sua vasta erudição geográfica e histórica, seus
trabalhos sobre as bandeiras paulistas na formação do território nacional, bem como por sua sensibilidade para os saberes indígenas, tendo aberto a seu amigo Euclides da Cunha
o veio de pesquisa dos sertões. Podemos bem dizer que seus
trabalhos abrem um programa de investigação que está longe
de se ter esgotado, recortando objetos e temas que, ademais,
exigem fôlego multidisciplinar.

8.
Com André Pinto Rebouças, filho de Cachoeira, aproximo-me
ainda mais do meu próprio centro, de minha álgebra, como
se com nosso patrono reencontrasse sonhos e fantasmas. Ao
lado de Theodoro, nosso patrono é, com efeito, um verdadeiro modelo. Engenheiro, inventor, gestor, poliglota, amigo e
incentivador da carreira de Carlos Gomes, líder abolicionista,
André Rebouças ajudou a criar a Sociedade Brasileira contra a
Escravidão, ao lado de Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e
outros. Tendo se exilado na Europa, após a queda do Império,
aceita um emprego em Luanda e, posteriormente, ao que tudo
indica, dá fim à própria vida em Funchal, na Ilha da Madeira,
em 1898.
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Não posso deixar de ver um bom sinal em ter como patrono
um cachoeirano dessa envergadura. Com tal patrono, essa cadeira promete-nos trabalhadores incansáveis – e já me vejo,
de todos, o mais preguiçoso. Só a lista de seus feitos e sucessos em inúmeras e difíceis missões pode cansar o comum dos
mortais. Tenho de corrigir isso, tenho de empenhar-me ainda
mais, pois reparo que, no limite da dedicação, são um modelo
de entrega ao trabalho, que lhes serve às vezes de consolo até
para a depressão, como o afirma André Rebouças em carta a
um amigo, pouco antes de sua morte talvez voluntária:
Já lhe disse que só venço a dor e a saudade, aprofundando
infinitos cálculos matemáticos. Você verá cadernos e cadernos cheios das mais curiosas Curvas e Superfícies, com
equações de coeficientes impossíveis a desafiar a paciência
de 30 Beneditinos.13

De minha parte, como não deliciar-me com a coincidência de
ter sido eleito, pela primeira vez, presidente da Associação
Nacional de Pós-Graduação em Filosofia exatamente na
Avenida Rebouças, no Centro Rebouças, que, em São Paulo,
homenageiam nosso patrono – fato que marcou com tinta
indelével minha carreira e, com o grande apoio dos colegas
do Departamento de Filosofia da UFBA, contribuiu para
mudar a face do trabalho profissional de filosofia em nosso
Estado, com a realização, em Salvador, de grandes encontros
de filosofia.
Não foi uma escolha trivial para a comunidade de filosofia.
E foram muitas e justas as resistências, a começar pelas minhas. Como fazer deslocar-se para o nordeste, onde nunca
estivera, e ainda para outra geração um cargo antes ocupado,
[13] Isaías Alves, Discurso de posse, p. 220.
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entre outros, por José Arthur Giannotti, Marilena Chauí,
Oswaldo Giacoia e Bento Prado Júnior? Que imenso risco, diziam, sendo eu o primeiro a concordar. Só posso hoje ter por
certo, sem mentira e muito verdadeiro, que, naquelas noites
distantes de 2002, André Rebouças confabulou com Theodoro
Sampaio para ajudar um conterrâneo. Como me chamou a
atenção Olival Freire, a Rua Theodoro Sampaio corre paralela à Avenida Rebouças no coração de São Paulo, como tatuagens simbólicas, de modo que esses dois engenheiros negros
e baianos, de talento e força ímpar, lembram diariamente aos
paulistas que, não importando o jogo das forças econômicas e
políticas, a Bahia continua o centro do universo.
Pois bem, durante quase uma semana, começava os dias sendo lembrado como o melhor nome e, ante resistências tantas, dormia tranquilo pensando não mais ser o candidato.
Durante a noite, porém, com toda certeza, André e Theodoro
refaziam as contas, recompunham os planos, faziam campanha, retomavam o trabalho de parto – sendo eu eleito então,
com amplíssima maioria, e depois reconduzido na Bahia por
aclamação, tendo feito também meu sucessor.

9.
Se mesmo a morte voluntária tem sua medida social, imaginem os nascimentos. André, Theodoro e Isaías descrevem
um arco para esta cadeira, a partir de Cachoeira até Salvador.
Temos uma cadeira de homens práticos, de metafísicos que
carregam pedras, divididos entre as ideias e a ação, militantes, políticos, gestores, educadores, como convertidos que
sabem o peso da conversão, com certo toque de barroco, no
limite do gongórico – pois que, no recôncavo, sabemos bem
a gravidade das vias sacras entre o demasiado humano e o
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divino, entre o grotesco e o sublime. No recôncavo, mesmo o
simples, o estilo mais ático, tende ao barroco.
Concluo agradecendo a alguns confrades e confreiras, pois,
vejam todos, meu primeiro livro, O claro e o obscuro, começa
nesta Academia. Editado por Claudius Portugal, não viria à
luz sem a generosidade de Myriam Fraga, tendo sido o texto
apresentado a ela, em 1989, por Fernando da Rocha Peres.
Escrevi, então, na casa dos 20 e poucos anos, referindo-me
ao lugar vazio do leitor, ao texto da leitura: “Pouco importa
quem sou. Muitos já estiveram neste mesmo caminho, neste
mesmo começo.” Ao mesmo tempo, já fazia da leitura o começo da escrita, pois não pensamos, salvo contra uma tradição,
que alimentamos e negamos. Por isso, concluía:
Agora posso suspeitar: fosse infinita nossa energia e, com
que prazer, infinitamente nos iludiria. Milhares de portas,
milhares de pistas, milhares de letras – nenhuma o alcança. Nenhum dos caminhos e todos dele fazem parte. [...]
Efêmero e eterno, pessoal e outro, ilude-nos com suas manifestações – identidades do finito e do infinito. [...] Sem
compreender, retomo minha inútil e deliciosa mística. Em
minhas mãos, ponho o mistério em exercício. Faço nascer
o inacessível texto.14

Estar aqui faz parte da indagação sobre minha própria identidade. É a soma derradeira, creio eu, de vários nascimentos,
de tentativas diversas de invenção. Posso errar, e certamente
errarei muitas vezes – mas não por me faltarem os melhores
modelos, por não poder escolher entre os melhores predicados, por não ter os melhores confrades e confreiras. Agora
que vou nascer de novo, já me apontam quem posso ser, que
[14] João Carlos Salles, O claro e o obscuro, p. 93-95.
43

linguagem posso usar. Não estou aguardando em um buraco,
sem determinações, podendo ocorrer em qualquer parte e,
logo, em nenhuma. Não me vejo no desamparo de Alice:
Não, já resolvi – exaspera-se Alice –: se eu sou Mabel [que
é tão burrinha], então vou ficar aqui embaixo mesmo! Não
adianta botarem a cabeça e pedirem: ‘Suba outra vez, querida!’ Só vou levantar a cabeça e dizer: ‘Quem é que eu sou?
Digam primeiro, e se eu gostar de ser a tal pessoa, então
subo. Se não, fico aqui embaixo mesmo até que eu seja outra pessoa...’15

Tudo antecede o parto. Barulho e silêncio. Preciso, assim, dizer da minha gratidão aos operários da maiêutica. Agradeço
agora aos companheiros silenciosos que, ano passado, me
sondaram e urdiram minha chegada. Meu agradecimento,
portanto, aos que cometeram a temeridade da escolha e, ainda mais grave, a da campanha. Fiz o que pude, neste discurso,
para diminuir-lhes a falha.
Agradeço a gentileza e a boa condução de nosso Presidente,
Aramis Ribeiro Costa, ao tempo que registro minha alegria
por vê-lo proferir um perfeito e exemplar performativo.16
Agradeço a visita de Cajazeira Ramos a nosso grupo de pesquisa, por uma razão especial. Se fui feliz na tese principal
deste discurso, se consegui mostrar um laço necessário entre
o labor filosófico e o poético, talvez, Cajazeira, você entenda
agora como nos fez um grande cumprimento ao se sentir instado a declamar para nós um poema.
[15] Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, São Paulo, Summus Editorial,
1980, p. 49.
[16] “Com a imposição do colar, declaro acadêmico ad imortalitetem João Carlos
Salles.”
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Não farei outras menções a acadêmicos, exceto uma, importantíssima. Quero registrar que, além dos patronos invisíveis, esta casa tem um anjo zeloso, que cuida simplesmente
de forma e conteúdo, que estimula e corrige. Como grande
mestre, ajuda a ver. Refiro-me, é claro, ao mestre Edivaldo
Boaventura, que muito me ajudou e orientou neste discurso,
sem que ele seja culpado por qualquer de minhas construções.
E Edivaldo tinha toda razão em se preocupar. Sinto ameaçadas a escrita e a leitura desde a eleição para a Academia,
como se doravante não mais pudesse estar sozinho, e cada
palavra quisesse resistir ou esconder-se, como objeto perdido
ou criança malina, e tudo se dissesse em tom esconso. Cada
frase agora desafia e exige mais, na proporção, quero crer, de
quanto prezo os nomes, a história e a obra dos confrades e
confreiras que ora me acolhem.
Por outro lado, tenho a escrita enfim liberta. Entendi que esse
importante diploma, entre outras coisas, me dá o direito de
ser simples ou gongórico, de inventar o escritor e encontrar
a escrita adequada ao labor e ao diálogo filosófico. Devo tomar posições, definir-me. Agora, tenho um lugar definitivo de
fala, e nesse lugar, e nesse eu, que nunca senti importar, não
mais estarei sozinho.
Após muitos sofrimentos, muitos partos, tenho aprendido a
nascer cada vez melhor e na melhor companhia. Vocês, aqui,
dão brilho a este momento, amigos de nossa UFBA, amigos
mais chegados, familiares queridos, confrades e confreiras
da Academia de Ciências e da Academia de Letras da Bahia.
Que testemunhem, pois, este definitivo nascimento, por que
retorno à minha terra, da qual certamente nunca hei de ter
saído.
45

Se sempre lutei para conter ou diminuir a força das procissões em meus textos, o cheiro do incenso, a marcha da irmandade da Boa Morte, o canto das Verônicas nas procissões do
Senhor dos Passos, os enigmas dos contos vindos dos terreiros, o colorido de mandús e cabeçorras, as melodias e ritmos
da Minerva e da Lira, agora estou liberado. Eis que nasço
mais uma vez, pelas mãos hábeis de meus confrades e confreiras, recolhendo num instante as escolhas passadas e futuras, pois filosofar, contrariamente ao que afirma a tradição,
é isso, como quis demonstrar. Filosofar é aprender a nascer,
com a madureza e a candura de saber “ter o pasmo essencial
/ Que tem a criança se, ao nascer, / Reparasse que nascera
deveras...”17
No momento, então, deste meu derradeiro nascimento, digo
a meu mestre, meu amigo, Paulo Costa Lima, Papa Paulo, 18
estas minhas últimas ou primeiras palavras:
– Paulo, agora é com você, paga o galo que devemos você bem
sabe a quem.

[17] Fernando Pessoa, O Guardador de Rebanhos.
[18] A quem cabia a saudação ao novo acadêmico.
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À GUISA DE POSFÁCIO – A
SAUDAÇÃO DE PAULO COSTA LIMA1
Dessa forma, à luz de seu labor, fazer filosofia
implica um esforço argumentativo, mas também um esforço em favor da palavra.
João Carlos Salles

1.
Introdução Sostenuto: sintaxe e semântica da
recepção
Comecemos pelo cerne da questão. A relação entre filosofia e
escritura. (Pois não se trata de um filósofo que também escreve; trata-se de um filósofo que se constitui como tal no campo
da escrita, e isso afeta ambos, filosofia e escritura.) Vejamos
o gesto de abertura do livro Secos & Molhados, de João Carlos
Salles:
A crônica não é meu forte. Assim, devia ter recusado o convite carinhoso de Bob Fernandes para escrever no Terra
Magazine. Por fraqueza, por vaidade, ou simplesmente por
incapacidade doentia de dizer ‘não’, aceitei. E logo me vi
aturdido pelo gênero, que, de tão flexível, tem exigências
as mais severas.

O parágrafo atesta aquilo que o autor nega – sua capacidade
de entender o gênero como poucos, sua capacidade de brincar
com as ideias. E não é apenas humor, é o gosto pela sutileza,
[1]

Academia de Letras da Bahia - Discurso de recepção do acadêmico João Carlos
Salles Pires da Silva - 06 de novembro de 2014.
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se é que não são a mesma coisa. Gosto pela distinção fina entre isso e quase isso, habilidade de surpreender o leitor com a
aproximação inesperada entre flexibilidade e rigidez, a rigidez
da flexibilidade – facilmente transitaria para a flexibilidade da
rigidez. Em suma, falando que não entende de crônica, João
consegue não apenas evocar o seu estilo, como também torcê-lo na direção de um torvelinho filosófico e literário. Pode?
Pode, sim, e não para por aí:
Uma coluna, afinal, nos convida a ser rasos, a deslizar por
uma superfície. Pouco importa a máscara que escolhemos.
Todo e qualquer relevo não deve ser mais que uma ilusão
de ótica, e assustadora a ideia de profundidade.

Touché.

2.
Confesso que sou navegador de primeiras águas na arte de
perpetrar discursos de recepção. Estou mais para bardo compositor, membro de uma comunidade linguística – melhor,
comunidade de afetos e perceptos que se alimenta da possibilidade de reconfigurar experiências a serem ouvidas, não aceitando nada como princípios previamente declarados.
Não devo calar a voz que insiste em dialogar com aquele que
discursa, no momento em que o faz. Essa voz quer saber: que
música será essa? Qual sua forma e propósito, seu devaneio
e seu estribilho? Será minueto ou rondó? Essa voz quer saber
todas essas coisas por que considera a ocasião muito especial,
muito honrosa, e deveras sente a responsabilidade que encerra. Mas qual encerra? Isso aqui não é o Hino da Bandeira.
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A semântica e a sintaxe da recepção. A principal quadra: os
feitos de quem é recepcionado (fez isso, fez isso, fez aquilo).
Mas quando a prosa é boa e sustentável, no sentido ecológico
da mente humana, vamos aos poucos percebendo uma outra
dimensão para além dos feitos: aquilo que o recepcionado é,
sua natureza, seu estilo e seu caráter.
Há uma terceira dimensão: avanços interpretativos, por
exemplo, o que isso significa do ponto de vista da Academia,
tal como entende aquele que recepciona. Qual o papel que o
ilustre recém-chegado pode e deve vir a representar em nosso
meio?
E ainda uma quarta dimensão, que é da ordem do encontro.
Simplesmente a experiência vivida e compartilhada de dialogar e de encontrar os caminhos e os termos dessa tradução de
vida em discurso. Talvez seja a hora de lembrar a humildade
do discurso, tão menor do que a vida e trajetória que o sustentam, a rigor, apenas um hip-hurra florido para uma ocasião
festiva.
E sobre sintaxe, nada fala?, insiste a tal voz e co-autora. Ora, a
sintaxe está posta, e assim pretende permanecer, com poucas
conjugações da segunda pessoa do plural, embora reconheça
que são elegantes e pomposas. Mas, convém lembrar, o que
pode ser dito pode ser dito claramente.

3.
Allegro com brio: Um feito discursivo recente
Posso economizar nos volteios de linguagem, mas não posso
economizar em esclarecer meus termos. Qual a semântica da
recepção? De onde falo? O que é uma pessoa, para que possamos melhor recebê-la? Meu ilustre recipiendário dedicou
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grande afinco em ocasião recente, sua posse como Magnífico
Reitor da Universidade Federal da Bahia, buscando deslindar
o que era a UFBA. Foi um discurso brilhante, que tomo como
ponto de convergência nessa longa série de feitos que, vistos
daqui, o direcionam para a nossa acolhida.
Ao longo de todas as décadas que acompanho a vida na universidade, e tendo assistido muitas outras solenidades de
posse na reitoria, devo registrar que nunca vi alguém fazer
isso. É um momento em que se toma como pressuposto o que
é a universidade, e fala-se a partir desse pressuposto oculto.
Mas não João Carlos Salles Pires da Silva.
O discurso manteve cerca de 800 pessoas atentas e participativas, acompanhando cada passo lógico esboçado, cada virada de mesa das expectativas de significação.2 Ao tomar esse
caminho discursivo, João buscava desnaturalizar a ideia de
universidade. Desnaturalizar a ingerência de todo um aparato
lógico conceitual que se esconde por trás da forma da própria
pergunta “o que é uma universidade?”. Essa pergunta absorve
todas as “inhanhas” possíveis de uma forma de pensar que
nos diz que a universidade seria uma coisa, entre tantas outras que nos cercam. Mas não, diz João – a universidade é
mais da ordem de um sujeito do que de uma coisa.
Alguns passos adiante, ele dirá que não se trata de um sujeito
abstrato, suspenso em alguma epistemologia vaporosa. Esse
sujeito é coletivo, somos nós, e o que dela fazemos. E, como
toda instituição em sociedade, a universidade “deve justificar
[2]

Havia um rapaz em pé, ao meu lado, provavelmente um estudante de final de
curso. Não sei bem de qual área ele vinha, mas imaginei que fosse da área da
saúde. Depois de certo tempo, disse para o colega do outro lado: “É discurso
de filósofo, mas é muito bom.”
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seu direito à existência”3 – e tal missão comporta o desafio de
lidar com as vicissitudes desse sujeito coletivo. Não pode haver pensamento mais concreto, práxis que seja, a iluminar as
perspectivas que esse reitor traça para a Universidade Federal
da Bahia. A visão de que as pessoas são o maior patrimônio
possível e de que é preciso ouvi-las, é preciso dialogar e construir caminhos de sinergia e emancipação. E, apesar da concretude, o desafio remete à delicadeza do cristal.

4.
Refrão 1
Pelo menos dois valores emergem com muita força da análise desse momento: a inteligência crítica e a coragem de desenhar o próprio caminho. Não são manifestações isoladas;
se espalham pela obra e pela trajetória deste que acolhemos
hoje. Escutem o seguinte:
Filosofar é, enfim, preciso por significar viver ainda mais
intensamente. A precisão, a exatidão, nesse caso, nunca é
renúncia à aventura. É antes aventura que se sabe profunda e comedida, uma vez que, nela, o pensamento não se
furta ao caminho laborioso do conceito. Com isso, ao longo da história da filosofia, renova-se o desafio singular de
uma navegação que se pretenda exata, sem deixar contudo
de alimentar-se da inexatidão mesma da vida.

Novamente, somos conduzidos pelo autor ao núcleo dramático de um paradoxo, na medida em que exatidão e inexatidão
se retroalimentam.

[3]

Essa a lição de Fichte, nos afirma Salles. (2006, p. 213)
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5.
Rondó e Stretto: Diferentes séries de eventos
atravessam esse feito discursivo
E eis aqui, então, o meu método: O discurso de posse na reitoria deve ser colocado em perspectiva. Não apenas uma, mas
várias. Todas as linhas de vida de João convergem neste ponto e o constituem. Tal como na forma musical, as seções de
refrão e de episódio vão construindo camadas de significação
que modelam o todo.
De forma mais imediata, devemos acentuar que, sendo um
discurso de posse, aconteceu como (i) culminância de um
longo processo eleitoral propositivo que mobilizou a universidade, que envolveu dezenas e dezenas de encontros, debates, lapidação de ideias e caminhos, plasmação de parcerias
e de divergências, artimanhas e contra artimanhas, ignição
de ideais. E tudo isso ecoou na fala inaugural. Mas também
muitas outras séries:
(ii) Ora, João não tomou posse sozinho; também discursou o menino de Cachoeira, onde foi plasmado o
seu modo de ver o mundo;
(iii) e também o jovem recém-chegado a Salvador e mergulhado em descobrir o campo da vida e o perfil cultural da cidade, o militante de esquerda no ocaso da
ditadura;
(iv) o estudante de economia que se descobre apaixonado pela filosofia;
(v) o professor que começou pelo ensino de Lógica;
(vi) aquele que fez de Durkheim seu objeto de mestrado,
ou seja, que esculpiu nas ciências sociais seu objeto
filosófico;
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(vii) e que descobriu a paixão pelo modo de filosofar de
Wittgenstein e se afastou de Salvador para um brilhante doutorado na Universidade de Campinas;
(viii) o professor que retorna e enfrenta a lacuna histórica da construção de uma plataforma de pós-graduação em filosofia na UFBA (mestrado e doutorado);
(ix) mas que também se envolve com as Pró-Reitorias de
Extensão e de Pesquisa (na qual exerceu o cargo de
Coordenador de Pesquisa da UFBA);
(x) o pesquisador que se torna o primeiro presidente
baiano da prestigiosa Associação Nacional de PósGraduação em Filosofia (Anpof) por dois mandatos, e, após isso, assume a presidência da Sociedade
Interamericana de Filosofia;
(xi) o Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas, merecedor da confiança de toda sua comunidade não apenas pelo que fez, mas especialmente pelo que conseguiu agregar, estimular, levar
a fazer;
(xii) o escritor de muitos textos, autor de inúmeros percursos de reflexão.

6.
Primeiro Episódio: filosofia e gestão
Como dissemos, todas essas perspectivas atravessam o feito
discursivo, garantindo a complexidade daquele momento.
Não se constrói um estilo de pensar impunemente. O discurso de posse remete a um longo processo de formação como
pensador filósofo. Quando pondera sobre “o que é a UFBA”,
João Carlos Salles expõe sua orientação wittgensteiniana de
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uma preocupação maior com as condições de construção de
sentido, do que com a delimitação do campo das verdades.
E eis que aponta assim para um estilo de gestão que não se
apressa em ultrapassar todos os “nós conceituais” que as próprias práticas de gestão fazem emergir – como se a mera eficácia pudesse curá-los. Não é bem assim, reflete João: “como se
pode enxergar esse problema de forma que se torne solúvel?”,
como tratar não apenas das respostas no campo da eficácia,
mas também no campo do desatamento de nós, da terapia de
desatar nós conceituais ou mesmo institucionais? Que instituição é essa onde reside a capacidade de se reinventar o que
seja uma universidade, reinventar a partir das pessoas, de sua
capacidade crítica e de vinculação aos melhores ideais?

7.
Refrão 2
Os valores também são células geradoras. Já mencionamos a
inteligência crítica, a coragem e o humor – humor filosofante,
como bem mostramos.
A filosofia é escrita. E o filósofo, esse ser da palavra, nunca
escreve apenas para si mesmo. A imagem do pensamento
como um diálogo que, travado consigo mesmo, pudesse
dispensar a linguagem, é talvez pouco mais que uma fantasia absurda.

Da inteligência crítica para o amor à profundidade – “resolver
suas aporias, vencer indigência conceitual e preconceitos, e
enfrentar, ao fim e ao cabo, o olhar enviesado dos seus leitores...” Da coragem para a liberdade. E a liberdade é um valor político. A dimensão política da presença de João Carlos
Salles. Do humor à sutileza mais fina. Em suma, os valores
vão se diversificando uns em outros.
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8.
Segundo Episódio: coração de filósofo
João nasceu e foi criado até os 13 anos em Cachoeira. Mudouse para Salvador no começo da década de 1970, sendo matriculado no Colégio Dois de Julho. Aos poucos, vai descobrindo
a cidade grande e, como bem fraseou Mariluce Moura em recente entrevista do Bahiaciência:
[...] as novas formas aventurosas de estar no mundo.
Experimentará um certo modo de ser hippie, a macrobiótica e uns tantos percursos até a militância estudantil e a
participação na Ação Popular Marxista Leninista, a AP, que
alguns jovens idealistas buscam reorganizar em 1977, depois de a organização ter sido destroçada em 1973.

Mas é também da convivência no movimento estudantil
que nasce a relação frondosa com Maria Elisabete Pereira
dos Santos, Bete Santos, sua alma gêmea desde 1981. Dez
anos depois, nascerá Pedro, e a família estará assim composta. Embora João Carlos Salles tenha começado seus estudos
na Faculdade de Economia, foi aos poucos percebendo que
seu coração batia em outro lugar, em São Lázaro. Começou
Economia em 1979, e acabou filósofo em 1986. E aí, acontece algo bastante especial. Durante a graduação, João Carlos
aproximou-se bastante do professor Ubirajara Rebouças, um
dos melhores pensadores e pedagogos que a UFBA já acolheu.
Que pessoa excepcional. Teve um papel importantíssimo na
plasmação de referenciais para a universidade que se estruturava ao final do período da ditadura. Exemplo de conduta. Atenção para o coletivo. E eis aí um importante ponto de
entrelaçamento com o perfil de João Carlos Salles. Pois, bem
sabemos, a Universidade é lugar de construção e difusão de
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conhecimento, e sua ferramenta mais potente é da ordem da
transferência. Não há pesquisa nem ensino que se sustentem
sem o amor à causa – ponto que João registra e elabora como
ninguém em seu ensaio Ubirajara Rebouças (1937-2001).
Pois então, esse professor de filosofia, mais especificamente
de lógica, sempre muito cioso das responsabilidades daí advindas, sempre muito respeitado por suas opiniões acadêmicas, e sempre muito exigente, resolve, então, convidar João
Carlos Salles para assumir a sua disciplina. Ora, ninguém
imaginaria que Ubirajara Rebouças fizesse isso, confiando sua
disciplina a um jovem filósofo recém-formado.

9.
Refrão 3
Aqui neste refrão, e tendo Ubirajara Rebouças como inspiração, o valor a ser abstraído é, sem dúvida, a amizade, ou
melhor, a capacidade de ser amigo, de entender o outro. Não
preciso de argumentos para desfiar essa proposição – o auditório está repleto deles, que agora me veem e me escutam.
Este discurso, além de recepção, também é testemunho. “A
amizade como uma espécie de concórdia, mas uma concórdia que não repousa na identidade de opiniões”4 – a amizade
como plataforma de diálogo e de compartilhamento da própria diferença de perspectiva que cada um vive, amizade e
respeito. Ora, todos sabem da importância da amizade para
a filosofia. E bem sabemos, João é amigo e é filósofo, e, com
isso, não estou dizendo que ame as pessoas da mesma forma
que os conceitos – muito mais os conceitos, brincando... – resto convicto de que foi o modelo da amizade que o impulsionou
[4]

Tal como está no Abbagnano, verbete “Amizade”.
56

para a filosofia, ou seja, que o aporte dos conceitos herda em
João as estruturas que foram desenvolvidas lá na cidade heroica, na relação com as pessoas e com as coisas do seu tempo.
Algum biógrafo futuro ainda escreverá o capítulo sobre a presença de Cachoeira no modo de pensar de João Carlos Salles
– deixo aqui a porta entreaberta para tal empreitada, fazendo
ecoar algo da sua deliciosa crônica A máquina de escrever e o
progresso (2009):
Não consta do meu lattes, mas tenho diploma de datilografia e mecanografia pela Escola Dactilográfica Nossa
Senhora de Fátima [...] Sem muitas opções em minha terra (a Cachoeira de mais de 100 jornais) cheguei a entalhar
madeira para xilogravuras, e, com o Professor Raimundo,
aprendi bastante bem a compor páginas para a impressão
tipográfica. O trabalho árduo da composição, suspeito, interfere até hoje em minha escrita [...]
Obsoleto, portanto, e talvez desconfiado em demasia. De
fato, se não me falha a memória, não vi lá muita graça na
TV a cores. Com os aparelhos de vídeocassete, lembro que
pensei: isso não vai dar certo. Depois tive a mesma sensação com os CDs e, acreditem, com a União Européia [...]
E talvez por simples apego ou puro conservadorismo recebo a nova da reforma ortográfica como o relato de um
genocídio e me despeço do trema como se perdesse um
parente próximo.

10.
Terceiro Episódio: Durkheim
Bem, o fato é que não havia mestrado em filosofia na UFBA;
João caminha para fazê-lo em ciências sociais, com orientação de Ubirajara Rebouças. Retornando a esse cenário teórico
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em seu ensaio recente Sobre fatos e valores (Salles, 2013, p.
105-116), João comenta como Durkheim em seu Juízos de
valor e juízos de realidade, “com falsa modéstia e simulada inocência”, num encontro internacional de filosofia, pretende
mostrar como a sociologia “seria enfim a resposta completa a
todos os problemas da filosofia”. A análise de João vai acabar
revelando um projeto que permitisse à sociologia “aparecer
como estudo da invenção do sujeito como indivíduo, e, logo,
como uma invenção superior da modernidade, que portanto
representa”. E, como interpreta em seguida, “um tanto a mais
de positivismo [...] salga-nos e estraga a comida. Com efeito, a
moral não pode ser reduzida à causalidade e a dimensão ética
parece guardar independência (mesmo relativa) da produção
coletiva de valores”. Parece importante salientar o quanto
essa escola interpretativa de Durkheim preparou o terreno
para o desafio posterior do encontro com Wittgenstein.

11.
Quarto Episódio: O Doutorado em Campinas
com Arley Ramos Moreno
Neste episódio, vamos resgatar o João que se aproxima do
doutorado, que imagina objetos de estudo, e que se aproxima
de Arley Ramos Moreno como orientando na construção de
sua Tese, A gramática das cores em Wittgenstein. (2002, p. 22)
Para Moreno, trata-se
[...] de uma análise minuciosa e completa do tema das cores em Wittgenstein, aliás, a mais completa e minuciosa
até agora publicada, que acompanha os principais passos
da evolução do pensamento do filósofo a esse respeito, retraçando, com isso, a evolução de tantos outros conceitos
ligados à concepção de linguagem e de filosofia.
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Há, nessa declaração, o atestado da integração e do diálogo
profundo entre João e Arley. E há nesses dois curiosos adjetivos – completa e minuciosa – uma leitura de características
do próprio autor, na medida em que projeta qualidades em
sua obra. É que essa completude, esse amor pela abrangência,
e ao mesmo tempo pelo detalhe, figuram como dois valores
joaninos por excelência.
E, sobre a aventura que Wittgenstein representa, depois de
esboçar em alguns traços o “drama filosófico [...] de refletir
sobre as relações nebulosas” entre o empírico e o inteligível,
ou, para usar sua expressão, “o abismo parmediano”, acrescenta Moreno que:
[...] a atividade filosófica adequada à nova tarefa será concebida como descrição gramatical, ou, ainda, como análise
conceitual a ser realizada através descrições de palavras,
para exibir, ao olhar, usos dos conceitos, seus sentidos [...]
a apresentação da prática conceitual com que estamos bastante familiarizados, mas que, freqüentemente, por causa
mesmo de tal familiaridade, passa-nos desapercebida.

Trata-se, ainda, da coragem de
[...] escapar do realismo, escapar do idealismo do sujeito
puro kantiano, assim como do sujeito intencional husserliano [...] evitando a construção de um sistema filosófico
de teses a respeito dessas certezas...

Temperado pelo envolvimento nas atividades de resistência
ao final da ditadura, e trazendo consigo a herança de resistência e de desafio do povo de Cachoeira, João ingressa na
filosofia e vai fazer sua morada neste sofisticado movimento
que se constitui em torno da ideia “de uma fenomenologia
como análise conceitual”.
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12.
Refrão 4
Celebram-se aqui os valores que o próprio Arley Moreno apontou: a busca polifônica de completude, portanto, abrangência
e detalhe. O traço aparece em muitos lugares, mas devemos
aproveitar a oportunidade para apontar um outro valor, sem
o qual nem uma das direções seria possível; trata-se da persistência. A persistência não pela persistência, e sim pelo compromisso com a completude e a abrangência – algumas outras
vezes, a persistência como coragem, como decisão de empacar e não arredar pé. Essa tríade (persistência, abrangência
e detalhe) acompanha a trajetória de João como pensador,
como professor e como liderança universitária. Mas não se
creia aqui que essa engrenagem da persistência trabalhe em
favor de uma visão mais e mais carregada. Bem ao contrário,
o seu destino parece ser a leveza. Vejam se não estou certo,
julgando pelo relato confessional abaixo (Salles, 2009):
Com meus amigos, vejo agora, devo ter me reconciliado
com minha trajetória pessoal, tendo recuperado uma possível leveza, após anos de militância política cerrada e algo
carrancuda. Com eles, percebi talvez que não adiantava
me cobrar tanto, pois nunca poderia mesmo, estar mais
próximo do núcleo central da história do que já tinha estado outrora, quando, com quatro ou cinco anos, da janela
de um sobrado em Cachoeira, fiz xixi em Carlos Lacerda e
comitiva.

Teleologia e xixi numa mesma frase. Esse é o velho João.
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13.
Quinto Episódio: João na UFBA após o Doutorado
(I)
A partir deste ponto, sou testemunha ocular da presença e
atuação diferenciadas de João Carlos Salles na Universidade
Federal da Bahia. Foi, aliás, quando nos conhecemos; quando estava como pró-reitor de extensão da UFBA, no âmbito
das atividades do programa UFBA em Campo e Atividade
Curricular em Comunidade (ACC). O UFBA em Campo começou como uma forma de dinamizar a extensão, mas acabou
mostrando ser uma luta para conceber e deixar nascer uma
outra universidade, e isso numa época de vacas magras e de
um verdadeiro desmonte da universidade pública brasileira
– exigia mudar muitas coisas, porque ignorava as fronteiras tradicionais entre os “de dentro” e os “de fora”, colocava
em jogo outras dinâmicas de relacionamento com a questão
do conhecimento. Luta e movimento, diga-se de passagem,
apoiados por muitos e muitos professores que entendiam e
se solidarizam com as direções ali estabelecidas, mas também
pouco entendidos e até mesmo barrados por outros.
Foi mais ou menos esse o ambiente que trouxe João Carlos
Salles à pró-reitoria de extensão. Ele entendeu e se solidarizou de forma imediata com aquele movimento. Trouxe para a
roda outros professores e estudantes de filosofia. Contribuiu
de maneira decisiva com a formulação conceitual da extensão:
[...] a extensão não é sobretudo o que se faz fora, mas o
lugar onde se mostra o que está dentro, onde se cifra, em
suma, o que é ser Universidade. A extensão desafia a setorialidade, solicita inteireza [...] Em suma, a extensão, decidindo-se dentro, solicitando a quebra das especializações,
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é uma função definidora, porquanto ensina a Universidade
a realizar sua essência e mesmo a desconhecer fronteiras.

O conceito de inteireza ainda guarda a mesma potência do
tempo de sua criação – ainda exerce com sutileza sua função
de desconstruir essa oposição fictícia entre o dentro e o fora,
pois nos fala de uma dinâmica, do desafio de cifrar o que seja
a universidade, em qualquer tempo e lugar.

14.
Sexto episódio: João na UFBA após o doutorado
(II)
E não basta criar, é preciso buscar reconhecimento nacional e
internacional. Pois é o que será claramente atingido a partir
da eleição de João Carlos Salles para a presidência da ANPOF,
entre 2004 e 2008, justamente uma época de consolidação do
mestrado na direção da criação do doutorado.
A lista de ex-presidentes da ANPOF é bastante restrita; são
cerca de dez nomes de peso, tais como Bento Prado Junior,
Oswaldo Giacoia, Marilena Chauí. Nenhum deles de alguma
universidade do norte, nordeste ou centro-oeste, apenas João
Carlos Salles, da UFBA. Esse é um feito de grandes proporções, até mesmo pois, de forma absolutamente inusitada, este
presidente baiano da ANPOF foi reconduzido, ficando quatro
anos como liderança da área. Claro que, para quem assistiu
os encontros da ANPOF aqui realizados, nas dependências do
Centro de Convenções do Othon, a presença estonteante de
filósofos por toda a parte, centenas de trabalhos apresentados, encontros diversos, intensa programação cultural – para
quem viu tudo isso, a escolha foi bastante previsível.
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E o curioso é que só depois de testado nessa arena nacional, mostrando-se capaz de articular todo esse movimento,
é que João Carlos Salles assume a diretoria de sua unidade,
a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – um lugar reconhecido por todos na universidade como de difícil administração, com uma área enorme a manter, com vizinhanças
diversificadas e, internamente, com diversos núcleos distintos de interesse acadêmico.
Pouco a pouco, as feições de FFCH foram sendo transformadas. A face mais visível estava no próprio território de São
Lázaro: novas edificações, ambientes de natureza universitária, convivência mais tranquila. Porém, o melhor indicador
aparece durante o processo eleitoral para reitor da UFBA. Não
apenas pela votação maciça que aquela unidade trouxe para
a eleição de João, mas também pelos diversos depoimentos
prestados, que davam conta de um diretor que não se opunha
à diferença, que articulava grupos de pensamento e orientação muito distintos, encontrando pontos comuns de interesse e de articulação. Esse, assim me parece, o ponto mais
importante de toda esta conjuntura.

15.
Refrão
Na pauta dos valores, o que temos aqui é justamente essa capacidade de agregação, e uma atitude que projeta o ego não
como plataforma de si mesmo, e sim como plataforma de algo
mais. Mas, bem sabemos, essa capacidade de agregação não é
algo solto que se estabelece por si mesma – responde a valores
maiores ainda, o respeito à liberdade de pensamento e, sendo
assim, a ética como fio narrativo que tece tanto o cotidiano
como a longa duração.
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16.
Sétimo episódio: filosofia e escritura, o cerne
da questão
Estamos aqui reunidos em torno da ideia do nosso fundador
Arlindo Fragoso – “o encontro das literaturas”. Ora, quem
quiser estudar e abordar de perto esse encontro entre filosofia e escritura, que é um dos grandes temas que perpassam a
obra de João Carlos Salles, deve ler com todo cuidado o ensaio
“Ubirajara Rebouças (1937-2001)”, incluído em sua coletânea
Secos e Molhados (2009). É que ali, esse emaranhado de relações, esse conglomerado de atrações e repulsas (na medida
em que filosofia e cultura não formam um amálgama, como
nos diz o próprio João), portanto, essa plataforma de comércio e estranhamento entre filosofia e escritura ganha um contorno muito especial, pois tingida pelo valor da memória que
pretende exaltar, pela amizade, pela gratidão e pelo dever,
afinal, é um filósofo que homenageia outro. João traça com
linhas de vaivém o perfil de seu querido mestre:
Militante e analista sensato; coerente e constante em sua
paixão marxista, mas leitor fiel de Aristóteles e de toda filosofia; idealista, malgrado eventuais fracassos; administrador, quando preferiria talvez o recolhimento da leitura
[...].
Misto de combatente e de apaixonado, de ser forte e frágil,
a Ubirajara nenhuma imagem parcial calharia por completo, despertando-lhe antes o riso. Sabia-se difícil, quando
todos nós também o sabíamos fácil, gregário, acolhedor
[...].
Ubirajara foi militante. Sobrepunha à sua trajetória pessoal seu compromisso com a causa, quer do socialismo,
quer da Universidade.
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João enfrenta o desafio de dizer o que é uma pessoa! O que
descrevo, um tanto aligeiradamente, como “vaivém”, é essa
técnica de construir um painel de imagens e de referências,
de organizar um turbilhão de experiências dinâmicas (estados de coisas?) como polifonia linear no discurso.
Filosofia e escritura; eis, assim, o nome dessa avenida de interlocução, e ao mesmo tempo essa interface de criação que
abre um sem número de temas que habitam a obra em tela, e
que mesmo os poucos exemplos absorvidos por este discurso
já fazem pesar o suficiente. Mais instigante ainda: no lado filosofia do binômio, é de filosofia da linguagem que estamos
tratando. Se alguém é reconhecido como tendo produzido a
mais completa e minuciosa abordagem de certos escritos do
grande filósofo da linguagem dos nossos tempos, o que dizer
dos critérios que esse alguém passa a abrigar em sua própria
escritura? Eis a questão.
João Carlos Salles já publicou 27 artigos em revistas acadêmicas, tendo iniciado em 1989. Também publicou seis livros:
O claro e o obscuro (1989), a Filosofia de Durkheim (1998), A
gramática das cores (2002), O retrato do vermelho e outros ensaios (2006), Secos e molhados (2009), O cético e o enxadrista
(2012), além do estabelecimento de texto, tradução e notas
das Anotações sobre as cores de Ludwig Wittgenstein (2009).
São também 13 livros organizados e 20 capítulos de livros.
Para arredondar tudo isso, recorremos ao próprio autor,
quando diz:
Mesmo quando me aproximo da lógica, mesmo quando
me inicio nesse processo pela visão de Wittgenstein, que
me ajuda nos trabalhos de lógica, o que tenho é uma aproximação marcada por um cuidado intenso com a palavra.
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Recentemente, soube que meu orientador de doutorado,
Arley Moreno, em um colóquio, mencionou esse contato
entre poesia e argumentação em meus textos. Esse contato
é característico e estranho, e muito contente e grato com
a menção de Arley, devo admitir que, para o bem e para o
mal, ele tem razão [...] Acho que é isso que me faz agora
membro da Academia de Letras da Bahia.

17.
Sétimo Episódio: chegada e permanência na ALB
Como poderia esta casa, cuja missão é de representação da
cultura, pelo viés do encontro profícuo entre literaturas, almejar a abrangência sem a presença da filosofia? Mesmo sem
levar em conta as qualidades que a produção de João reverbera, há entre nós a necessidade da presença da filosofia – assim
como da história, da arquitetura, da religião, das artes, da
psicanálise e da própria teoria da literatura – tudo isso como
construção das letras, e também como diálogo com o veio da
arte literária.
Precisamos renovar a nossa capacidade de responder, do ponto de vista complexo desse encontro de literaturas, o que é,
e o que pode ser cultura, o que pode ser cultura na Bahia. Se
tivemos um passado rico de possibilidades, e tivemos também cristalizações de respostas que se transformaram mesmo em plataformas do imaginário da Bahia, afetando a tudo
e a todos, o que dizer de hoje, e de amanhã? Que espécie de
imaginário devemos ajudar a construir dessa Bahia que herdamos das gerações passadas, no momento em que esta Casa
se avizinha de seu Centenário, em 2017, momento de celebração do passado, mas também, de forma especial, momento de
projetar o futuro, de imaginar os próximos cem anos.
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Mais ainda comparece quando levamos em conta que também
estamos diante do Reitor, e que, no que diz respeito aos próximos quatro anos, estamos também lidando com a questão
da ligação e diálogo entre Academia e Universidade. Que avenidas de diálogo se oferecem como oportunidades de criação
nessa interface? Que interessante perspectiva de construção
de sinergia, e de realização de altos estudos!

18.
Oitavo Episódio: Conclusão, último Refrão.
Pois então, acadêmico João Carlos Salles, sinta-se acolhido
por esta Casa que o recebe com o mais alto apreço por aquilo
que você produziu e por aquilo que você representa. De todos
os valores que atravessaram esse Discurso, dois deles ficaram
guardados esperando o momento oportuno. Para além da coragem, da inteligência, do humor, da persistência, e de todas
as coisas aqui mencionadas, há um valor que norteia o seu
caminho. Falo da utopia e o cito mais uma vez:
O sentimento utópico é, então, simples: biscoito fino para
todos!

A utopia lógica da incompletude da própria filosofia, o sonho
de uma universidade de excelência e popular, a luta por uma
sociedade menos desigual e menos injusta. A utopia que é
também amor da emancipação, do outro e de si mesmo. E,
sendo assim, não se trata de um valor isolado, que sonha com
coisas impossíveis. Não, é sonho que se sonha junto, é trama
para construir novas realidades, e é, sobretudo, uma espécie
de alegria que comparece em muitos pontos de sua trajetória, e que foi tão bem expressa em sua recente formulação –
“a alegria de ser UFBA”, e a partir deste momento, a alegria,
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nossa e sua, de pertencer a esta Casa quase centenária, de
participar do seu destino. Portanto: Viva João Carlos Salles! E
Viva a Academia de Letras da Bahia!
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COMPROMISSO COM A UFBA
Colegas Funcionários, Estudantes e Professores,
A Universidade Federal da Bahia vive agora um importante momento de reflexão. A lista tríplice para escolha do seu
próximo Reitor ou Reitora, bem como do Vice-Reitor ou ViceReitora, será composta pelo Conselho Universitário no dia 2
de junho de 2014, nos termos da legislação em vigor. Essa
composição, entretanto, será precedida por ampla consulta à
Comunidade da UFBA, em conformidade com a melhor tradição resultante de nossas lutas democráticas. Estamos todos
desafiados ao debate de nossas condições atuais e, principalmente, de nosso futuro.
Conscientes da importância desse momento, vários colegas
me instaram a candidatar-me à Reitoria da UFBA, julgando
que meu perfil acadêmico e minha ação político-institucional
me credenciam ao desafio de, como Reitor, dar continuidade
à nossa luta por uma Universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada.
Aceito assim o imenso e honroso desafio de construir coletivamente essa candidatura. Ecoloco à apreciação da comunidade minha história de dedicação ao ensino, pesquisa,
extensão e gestão na UFBA, afirmando meu compromisso
com a defesa irrestrita da excelência acadêmica e da inclusão
social, com a autonomia da Universidade e o aprofundamento da democracia.
Não é autônomo quem depende de opiniões alheias cuja verdade é incapaz de julgar, quem apenas transmite e não é capaz
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de produzir conhecimento. Por isso mesmo, o investimento
em boa formação significa na Universidade a confirmação de
sua essência e tem a dupla função de propiciar excelência acadêmica e autonomia científica. Produzir conhecimento, entretanto, tem vários sentidos, em muito determinados pelos
interesses que o articulam, não sendo o conhecimento apenas
um conjunto abstrato de opiniões verdadeiras e devidamente
justificadas.
O conhecimento, sabemos bem, determina-se por interesses,
que envolvem diversas relações de poder. Essa marca, porém,
não é uma simples condenação, em especial quando se trata do conhecimento produzido em uma instituição como a
Universidade, que certamente é um espaço privilegiado para
a afirmação da utopia. E, se o conhecimento atende amiúde a
funções instrumentais e, por exemplo, a diversas ordens de
dominação técnica, cultural e política da natureza e da sociedade, sua medida universitária pode se por em função do interesse da humanidade na emancipação e na liberdade. Essa,
uma nossa luta.
Como já afirmamos em outros momentos, uma Universidade
autêntica nunca se resume a uma instituição de ensino,
nem é sua marca própria a mera prestação de serviços. Uma
Universidade pode formar pessoas e ter um ensino de qualidade e referenciado a seu contexto exatamente pelas investigações que desenvolve e pela relação singular e orgânica que
estabelece com a comunidade em seu entorno.
Assim, como instituição pública, democrática e gratuita de
ensino superior, a Universidade se caracteriza por produzir
conhecimento, mantendo uma necessária relação com a sociedade em que se insere, de sorte que tal laço indissolúvel
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entre ensino, pesquisa e extensão deve ser bem mais que uma
simples bandeira. Tal laço nos define. Por isso mesmo, tampouco é autônomo quem apenas se isola, incapaz de diálogo
e de escuta; afinal, a extensão solicita inteireza, não como o
que se faz fora, mas antes como o lugar onde se mostra o que
está dentro, onde se cifra, em suma, o que é ser Universidade.
Desse modo, dada sua natureza, seu compromisso com a produção de conhecimentos e sua interação com a sociedade, a
Universidade torna-se lugar natural de concorrência entre
saberes e também de crítica e de reflexão, sendo forte e necessária sua resistência ao que porventura possa ameaçar seu
espírito crítico – espírito mediante o qual ela pode distinguir
os interesses de longo prazo da sociedade de interesses imediatistas do mercado.
Nesse espírito amplo (e também bastante atentos às demandas mais prementes da UFBA), estamos construindo coletivamente a candidatura e um detalhado programa de gestão,
para o qual colegas afinados com esses princípios e propósitos
estão convidados a contribuir, a debater, a refletir, segundo a
boa vocação universitária e democrática.
Queremos estar juntos na luta por uma UFBA capaz de se
voltar criticamente ao sentido de suas ações, sopesando, por
exemplo, as recentes e evidentes conquistas em vagas e recursos e os atuais problemas, também inegáveis, como os relativos à precarização do trabalho de docentes e trabalhadores
técnico-administrativos e à burocratização de procedimentos.
Temas assim difíceis podem e devem ser enfrentados com
profundidade, pois acreditamos em uma UFBA capaz de fazer
valer, em seus espaços de decisão, a preeminência da palavra,
do argumento, do conhecimento, sobre outros instrumentos
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de poder; e em uma UFBA forte, capaz de lutar por sua autonomia frente a regulações que ameacem sua especificidade
acadêmica, não podendo ser tratada como uma mera repartição pública.
Cabe trabalhar, na Reitoria, segundo ações regidas por tais
princípios, por uma UFBA que trate com igual nobreza (logo,
de forma republicana) todos os seus cursos e unidades, respeitando suas especificidades disciplinares e interdisciplinares, e
removendo obstáculos à realização de seus mais elevados objetivos acadêmicos; uma UFBA que reafirme seu compromisso
histórico com a expansão do ensino superior, mas consciente
de que o aumento de vagas não constitui por si efetiva inclusão social, caso não sejam contempladas condições necessárias para uma formação universitária de qualidade, uma vez
que, conforme acreditamos, produção de múltiplos saberes e
compromisso social são ângulos de uma mesma existência,
matizes de uma única chama.
Avançamos bastante em condições materiais, temos hoje
mais recursos disponíveis e dobramos o número de vagas nos
últimos anos. Assim, só podemos também acreditar em uma
UFBA capaz de, com o melhor de sua competência, continuar
liderando em nosso Estado as principais iniciativas de educação superior e de corresponder, com protagonismo, aos desafios postos por nossa sociedade; uma UFBA que continue
a combater o elitismo e afirme a excelência, que defenda a
produtividade acadêmica e não o produtivismo quantitativista; uma UFBA que seja reconhecida pela qualidade de suas
instalações, mas sobretudo por suas condições de trabalho e
de assistência estudantil, com políticas e ações afirmativas
mais efetivas de permanência; pela valorização e qualificação
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continuada de seu corpo técnico-administrativo, por seu grau
de internacionalização e sua responsabilidade social; uma
UFBA que seja reconhecida por sua qualidade, criatividade,
compromisso e inteligência, destacando-se, enfim, entre as
melhores instituições de ensino superior de nosso país.
Estão convidados, portanto, os que desejem se unir nessa jornada. E que possamos festejar nossos espaços, pois a
Universidade bem se entretece em lugares de troca e convivência. Que façamos barulho, o barulho do embaralhar de
conceitos que precisam se mover com pressa e paciência, o
bom barulho da diversidade cultural e da tolerância epistemológica. E que nossa candidatura, como um projeto coletivo, nos traga o sabor da invenção, da luta e da alegria de ser
UFBA.
Salvador, fevereiro de 2014.
João Carlos Salles
Departamento de Filosofia
FFCH-UFBA
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ANEXO A
Um filósofo quer sacudir a UFBA1
A cerimônia de transmissão do cargo de reitor da Universidade
Federal da Bahia (UFBA) a João Carlos Salles Pires da Silva,
52 anos, no fim da tarde da segunda-feira, 8 de setembro,
foi um acontecimento. À frente do chamado cortejo reitoral,
de braços dados com a ex-reitora Eliane Azevedo e acompanhado pelos ex-reitores Dora Leal Rosa, Germano Tabacoff e
Roberto Figueira Santos, Salles atravessou o Salão Nobre do
tradicional palácio do Canela, da entrada até o palco ao fundo,
sob os aplausos prolongados e para lá de entusiasmados da
multidão de estudantes, professores, funcionários da universidade, políticos, autoridades do estado, amigos e familiares.
Das galerias do salão, pendiam faixas da União Nacional dos
Estudantes, a velha UNE, e de outras instituições estudantis, a proclamar “Democracia na UFBA. Reitor empossado +
1 aliado”. Se numa galeria acomodava-se o madrigal da universidade, versado em repertório mais erudito, na porta do
prédio, uma filarmônica já tratara de saudar os convidados
que chegavam, e perto do palco, concentravam-se os músicos
do Ilé Funfun com os atabaques preparados para a abertura
dos trabalhos e dos caminhos. Pouco depois de o cortejo ter
alcançado seus lugares na mesa solene, o hino nacional cantado vigorosamente por todos daria uma medida da elevada
temperatura emocional daquela celebração dentro de uma
solenidade político-administrativa, e que, aliás, se manteria
[1]

Entrevista concedida a Mariluce Moura e publicada na revista Bahiaciência de
set./out. de 2014.
75

inalterada até as últimas palavras do discurso do novo reitor
e a sessão de cumprimentos subsequente.
Mas quem é o personagem central desse ato, esse reitor escolhido, numa disputa acirrada, por mais de 50% dos votantes,
ou seja, professores, estudantes e funcionários técnico-administrativos da universidade? Um filósofo especializado em
Wittgenstein, pasmem! – nada menos popular. O filho de uma
conservadora e tradicional família de Cachoeira, criança criada num sobrado do século XVIII que hoje, transformado em
espaço cultural, carrega o poético nome de Pouso da Palavra,
para alegria de Salles, que louva a coincidência. Afinal, a palavra tem peso fundamental, decisivo, em seu trabalho.
Ele é também o adolescente de 13 anos que, no começo da década de 1970, chega a Salvador para estudar no colégio Dois
de Julho, presbiteriano, mas liberal como poucos naquele período pesado, e que descobrirá entre deslumbrado e assustado a cidade grande e novas formas aventurosas de estar no
mundo. Experimentará um certo modo de ser hippie, a macrobiótica e uns tantos percursos até a militância estudantil e
a participação na Ação Popular Marxista Leninista, a AP, que
alguns jovens idealistas buscam reorganizar em 1977, depois
de a organização ter sido destroçada em 1973, com a prisão e
a morte de seus principais dirigentes. À distância, Salles fala
com carinho de Jair Ferreira de Sá, um dos poucos dirigentes
sobreviventes do massacre, que ele conheceu naqueles verdes
anos.
O jovem militante marxista escolheria naturalmente a economia como carreira a se dedicar, mas a filosofia o atrairá
sem concessões. E é de dentro de seus domínios que ele trabalhará firmemente para que a filosofia na Bahia rompa um
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longo isolamento institucional e intelectual e se articule com
a comunidade filosófica brasileira e internacional. Nada a estranhar, assim, que João Carlos Salles tenha se tornado diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA
de 2009 a 2014. Ao longo desse trajeto, também sua produção acadêmica tornou-se robusta e hoje inclui, entre outros
livros, A gramática das cores em Wittgenstein (CLE/Unicamp,
2002), O retrato do vermelho e outros ensaios (2006) e O cético e
o enxadrista: significação e experiência em Wittgenstein (2012),
publicados pela Editora Quarteto.
Foi em seu gabinete, na ensolarada manhã do sábado, 27
de setembro, que João Carlos Salles concedeu à revista
Bahiaciência a entrevista cujos principais trechos publicamos
a seguir.
Comecemos pela incrível cerimônia de sua posse. A que você
atribui tamanha torcida por sua condução à reitoria da
UFBA?

Vou ensaiar algumas possibilidades de resposta. A primeira,
acho que tem a ver com a própria situação da universidade.
A UFBA apresentava um cenário de esvaziamento da política
e de diminuição da sua tradicional estima elevada, do seu orgulho, da sua alegria. Estava entrando um pouco numa certa pauta negativa de enfrentar problemas que, às vezes, não
eram próprios dela, como mobilidade urbana, segurança, violência. Também enfrentava as pressões mais diversas, precarização do trabalho dos docentes, uma terceirização bastante
acentuada, problemas com relação à assistência estudantil,
problemas com relação à divulgação e ao reconhecimento de
suas pesquisas. Ou seja, a UFBA estava atravessada por um
sentimento estranho de que a mais importante instituição
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de ensino superior do estado da Bahia não vivia seus melhores dias, pressionada por um contexto econômico, por novas
legislações que burocratizavam desde a simples licitação a
até mesmo o convívio, a liberação, a progressão funcional de
professores e coisas desse tipo. Daí, uma certa sensação de
mal-estar, da qual posso diagnosticar como um dos elementos a falta de uma política de autorreflexão, de uma identidade da gestão com os sentimentos mais característicos da
universidade. Começamos uma campanha com uma pauta
positiva que levou à eleição.
Vocês começaram a campanha uns seis meses antes da eleição, não?

Até dezembro de 2013, eu não estava certo de que ia ser candidato. Estava com passagem, seguro e visto para viajar aos
Estados Unidos. Após um tempo na gestão da Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas, eu disse: “é hora de fazer um
pós-doutorado.” Aliás, não tinha feito isso ainda porque, desde que retornei do doutorado, tinha sido tragado pela gestão,
ao tempo que continuava a trajetória de pesquisador. Era o
momento de sair, mas a pressão dos amigos, o cenário que se
desenhava, me tocou. Fui tocado pela militância.
A propósito, por falar em amigos e militância, que forças são
as que você representa?

Primeiro, não diria que são forças políticas, curiosamente.
Acho que é um campo.
Acadêmico?

Um campo acadêmico e político. Como “campo acadêmico”
compreende a universidade como um lugar de trabalho requintado, sofisticado, formador, comprometido com valores
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científicos, mas, ao mesmo tempo, não um lugar de pesquisa
separado do mundo, desvinculado de compromissos sociais.
Esse campo acadêmico compreende a composição da universidade, a necessidade de sua abertura para uma camada mais
ampla da população, sem perder a qualidade. Portanto, ele
compreende e consegue ligar essas duas coisas. Tenho uma
visão de esquerda em relação à universidade, o que tem a ver
com minha trajetória política. E, embora meus amigos estejam hoje espalhados em várias agremiações políticas – PC do
B, PSol, várias correntes do PT etc. –, temos um vínculo de
confiança conquistado há muito tempo.
Você foi originalmente da Ação Popular, não?

Sim, fui da Ação Popular Marxista Leninista. Essa é minha
trajetória de 1977 até 1981, cujo começo coincide mais ou
menos com o da existência do jornal Em Tempo. Saio da condição de militante secundarista (quando criamos a corrente
Avante) e passo a fazer a transição para a universidade. E aí
se criam laços de confiança muito fortes com pessoas que
conheci na militância, até o momento de fundação do PT.
Cheguei a assinar a ficha de filiação ao PT, mas essa filiação
não se confirmou depois, e eu me afastei inclusive da política
mais “organizada”, digamos assim, e migrei para a filosofia,
que já é outra história. Esses amigos, mais os amigos pesquisadores da UFBA, os amigos de São Lázaro, da Filosofia e do
Instituto de Psicologia, que viveram comigo uma experiência de gestão que teve como base um diálogo muito intenso,
são importantes na continuação do diálogo e do campo que a
candidatura veio a representar.
Foi, então, com base principalmente em sua trajetória como
diretor da Faculdade de Filosofia que se encaminhou sua
candidatura à reitoria?
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Digamos assim: esses amigos e os pesquisadores se organizaram em função de uma experiência recente de gestão muito bem-sucedida que tirou a Faculdade de Filosofia de um
sentimento para baixo, um sentimento de que as coisas não
estavam dando certo, de que a pesquisa não estava sendo
valorizada.
Durante sua gestão, a Faculdade de Filosofia recuperou um
sentimento de poder fazer?

Sim, mas sobretudo, eu diria, a sociabilidade ficou destravada. Os grupos de pesquisa que sempre disputavam espaços
e posições sentiram um tratamento republicano, um espaço
democrático de diálogo, tanto que eu consegui – talvez essa
seja uma chave – que pessoas com posições muito afastadas
e em conflito até recentemente, por exemplo, em função de
uma greve que tivemos, apoiassem a candidatura.
Você se tornou aquela liderança capaz de aglutinar diferentes visões e polos divergentes.

Acho que sim. E talvez a alegria da posse signifique que pessoas que têm e devem continuar tendo divergências, o que
é bom; sabem, entretanto, que podem constituir um espaço
público de diálogo que não se separa da gestão. Não consigo pensar a gestão como um lado tecnocrático separado da
política. A gestão tem sua dinâmica, seu ritmo, seu tempo,
e a política tem outro tempo, às vezes bem diferente, mas
se pode combinar e oxigenar uma pela outra. A experiência
de São Lázaro, que não deixa de ser um lugar especial para
a reflexão sobre a universidade e sobre o próprio sentido
da universidade – lugar de filosofia, história, sociologia –,
beneficiou o diálogo com as diversas áreas da UFBA. E isso
contagiou as pessoas. Então, tivemos apoio e uma votação
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extremamente expressiva, cerca de 55% dos votos nas três
categorias de eleitores (professores, trabalhadores técnicos
e administrativos e estudantes). Na alegria da posse, tem
outra coisa: um modo de construção em torno de um projeto com determinados valores. Fizemos, de fato, um trabalho conjunto de construção – e esse foi o nome da chapa,
Construção Coletiva.
Você tomou toda a sua experiência de militância e fez essa
construção.

Fizemos juntos. Foi mais a experiência da gestão, porque
às vezes a militância é limitada. Se fôssemos apenas pensar nas experiências de militância, poderia ser o contrário.
Traríamos um pacote pronto de projetos, uma carta de propostas, e buscaríamos convencer as pessoas. Em vez disso,
lancei um texto-compromisso com uma série de valores, e,
juntos, num seminário, construímos uma plataforma política. Foi um processo democrático e com ideias não previstas que surpreendem. E isso é bom, a imprevisibilidade
da política invadindo a possibilidade de uma gestão mais
participativa.
Olhando já da posição de reitor, quais são os pontos fundamentais dessa plataforma?

Primeiro, uma vontade de integração da gestão. Percebia-se
que a gestão estava fragmentada por não haver um espaço
político de debate. E não haver esse espaço, curiosamente,
acaba fazendo com que mesmo o gestor mais generoso se
torne um pouco tirânico involuntariamente. Porque há uma
separação, um corte. Da mesma forma, não haver um espaço
público faz a gestão se fragmentar, porque ela acaba representando as diferentes correntes, posições, interesses, e não
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se tem uma gestão concentrada, oxigenada pelo diálogo com
a sociedade. Assim, a primeira questão é um certo procedimento democrático de deliberação, de construção da gestão
– isso é o que estamos sentindo e tentando hoje. Faltava muito a ideia de equipe que pensa articuladamente a universidade, e insistimos nisso. Por exemplo, a assistência estudantil
não se descola de pesquisa, não se pode fazer pesquisa na
UFBA desconhecendo a extração social do mundo dos estudantes. Então, tem que se ter uma política de pesquisa articulada, que não gere uma elite de pesquisadores por oposição
à massa desvalida. O interessante é possibilitar esse diálogo
enriquecedor, no qual se junta um bom pesquisador a um estudante que às vezes tinha um déficit de escolaridade e ao
qual se oferecem condições para que se aproxime e aqui se
realize plenamente.
Trata-se, então, de trazer estudantes que entram na universidade pelo sistema de cotas para as possibilidades plenas
de desenvolvimento oferecidas na universidade. Como?

Esse é um ponto chave: não basta acesso, é preciso real inclusão. Então, fizemos uma operação conceitual, na qual a
palavra “excelência” foi uma chave importante. Queríamos
mostrar que só tem excelência acadêmica a instituição que
possui uma boa assistência estudantil, que combate a homofobia, manifestações de autoritarismo etc. Ou seja, a excelência acadêmica é um conceito mais amplo, não elitizante,
mas de combate à elitização que os mecanismos da produção
de saber naturalmente geram.
Onde vocês se reuniam para fazer discussões dessa natureza
durante a campanha?
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Em várias unidades. Claro que em São Lázaro, nos vários institutos, na Geociências, na Arquitetura... Então, eu diria que
houve, sim, uma construção conceitual, uma compreensão
nova de certas noções que estavam isoladas e pareciam ser
meras bandeiras. Elas apareceram a todos nós como possíveis sementes, como projetos efetivos de gestão. Conseguir
fazer com que uma bandeira política, que geralmente está no
campo da utopia, se desloque para alterar decisões acerca de
que bolsas vão ser concedidas, que orçamento vai ser destinado, como se vai querer equilibrar, decidir certas questões,
dá uma energia nova, que é o sentimento de que podemos fazer isso conjuntamente, oxigenando o espaço público, compreendendo a boa energia da UFBA. E se pensamos na posse,
vemos que ela congrega talvez alguns elementos interessantes do nosso projeto. Primeiro, essa presença dos políticos,
da qual não temos medo porque não estamos subordinados:
eles são interlocutores, não senhores. Não temos medo do
diálogo com o Estado, precisamos dialogar com o Estado e
com todas as dimensões da sociedade. É neste diálogo que
mantemos a nossa autonomia, não o contrário, não por isolamento. Ao mesmo tempo, precisamos dialogar com a nossa
cultura, com a história. E isso é tanto um madrigal sofisticado ou um virtuose como Mario Ulloa, cujo toque do El Condor
Pasa foi o tema da campanha, quanto a filarmônica na entrada da reitoria recebendo as pessoas, com Fred Dantas, da
Oficina de Frevos e Dobrados, e também os atabaques do Ilê
Funfun abrindo os caminhos, com um certo tipo de tradução respeitosa em relação ao que é a nossa posição no nosso
discurso, no próprio ritual. E onde a continuidade não impede a diferença, onde a diferença não significa desrespeito
– ao contrário, uma reverência até mais do que justa a toda
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dedicação da professora Dora, a reitora que me antecedeu. A
cerimônia trouxe as marcas de nossa campanha. Não fizemos
uma campanha de ruptura, de oposição, de crítica negativa,
sobretudo não em relação à reitora, cuja condução sempre foi
muito elegante, respeitosa e responsável com a universidade.
E, depois, o nosso discurso representa um pouco esse tipo de
tentativa de juntar as coisas.
O que você destacaria que tem que ser feito em seus anos de
reitoria?

Primeiro, tentei fixar essa ideia do que seria atual. Segundo,
penso que é fundamental recuperar um certo cuidado com
o patrimônio público, numa correção dos procedimentos
que nos levam a um tratamento burocrático, por exemplo,
na condução das obras. Hoje, somos obrigados a entrar num
jogo pesado das licitações, em que é muito difícil garantir
qualidade, preço, bom emprego dos recursos, boa fiscalização. E, como a universidade foi sacudida por um grande
investimento em obras, esse é um ponto fundamental do
nosso compromisso. Temos muitos prédios em obras, muitas
obras paradas, obras com qualidade bem longe do desejável,
tanto que abri uma sindicância geral do conjunto das obras
da universidade nesta semana [final de setembro].
Isso compromete o orçamento da universidade?

A destinação de verbas para essas obras já vem rubricada
[pelo governo federal]. Assim, mesmo que sejam insuficientes e precisem ser complementadas, eu diria que se compromete mais a vida da universidade. Há setores parados, às
vezes por anos a fio, várias escolas na iminência de mudar
e sem conseguir fazê-lo, laboratórios sem poder ser usados.
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Problemas com as empresas são uma luta constante, então,
embora eu não goste que seja assim, as obras precisarão ser
o centro da atenção. E, se conseguirmos dentro dos próximos quatro anos dizer que não nos preocupamos mais com
obras, isso terá sido uma grande vitória. Com a comissão de
sindicância criada, vamos responsavelmente ver o que pode
ser acelerado e o que deve ser corrigido para que nossa comunidade possa recuperar e usar esses espaços. Mas o que impacta o orçamento hoje é um crescimento muito grande dos
custos com limpeza, vigilância, recepção e portarias. Tudo
isso se deslocou para contratos terceirizados que representam gastos de cerca de R$ 40 milhões por ano. Só à vigilância
patrimonial são destinados cerca de R$ 25 milhões, um valor
bastante pesado.
E o patrimônio está tão ameaçado de roubo?

Não, mas existe um sentimento não justificado de insegurança muito forte. Temos, na UFBA, mais de 500 câmeras; é
mais do que o município dispõe. Certamente, o número de
ocorrências dentro da UFBA é bem menor do que fora. Isso
não significa que vamos descuidar da nossa segurança, mas
não deixa de ser em parte infundada essa sensação.
Aconteceu algo que tenha levantado essa paranoia?

Episódios isolados. Houve recentemente uma ocorrência,
absolutamente aleatória, que escapa a toda previsibilidade,
que foi um disparo feito por um vigilante contra um aluno
que estava pichando um muro. Nada justifica o que o vigilante fez, mas isso também não tem a ver com uma política.
E só para registrar: um ou outro furto, um que outro episódio numa festa, tudo isso pode criar um sentimento de
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insegurança não estatisticamente justificado ou relevante.
Mas temos que dizer: há, sim, ocorrências de furto, isso deve
ser combatido, e a vigilância é necessária.
Então o esquema de vigilância está 
passando por um
redimensionamento?

Vamos estudar isso para exatamente ordenar e mobilizar a
comunidade a enfrentar o que seria uma política de segurança. Mas, ao mesmo tempo, mobilizá-la para o que seria uma
política de pesquisa, ensino etc., correspondente à nossa situação de hoje, de necessidade de internacionalização do conhecimento e de incremento da produção científica. E, para
isso, vamos fazer um grande congresso na UFBA. Esse foi um
dos pontos na nossa proposta que mais entusiasmaram as
pessoas: a possibilidade de fazer a UFBA parar e pensar sobre
si mesma, pensar quais são seus projetos de longo prazo.
Esse congresso coincide com os 70 anos da universidade?

Não, vamos fazê-lo no segundo semestre de 2015, e os 70
anos serão comemorados em 2016.2
E como você o vislumbra?

A ideia é fazer um congresso numericamente expressivo e
cuidadosamente preparado. Vamos tentar fazer com que a
nossa comunidade, um conjunto de mais de 40 mil pessoas,
tenha a oportunidade de participar. As aulas estarão suspensas, vamos usar nossos pavilhões de aulas e transformar
a UFBA, por pelo menos uma semana, num grande centro
de convenções. É claro que será antecedido por uma grande
[2] 	Posteriormente, a reitoria decidiu, inclusive pelas restrições orçamentárias
enfrentadas neste ano de 2015, que o congresso será realizado no primeiro
semestre de 2016, fazendo parte das comemorações dos 70 anos da UFBA.
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preparação, vamos definir alguns eixos de força para os quais
vamos mobilizar nossa comunidade acadêmica, as pesquisas,
o debate, e trazer convidados. É sempre importante que a
universidade não dialogue sozinha, não se feche. Até para
pensar sobre si mesmo você tem que dialogar com outras
experiências.
Qual é o fulcro do congresso?

Pensar a UFBA é pensar seus marcos regulatórios, o estatuto,
o regimento. Será que esses documentos que regem a vida
universitária estão em conformidade com o que se deseja?
Há pontos do regimento que são questionados pela comunidade, por exemplo, uma exigência de carga horária superior
ao que a Lei de Diretrizes e Bases obriga. É necessário refletir
sobre como estão funcionando os nossos conselhos, os fóruns rotineiros de deliberação. Há questões muito objetivas
do ponto de vista da legislação da UFBA a serem pensadas.
Mas há, sobretudo, questões acerca de política: como a UFBA
lida com as avaliações do conhecimento que produz? Qual é
a política que tem em relação à graduação e em relação à pósgraduação? Compreende diferenças, vai aplastrá-las? Vai investir mais na internacionalização? Como? Pelo intercâmbio,
pela publicação de papers? Talvez este seja o grande desafio
acerca da produção sobre o que a UFBA tem que refletir: o
que torna a produção acadêmica relevante? São indicadores
de impacto? Vamos ter medidas distintas para as diversas
áreas, dado que realizam a competência acadêmica de formas muito diversas? Vamos valorizar o livro? E quanto ao
ensino? Ele pode se beneficiar das experiências de ensino a
distância, de novas tecnologias? A política de cotas, tão fundamental, deve ser aprofundada? Quais são seus resultados

87

depois de 10 anos? A expansão foi suficiente? E outra coisa,
que é a vocação (ou vocações), a marca distintiva da UFBA.
Como ficam as artes? Acho que a nossa posse recupera um
pouco a ideia de que a universidade envolve ciência, arte, filosofia. A UFBA nasce como universidade nesse sentido mais
generoso de não ser técnica, de não ser unilateral. A possibilidade de recuperar esse diálogo, essa energia, é própria de
um congresso. Trata-se de confrontar medidas, confrontar
ciências duras com outros modos de articular o conhecimento, e tudo isso pode nos permitir a elaboração de medidas
conjuntamente.
Exercendo-se filósofo, em seu discurso você transitou da indagação “o que é a UFBA?” para “quem é a UFBA?”. Mantenho
as duas perguntas: o que é a UFBA e quem é a UFBA?

Objetivamente, eu poderia definir o que é a UFBA, segundo
vários marcos legais, como uma instituição de ensino superior que cumpre tais e quais métricas, que forma tantas pessoas, que contrata tantas pessoas, que tem um orçamento
bem definido, tem obrigações em relação à expansão, sendo
tutora de outras universidades, que tem uma história. Tudo
isso é a UFBA, mas assim descrita, ela aparece flagrada numa
rotina massacrada pela previsibilidade, podendo ser fotografada por relatórios de gestão e balancetes contábeis. Mas, se
deslocarmos o olhar para perceber quem é a UFBA, começamos a v ê-la como um lugar de investimento pessoal muito
grande, onde as pessoas realizam – não sempre e não todas,
mas boa parte das que definem esse ser –, onde associam
profissão e vocação. São pessoas que vivem a universidade
integralmente sem saber quantas horas estão gastando aqui,
sem se preocupar com frequência, porque a estão pensando sempre, estão inovando, realizando pesquisas as mais
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sofisticadas. E estão se realizando como cidadãos, fazendo
aqui sua militância, defendendo os interesses dos trabalhadores, os interesses da ciência, defendendo as artes, procurando articular saberes, procurando estar na vanguarda. Essa
energia de pessoas que não privatizam o espaço da universidade, que se dedicam a ela completamente, é o que aparece
quando respondo “quem é a UFBA” ou, ao menos, “quem nós
queremos que seja a UFBA”. É claro que nossa universidade
tem também – e sempre houve no serviço público – aqueles
que veem o serviço público como uma prebenda da qual vão
se beneficiar pelo resto da vida, trabalhando o menos possível, se desgastando o menos possível, não se comprometendo com gestão, não se comprometendo com qualquer coisa
a mais do que sua carga horária ou fazendo daqui um lugar
de carreira. Tem pessoas que pensam o lugar da universidade como um espaço de sua realização a mais isolada. São as
pessoas que, dizíamos durante a campanha, acreditam que o
“Homo Lattes” é superior ao Homo sapiens, aquelas que começam a se medir por índices. E não se preocupam se a palestra
que vão dar é relevante ou se mantêm uma troca, preocupam-se mais com certificados; assim como não é o conteúdo
do artigo publicado que é relevante, mas onde foi publicado.
E se o foi em inglês, é mais importante do que as ideias que
foram comunicadas. Só podemos resistir a esse tipo de distorção que afeta e pressiona o melhor do que temos em termos de capacidade acadêmica se tivermos força acadêmica
instalada. Eu diria o seguinte: não é absurdo, não é criminoso que as pessoas procurem os índices. Elas precisam se
defender e, se para se afirmar academicamente é preciso ser
reconhecido como intelectual de destaque, como um cientista de prestígio inclusive lá fora, se precisam produzir papers,
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se há, enfim, uma cadeia dessa ordem, é compreensível que
até sacrifiquem o tempo da maturação, da reflexão, do diálogo, da formação, para cumprir essas tarefas. Entretanto, se
elas encontram na universidade um ambiente que protege
e cobra o bom pensamento, vão viver de verdadeira riqueza intelectual e menos dessas manifestações exteriores de
riqueza. Esse é um desafio que vem sendo colocado para a
universidade – ou seja, como reagir a esses indicadores externos, a essa pressão produtivista. Sou absolutamente favorável à cobrança da produtividade e da avaliação, mas isso
não pode apenas alimentar carreiras isoladamente – isso tem
a ver com a produção real do conhecimento.
E essas métricas contribuem para certas fraudes reais ou
disfarçadas, como se ficar reproduzindo o mesmo artigo
com diferentes palavras mil vezes, não?

Exatamente, requentando textos, vivendo do turismo acadêmico, tendo essas pequenas retribuições que, em vez de
transformá-los em pesquisadores ou elevarem seu talento de
pesquisadores, a longo prazo os diminui.
Como você vê a UFBA vis-à-vis a outras universidades brasileiras? Por um recente ranking do jornal Folha de S. Paulo,
ela ocupa o 14o lugar, atrás da Federal do Ceará e da Federal
de Pernambuco, para citar duas universidades na região
Nordeste.

Estar nessa posição significa que talvez haja certa falta de
coordenação da gestão para atingir os índices adequados.
Não sei exatamente quais são todos os índices que a Folha
utiliza para ranquear. Confesso que estranhei muito o
ranking quando me detive na classificação dos cursos de filosofia. As escolhas feitas me causaram muita surpresa,
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porque não expressam a maneira como a comunidade filosófica compreende a filosofia do país. Há um descompasso
profundo entre aquilo que é representativo da boa filosofia,
que tem qualidade acadêmica e representatividade no país, e
o que está colocado lá.
Como aparece a filosofia da UFBA?

Está bem embaixo [15º lugar], e isso não corresponde ao
sentimento que temos nem à própria avaliação da Capes. Por
exemplo, temos dois cursos nota 7 para a pós-graduação em
filosofia no Brasil, o da USP e o da UFMG. Todos sabemos
que o da USP é o departamento de filosofia com maior importância no país, e ela está em segundo lugar no ranking. Se
eu fosse tomar esse exemplo como um critério amostral, diria que tem um problema sério nos resultados da Folha. Mas
os rankings devem ser respeitados porque fotografam certos
índices, e imagino que os resultados da Folha tenham a ver,
por exemplo, com a avaliação da graduação. Ora, a avaliação
da graduação às vezes depende de um esforço concentrado
da gestão que é capaz de mobilizar os estudantes a responder
bem no Enade, que é capaz de apoiar os coordenadores de
curso para que os documentos estejam em dia, as ementas
estejam atualizadas, que haja uma boa visibilidade das páginas dos cursos, o acesso etc. E esses elementos devem ser
levados em conta.
Como você vê a UFBA entre as universidades brasileiras produtoras de conhecimento, que oferecem formação superior
consistente e com pós-graduação consistente?

Temos um quadro desigual em relação à comunidade científica nacional e internacional, temos que diminuir a diferença. Temos centros que fazem pesquisas mais avançadas
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até que outras universidades, algumas pesquisas de impacto
extraordinário...
Por exemplo?

Em saúde coletiva, por exemplo, para destacar só pesquisas
de grande relevância e impacto, reconhecidas em diversos
centros. Vou dar um exemplo que me ocorreu por causa dos
20 anos do Instituto de Saúde Coletiva (ISC), comemorados
recentemente. Assinamos um convênio com a Fiocruz para
transformar o cadastro do SUS em uma base para um estudo
de coorte que pode ser fantástico. Ou seja, será possível utilizar toda a documentação que veio da implementação de políticas públicas para analisar o efeito dessas próprias políticas
(o Bolsa Família em especial), em relação a outros índices de
escolaridade, de crescimento etc. Agora, você também tem
cursos cuja inserção na pós-graduação é recente. E temos
uma expansão importante cujos melhores frutos ainda precisam ser tirados, por exemplo, na expansão dos bacharelados
interdisciplinares, com o desafio de retirar da interdisciplinaridade os melhores frutos.
Mas isso não é uma certa ilusão, quando o pesquisador sempre formula a pergunta que orienta sua pesquisa de dentro
do campo estrito de uma disciplina? A interdisciplinaridade
não seria mais uma boa intenção do que uma prática efetiva?

Concordo, mas aí há um desafio. A interdisciplinaridade não
se faz por ajuntamento nem por boa intenção, será real se
de fato tivermos questões, problemas, que solicitem e desafiem formações disciplinares. A formação interdisciplinar
não é boa porque dá mais cultura, mais lustro. Fazer com
que um engenheiro possa recitar um poema ou um filósofo
entender física e tecnologia não é o que forma um trabalho
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interdisciplinar consistente. Eu, como recito poemas até em
discursos de posse e como não deixo de trabalhar com lógica ao fazer filosofia, sei bem que a interatividade real não é
aparente, ela resulta de uma costura que é feita institucionalmente por programas de investigação que precisam ser
desenvolvidos. Então, talvez a UFBA, ao ter enfrentado um
processo de expansão, precise agora se beneficiar da riqueza
potencial que faz com que professores com formações disciplinares distintas sejam chamados a cooperar num projeto
de formação interdisciplinar. E isso pode ser um dos vetores de crescimento e de destaque da universidade. Mas, para
isso, é preciso integrar a formação interdisciplinar com uma
boa disciplinaridade, que é, sim, o primeiro lugar, o primeiro
modo, e talvez o mais fundamental, com que você se localiza
e se estabelece no discurso científico.
Há críticos segundo os quais o problema central da pesquisa científica, básica ou aplicada, é ser ou não ser relevante,
inovadora, transformadora, em vez de meramente incremental. Não lhe preocupa que, na UFBA, haja muita produção que serviria só para cumprir trâmites acadêmicos?

Por exemplo?
Admitamos por hipótese que nas ciências sociais, e especificamente nas pesquisas que há muito tempo investigam
pobreza e trabalho informal na Bahia, repitam-se velhos
padrões de abordagem e métodos que tornam impossível
capturar e oferecer interpretações mais ambiciosas e inovadoras que de fato iluminem o fenômeno em suas manifestações contemporâneas.

Veja, não deixa de haver, na formação e na prática acadêmicas, um traço meio partidário. Em que sentido? No da renovação do mesmo paradigma, repetição do mesmo. Acaba-se
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trabalhando no interior de um conjunto de referências, e os
dados novos são obrigados a se acomodar quando chamados
a depor. Confessem! Confessem uma verdade que já sabemos, não é? Sem dúvida, isso é próprio da sociologia, da física, de qualquer conhecimento científico bem estabelecido.
A realidade é que, geralmente, a ciência normal é mais produtiva do que a ciência nos seus estados de anomalia, de renovação. Certamente, há o lado do conforto acadêmico, que
faz com que o aluno que repete o professor tenha até mais
chance de sucesso acadêmico do que aquele que tem ideias
inovadoras. No imediato, não deixa de ser uma tentação
muito grande fazer um trabalho previsível ou fazer com que
o líder de pesquisa tenha seus liderados como subordinados
num projeto cujo horizonte já limitou. Isso parece descrever
bem o que ocorre toda vez que você estabelece até critérios
para decidir que algo esteja em conformidade com a comunidade científica. Para que um trabalho seja aceito dentro da
comunidade científica, o pesquisador tem que sentir que ele
paga o preço de recusar os extremos de inovação e de se deixar surpreender com os dados. Nesse sentido, a universidade
não é um laboratório, e ela não pode ser a soma de laboratórios isolados. Eu gosto da ideia de departamentos plurais,
exercícios de tolerância epistemológica constante, porque
esse confronto pode fazer com que os pesquisadores se tornem mais permeáveis à ideia de que os seus receituários não
se aplicam. Então, nesse sentido, sim, eu acho que os dados
podem surpreender. Entretanto, não podemos esquecer que,
normalmente, a própria recolha dos dados já está comprometida com os seus princípios iniciais, e então é muito difícil
que o dado surpreenda porque ele já é selecionado em função
de hipóteses prévias que o limitam.
94

É claro que esta pergunta em relação à UFBA vale para qualquer universidade.

Sim, e eu não vejo que a UFBA seja especialmente marcada
por essa limitação. Nesse sentido, por exemplo, na sociologia
do trabalho, o fenômeno da precarização do trabalho redesenha o modo como o trabalho foi compreendido ao longo do
tempo por nossos pesquisadores. Há estudos clássicos sobre
o trabalho informal na Bahia, sobre relações precárias, mas
digamos que as recentes condições de precarização, a partir
da terceirização constante e tão incrementada, remodelaram
nossa reflexão sociológica com frutos muito interessantes.
Percebo em alguns estudos atuais de relações de precarização uma sofisticação conceitual que não faz simplesmente
subordinar o fenômeno a uma determinada matriz estrita
marxista, como se ele estivesse todo previamente contido
nessa reflexão.
Em sua visão, quais seriam as melhores e mais eficientes
formas de articulação de uma universidade como a UFBA
com a Bahia, com sua realidade rica e pobre, desafiadora,
culturalmente multifacetada?

São tantas! A UFBA se relaciona com a Bahia das maneiras
mais diversas, e eu queria aproveitar essa pergunta para falar
da questão da visibilidade da universidade. Temos nos divulgado mal, nossa página institucional é fria, as notícias mais
importantes não têm destaque, e o público acaba não tendo
ciência de que eventos os mais diversos, abertos à comunidade, estão acontecendo todo o tempo em nossa universidade. [A nova gestão mudou bastante a página institucional 15
dias após esta entrevista.] A UFBA tem nisso, historicamente, uma importante forma de operação. Eu tenho um sonho
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de que possamos fazer em breve um investimento forte em
nossa orquestra para nos orgulharmos dela, queremos que a
orquestra da UFBA tenha um lugar destacado e com todas as
condições para fazer o belo trabalho que já faz. Parafraseando
Érico Veríssimo, como me foi contado por meu amigo José
Maurício, maestro, que disse: “Ah, eu venho de uma cidade
que tinha uma orquestra!”, seria muito bom podermos dizer:
“Ah, eu sou de uma universidade que tem uma bela orquestra!” Isso modifica nossas relações, organiza nosso espaço de
possibilidades de refinamento de uma forma extraordinária.
Mas, ficando na questão da visibilidade, a UFBA vai ter que
cuidar disso, até mesmo porque essa é uma forma de prestação de contas e de interação; é preciso mostrar à sociedade o
conjunto de relações que a universidade estabelece. E temos
relação efetiva com o Ministério da Saúde, com a Secretaria
de Saúde, através dos atendimentos feitos no complexo hospitalar, que são campos de práticas e de ensino fundamentais.
Temos intervenções importantes de nossos pesquisadores
na baía de Todos os Santos e na formulação de políticas públicas. Há várias relações, algumas mais delicadas, envolvendo empresas, que têm a ver com projetos que precisam dessa
energia de diálogo com a Federação das Indústrias. Temos
ações financiadas pelos ministérios da Ciência e Tecnologia,
da Saúde e da Educação, não somos uma estrita e separada
unidade de ensino que apenas oferece diplomas. Nossa principal retribuição à sociedade não é apenas fornecer diplomas,
que são fundamentais, e o são também porque vêm na esteira de relações boas de pesquisas, de qualidade de ensino, de
um trabalho bem articulado com a sociedade.
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Os recursos que a UFBA recebe do Governo Federal para sua
manutenção são suficientes para ela continuar se desenvolvendo como universidade líder deste estado?

São insuficientes. Temos um orçamento da ordem de R$ 1,2
bilhão, fortemente comprometido quase todo com pagamento de pessoal.
Mas o pessoal não chega a representar 105% da receita
orçamentária…

Não, por isso estou dizendo que é mais fácil hoje administrar
a UFBA do que a USP. Mas a USP tem um fundo de reserva
que eu gostaria muito de ter à disposição agora. É pouco o
que nos sobra para investir efetivamente. Dos cerca de R$
200 milhões, que seriam a parte que podemos manejar, grande parcela já está comprometida, por exemplo, com a terceirização. Nossa margem para um investimento real é muito
restrita.
Além de dobrar a população estudantil em 10 anos, com a
política de cotas cresceu muito na UFBA o ingresso de estudantes de baixa renda que, segundo vozes importantes ligadas à UFBA, demandaria um reforço nos instrumentos de
formação oferecidos. Parece-lhe que é assim?

Isso nos falta. Embora tenhamos a verba específica do Pnaes
[Programa Nacional de Assistência Estudantil] para assistência estudantil; não se pode pensá-la como uma coisa isolada,
apenas um auxílio permanência ou o restaurante universitário. Quando se faz o investimento para acolher pessoas que
teriam déficit em sua formação, há que se ter ações também
acadêmicas. Por exemplo, vamos ter de investir para equipar
nossas bibliotecas, fazê-las funcionar nos fins de semana e
torná-las um espaço de pesquisa efetiva. Essa é uma maneira
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de começar, uma forma de acolher e garantir a inclusão social. A rubrica específica para a assistência estudantil minimiza o tamanho da tarefa e acaba transformando a ideia
de assistência estudantil numa espécie de favor. Ela é uma
obrigação, mas é também estrategicamente necessária para
garantir a qualidade da instituição.
Há setores, campos do conhecimento, que deverão ser mais
fortemente apoiados que outros em sua gestão?

Há necessariamente um apoio desigual aos cursos porque há
aqueles que solicitam mais investimentos e outros que solicitam menos. Por exemplo, se vamos dar um aporte de assistência estudantil ao curso de odontologia, o custo efetivo
do aluno para ser apoiado com os equipamentos necessários
chega a R$ 27 mil por ano.
Já a física teórica não solicita quase nada.

Talvez uma rede, lembrando uma anedota de Einstein… Essa
não é uma conta que um contador possa fazer, ela tem de
ser pensada academicamente. Um exemplo: um aluno de filosofia, que aparentemente não custa nada, na verdade custaria muito para ter uma formação de boa qualidade, porque
uma verdadeira biblioteca de filosofia é muito cara. Estamos
longe de ter verdadeiras bibliotecas, com as obras clássicas
das melhores edições, acesso aos melhores comentadores,
renovada com investimentos mensais, mesmo semanais, em
livros. Quando viajamos para outros centros, descobrimos
verdadeiras bibliotecas. É claro que hoje, com a internet, diminuiu o impacto dessa diferença. O portal de periódicos da
Capes, os livros em pdf, devemos admitir, facilitaram extremamente o acesso e nivelaram mais as condições de estudo.
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De qualquer modo, estamos longe de ter autênticas bibliotecas que comportem investimentos que superariam até os do
curso de odontologia. Mas vamos à sua pergunta: avançaremos mais em algum centro? Eu vou resistir a essa ideia, embora eu ache que é verdade que a UFBA pode ter uma vocação
maior para certas áreas.
Era justamente nisso que eu estava pensando.

Mas vou dizer que acho que a gestão deve equilibradamente
resistir a jogar todas as fichas naquele centro para o qual a
universidade teria mais vocação – por exemplo, as artes na
UFBA. Então agora vamos descuidar das ciências básicas?
Eu tenho a impressão de que a melhor maneira de fazer um
investimento nas artes é não descuidar das ciências básicas.
E por quê? Como se dá a relação entre uma coisa e outra?

Simplesmente porque toda universidade é esse lugar estranho, singular, onde você guarda até os conhecimentos que
parecem inúteis. Ela precisa preservar certo tipo de saber
que não tem impacto imediato, que não tem aplicação imediata; por isso, o gestor deve ter uma visão universitária ao
lidar com essas diferenças. É claro que, se certas áreas se
destacam, merecem apoio. Os sucessos devem ser apoiados
institucionalmente, mas esses grupos mais destacados de
pesquisa vão ter mais facilidade para captar recursos por si
só em editais etc., eles sobrevivem melhor. Então, por vezes
é até mais importante compensar deficiências do que apenas
reforçar sucessos – a universidade não pode fazer com que o
rio só corra para o mar, ela tem de ter a capacidade de ver os
diversos setores e até mesmo de estimular setores que não
estão tendo as melhores condições de competição e dar a eles
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apoio específico. Diferença sempre vai haver, mas o gestor
precisa trabalhar com a ideia da universidade como um conjunto de saberes que dialogam.
A universidade é um tema inesgotável, mas eu gostaria que
você falasse também um pouco sobre o que significa fazer filosofia e buscar ser efetivamente alguém que atua no campo
da filosofia num lugar como a Bahia.

É uma boa questão. Veja bem, acho que, se eu tivesse feito
medicina ou engenharia, talvez não tivesse a percepção que
tenho hoje acerca do que é a universidade. O desafio de fazer
filosofia na Bahia me obrigou a algumas medidas – e um conjunto de pessoas participou desse processo – de interlocução
com outras universidades, o que foi interessante. A filosofia é
local, mas ela tem de ser universal, essa é a dificuldade básica.
Pensando nessa trajetória, eu começo num departamento de
filosofia que tinha pessoas muito talentosas, mas não diplomadas. Graduadas em filosofia, mas sem mestrado ou doutorado. Era um departamento que acabava favorecendo um
certo beletrismo, o filósofo acabava sendo um pouco literato,
pessoas com o dom do dito espirituoso, da observação crítica, com uma certa visão às vezes ácida, mas sem um trabalho
denso reconhecido. Esse trabalho não estava em diálogo, não
estava em linha de conta, não participava da comunidade filosófica nacional. Essa é a minha percepção inicial.
Em que ano você entrou na universidade?

Em 1979, como estudante de economia porque, como marxista, eu achava que a Faculdade de Economia era o lugar
natural para mim. Eu vinha da militância secundarista, tinha passado todo o ensino secundário como militante, então tinha essa visão. Logo percebi que meu lugar de fato era
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a Faculdade de Filosofia, com pessoas importantes como
Ubirajara Rebouças e Fernando Rego.
Ubirajara foi seu orientador no mestrado, não?

Sim. Ubirajara foi um grande amigo. Comunista, marxista,
generoso, com uma leitura sempre um pouco mais ampla
dada sua riqueza intelectual, era uma figura exemplar do que
era o profissional de filosofia nos anos 1970. E vamos esquecer neste caso o beletrismo. Era um militante, participou de
várias lutas políticas, e era dono de uma grande biblioteca
pessoal, traço próprio do nosso modo de viver. Ou seja, se
você não tem boas bibliotecas públicas de filosofia, faz as
suas bibliotecas privadas. Falava bastante e muito bem, escrevia pouco e não tinha os títulos devidos para se tornar o
que seria hoje um típico cidadão universitário, isto é, com
mestrado, doutorado e publicando com uma certa constância, senão está fora do sistema. Ele foi meu professor já na
graduação, quando, na economia, fui pegando matérias na
filosofia; isso era fácil antigamente. Fiz uma transferência
de curso, me graduei em filosofia e imediatamente passei
a ensinar lógica, em setembro de 1985. Em certo momento, percebi que minha formação deixava a desejar, faltava o
diálogo com o que se produz efetivamente, esse diálogo que
faz a comunidade filosófica interagir e ter medidas comuns,
que faz com que ela se desafie. Em outras palavras, o filósofo
na Bahia tendia ao isolamento. Como quem tende ao isolamento pode sempre parecer alguém que fala javanês, que se
especializa num tema exótico que só ele domina, isso acaba
criando uma couraça protetora.
E talvez gerando uma certa arrogância?
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Sem dúvida. O isolamento transforma o filósofo em alguém
cujas idiossincrasias se avolumam e podem gerar trejeitos,
violências verbais, atos explosivos que se autoexplicavam e
não explicavam nada. Isso acontecia com o famoso “gênio de
palestra”, a figura de pessoas muito geniais que gostavam de
fazer as perguntas mais difíceis a um palestrante para vê-lo
tropeçar. Você o via numa palestra, muito inteligente, mas
ele nunca saía da repetição, na próxima palestra estava lá
para desafiar, mas ele mesmo não era capaz de fazer a palestra que criticava. Essa assimetria é a do isolamento. Percebi
claramente os problemas da formação ao fazer uma dissertação de mestrado sobre a filosofia de Durkheim. Percebi a inanição bibliográfica local e a minha necessidade de saber, de
ter acesso. Fiz investimentos em livros para poder ter acesso
às fontes clássicas, aos bons comentadores, para conseguir
superar essa inanição. Percebi então que eu tinha de fazer o
doutorado, e foi uma experiência muito legal.
Por que, no doutorado na Unicamp, você, com seu passado
de reflexões marxistas, escolhe Wittgenstein como tema de
pesquisa?

Foi uma paixão oriunda do fato de eu ter passado a ensinar lógica. E tenho que registrar que, se minha graduação
foi marcada por figuras muito fortes, extremamente talentosas, mas que não estavam no cenário filosófico nacional, como os já citados Ubirajara e Fernando Rego, e mais
Delmar Schneider, por outro lado, algumas figuras de fora da
Bahia, que vieram dar cursos na UFBA, foram importantes
para eu ter contato com um modo distinto de fazer filosofia.
Destaco dois cursos (além de algumas palestras), dos quais
o de José Arthur Giannotti, na medicina preventiva, onde
apareceu um Wittgenstein muito giannottiano, como tudo,
102

aliás, que emerge das reflexões de Giannotti. Marx, Kant,
Skinner e o próprio Durkheim, tratados por ele, tornam-se
giannottianos. Naquele curso destinado à pós-graduação, do
qual participei, embora estivesse ainda na graduação, creio
que Giannotti viu em mim algum potencial, tanto que me
convidou para ir para o Cebrap, ofereceu bolsa... Mas eu
não podia por razões familiares, tive que recusar. O segundo, um belo curso sobre Husserl, que foi dado por Carlos
Alberto Ribeiro de Moura, trazido por José Crisóstomo.
Carlos Alberto me aproximou também de Merleau-Ponty, e
eu diria que isso favoreceu o que já estava latente em minha
formação, para a qual tiveram importância, devo destacar, as
belas aulas de Carlos Costa, um professor bastante marcado
pela fenomenologia. Então, o meu marxismo foi batizado um
pouco pela fenomenologia, pela sociologia (com o mestrado
orientado por Bira), sendo depois desafiado fundamente por
Wittgenstein. Pois bem, por esses contatos, por essas referências, procurei uma leitura constante do que se produzia,
lia muitas teses que foram importantes para mim, como O espírito e a letra, de Rubens Rodrigues Torres Filho. Com esses
exemplos, sempre tinha uma coisa bem focada numa certa
dicção e direção do que eu queria fazer em filosofia, e sempre
um cuidado com o texto era uma questão fundamental. Uma
certa veleidade literária sempre me acompanhou, ou seja, eu
sempre tive um cuidado muito grande com a palavra. Mesmo
quando me aproximo da lógica, mesmo quando me inicio
nesse processo pela visão de Wittgenstein, que me ajuda nos
trabalhos de lógica, o que tenho é uma aproximação marcada
por um cuidado intenso com a palavra. Recentemente, soube
que meu orientador de doutorado, Arley Moreno, em um colóquio, mencionou esse contato entre poesia e argumentação
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em meus textos. Esse contato é característico e estranho, e,
muito contente e grato com a menção de Arley, devo admitir
que, para o bem e para o mal, ele tem razão.
Uma marca de escritor.

Acho que é isso que me faz agora membro da Academia de
Letras da Bahia. Mas o fato é que o meu modo de aproximação à filosofia é marcado pelo que, na linha do estruturalismo
francês, chamaríamos o cuidado com o texto, a procura da estrutura. Então, eu mantive um horizonte: “Tenho que fazer a
formação fora.” Caso contrário, julgava, não conseguiria realizar um trabalho profissional em filosofia. Aí, Wittgenstein
se afirmou como um projeto possível e desafiador. E desenhei um projeto de doutorado sobre A gramática das cores.
O que lhe encantava em Wittgenstein?

Olha, a densidade de seu pensamento é algo extraordinário.
Primeiro, o Tractatus é por si só uma das obras mais belas da
filosofia, e Luiz Henrique [Lopes dos Santos] tem toda razão ao dizer, provocativamente, que é a segunda obra mais
importante do século passado, sendo a mais importante as
Investigações filosóficas, também de Wittgenstein. Talvez porque a obra de Wittgenstein exija uma imersão no pensamento, ou seja, você tem que pensar com ele, fazer nascer o texto
com ele.
Mas isso você poderia dizer também de Kant, de Heidegger,
de Nietzsche...

Poderia, mas a diferença é que a densidade do aforismo lhe
obriga talvez a mais. Heidegger facilmente gera um patuá,
por excelente que seja. Ele lhe guia pela mão e você vai pensar
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com ele, mas ele vai apontando o modo de pensar dele. Ele se
explicita mais do que Wittgenstein.
Com quem você tem que ficar colhendo pistas.

Pistas, sim, e você vai entender o aforismo apenas se conseguiu ver todo o campo de pensamento. Ou seja, é como
se você tivesse que, aí sim, de fato, ser capaz de adivinhar
a forma do prédio pela ruína. Acho que essa é a imagem.
Wittgenstein tem esse lado de força de escritor. Talvez seja
a herança do aforismo, que é um convite singular ao pensamento, o que mais me encanta. Não quer dizer que eu concorde com todas as posições dele, mas considero que ele tem
uma profundidade formadora extraordinária, uma capacidade de pensar questões essenciais para a filosofia, e que é mais
bem lido se tivermos essa adesão a um tipo de leitura, como
leríamos um fragmento pré-socrático, mais do que a leitura
que os analíticos fazem – aí começa uma diferença. Eu não
gosto e me afasto da leitura de Wittgenstein que canibaliza
argumentos isoladamente e que, lamento, caracteriza muito um certo tipo de via mestra hoje da filosofia, a filosofia
analítica, que está se impondo de uma maneira muito forte.
Isso cria um constrangimento no âmbito do pensamento de
Wittgenstein, a quem repugna o pensar segundo os procedimentos do paper.
Como você lida com essa questão da linguagem em
Wittgenstein versus, digamos, uma abordagem materialista da realidade? É claro que pergunto isso considerando seu
percurso pelas leituras marxistas.

Não quero sugerir um ecletismo, não acho que seja verdadeiro. É evidente que eu não pretendo que Wittgenstein vá tratar das agruras do capitalismo contemporâneo, não é? Não
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pretendo que, com Wittgenstein, eu vá dar conta da gestão
da universidade em certos aspectos, mas acho que, se eu consigo pensar “aquilo que dá sentido a essa ação”, Wittgenstein
vai me ajudar bastante.
Então, é no campo da criação do sentido que ele se mostra
mais rico?

Na verdade, se a filosofia não é simplesmente a busca da
verdade, mas uma reflexão sobre as condições da produção
do sentido, poucos, ou talvez ninguém, tenham ido tão longe quando Wittgenstein nisso, ao interrogar exatamente o
que faz a linguagem se produzir, o que é necessário a essa
produção da linguagem, como pela linguagem inventamos a
necessidade e o acaso. Então, nesse sentido desse lado mais
fundo, Wittgenstein nos lembraria, quem sabe, pensadores
que podem continuar sendo atuais como Leibniz, por exemplo. Ou seja, seria tolo pensar numa aplicação imediata ou
imaginar que eles suplantariam aqueles que estão colhendo
os dados mais diretos. Nesse sentido é que um Wittgenstein
talvez possa, sim, se aproximar de um Marx. Não na vertente
que talvez Giannotti pretendeu explorar, como se fosse uma
coisa óbvia, mas – e nisso Giannotti tem razão – o que para
mim subsiste em Marx não é a análise específica de uma realidade específica do capitalismo, mas um modo de articular
os conceitos, um modo de procurar a construção categorial
que lembraria, em muitos momentos um modo wittgensteiniano de trabalhar.
Você formou um grupo de “wittgensteinianos” na UFBA? Eu
gostaria também de saber como está sua linha de pesquisa
Conhecimento e ação.
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Temos um grupo de cerca 30 pessoas que se reúnem aos sábados – ou melhor, se reuniam, já que minhas atividades de
gestor fizeram com que em alguns meses só fizéssemos uma
ou outra das reuniões de trabalho, o que é ruim porque filosofia exige constância, dedicação. Nesse grupo, tenho conseguido acompanhar não só trabalhos sobre Wittgenstein,
mas também sobre outro filósofo de eleição, David Hume,
além de fenomenólogos e pensadores do campo do empirismo. Integram o grupo desde alunos de iniciação científica até
doutorandos e doutores que continuam apresentando seus
trabalhos, suas inquietações. Em torno disso e também no
espaço em que vou apresentando o que continuo produzindo, temos formado um bom número de professores, alguns
já na UFBA, UEFS, UFRB, UNEB, UESC, UFG e IFBA. E, em
meio a tudo isso, tenho continuado minha pesquisa, que
agora se volta para a filosofia da psicologia em Wittgenstein,
mas que acolhe e dialoga com essas outras pesquisas – desde as levadas a cabo pelo aluno novo de iniciação científica
que, por exemplo, está se debatendo com a causalidade em
Hume (tema mais técnico e previsível, digamos assim), até
as de doutorandos que estão se aventurando em textos ainda pouco explorados como os trabalhos sobre um dos livros
mais difíceis e sutis de Wittgenstein, Da certeza.
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ANEXO B
Salles: ‘A militância faz parte
da energia da universidade’1
João Carlos Salles diz em tom de brincadeira que já pode
inaugurar um novo gênero de antologia: o dos discursos. No
final deste ano, escreveu dois, ambos de posse. O primeiro,
“Entre o cristal e a fumaça”, para a cerimônia de transmissão
do cargo de reitor da Universidade Federal da Bahia, lido em
8 de setembro. O segundo, “A invenção do escritor”, para a
Academia de Letras da Bahia, onde passou a ocupar, desde 8
de novembro, a cadeira 32, que tem como patrono um conterrâneo de Cachoeira: o abolicionista André Pinto Rebouças.
Entre as duas eleições que o levaram a cadeiras distintas,
Salles percebe traços que as aproximam, seja pelo percurso
acadêmico, pelo cuidado com a palavra ou pela militância estudantil e política, que sempre o convocou, e ainda o convoca,
ao envolvimento com causas coletivas. Foi assim com a candidatura à reitoria da Ufba. Adiando indefinidamente o sonhado pós-doutorado em filosofia - em torno do pensamento
de Wittgenstein -, assumiu a universidade, trazendo para o
novo cargo a experiência adquirida na gestão da Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas, que dirigiu entre 2009 e
2014. Numa manhã de sexta-feira, em seu espaçoso gabinete, no bairro do Canela, conversamos sobre as cidades onde
morou - Salvador e Cachoeira -, a renovação da Ufba, filosofia
e militância.

[1]

Entrevista concedida a Kátia Borges e publicada na Revista Muito.
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O senhor nasceu em Cachoeira, no sobrado que hoje abriga o
Pouso da Palavra, do poeta Damário da Cruz. Saiu de lá adolescente para estudar em Salvador. Como se relaciona com
essas duas cidades?

Eu vivi a minha infância em Cachoeira. Naquele tempo, uma
cidade bastante conservadora e cindida por várias tradições desde as tradições da dominação até aquelas que vinham dos
terreiros e da riqueza cultural da região, que é também muito
plástica. Em Salvador, descobri outro mundo, em todos os
sentidos, um mundo de resistência - seja na cultura, no corpo ou na política. Cheguei em 1975 e encontrei uma cidade
rica em manifestações. Me apaixonei por isso e me integrei
a esse universo, e me tornei tanto macrobiótico quanto marxista, com uma militância política que encontrou expressão
na Ação Popular Marxista-Leninista. Vivenciei uma Salvador
muito próxima a Cachoeira, tanto na sua feição física quanto nas suas manifestações culturais, mas o que recordo da
Salvador da época é a sua resistência política, que foi fundamental na minha formação, na transformação do adolescente em adulto. E em um adulto com forte marca de militância,
forte envolvimento em causas coletivas.
Como senhor vê a militância estudantil hoje e, sobretudo, a
militância virtual que se mobiliza rapidamente e esvazia-se
no mesmo ritmo?

A militância estudantil é um valor importante. Prezo imensamente as diversas correntes, amistosas ou não amistosas,
porque isso faz parte da energia própria da universidade. Há
na presença militante do estudante um elemento fundamental da universidade como instituição pública e aberta. Mas a
militância das redes sociais é volátil, menos compromissada
com os fatos e bastante acre, às vezes, nas opiniões, além de
110

ser, muitas vezes, injusta. Mas não é a militância que está em
jogo, é o próprio meio que favorece isso. A postagem imediata, que tem que ser reanimada a cada instante, faz com que o
Facebook, e outras mídias do tipo, não constituam um verdadeiro espaço público, no qual uma afirmação é confrontada
ao longo do tempo e se pode cobrar coerência e consistência,
expondo argumentos de maneira mais precisa. Nesses meios,
o espaço público se realiza e, ao mesmo tempo, se dissolve.
As pautas acabam por ser meio difusas, apesar da mobilização.

O meio favorece essa dispersão, que faz com que a manifestação coletiva não consiga superar a presença de interesses
estritamente individuais. Nesse sentido, um dos trabalhos
da universidade é renovar esses espaços. Minha preocupação hoje é não deixar que a gestão se encastele, se afaste da
comunidade acadêmica - alunos, docentes, técnicos -, não se
aparte do compromisso de criar espaços de debate, de aprofundar os meios de deliberação coletiva. Nesse sentido, estamos visitando todas as unidades da Ufba, pois é importante
para nós, em certa medida, fazer uma espécie de percurso
de aprendizado, uma “educação pela pedra”. A gestão precisa aprender, aproximando-se, nunca esvaziando os conselhos ou as congregações, mas renovando a ideia de que é
preciso construir, na universidade, espaços autênticos nos
quais a palavra valha quanto pesa e o argumento seja sólido,
nos quais a proposição possa se confrontar com os fatos e
não fique ao sabor de opiniões e difamações. Construir um
verdadeiro espaço público, permeado pela política, pela reflexão e pela crítica, é um desafio. Desse modo, creio que a
universidade poderá contribuir até para que a militância ressignifique o uso das redes sociais. Não desejamos amortecer
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a militância, ao contrário, desejamos convidá-la a ser mais
radical e comprometida.
O senhor estava pronto a embarcar para o pós-doc nos EUA
quando resolveu candidatar-se ao reitorado. O que o levou a
trocar uma viagem pela outra?

Troquei uma viagem por outra, bem maior, mais radical,
mais demorada (risos). Foi um convite, de fato, muito importante. A Ufba atravessava um momento delicado e vários
colegas acharam que meu perfil seria adequado para a missão
de conduzir a universidade nos próximos anos. E eu acreditei
nisso. Não sei como seria a viagem do pós-doc, certamente
muito agradável, mas a viagem da reitoria está se justificando a cada dia e a cada desafio.
A posse do senhor na reitoria foi considerada histórica,
como celebração da postura afirmativa da comunidade acadêmica. Como se desenhou este cenário festivo em torno da
sua candidatura?

Confesso que fiquei encantado pela adesão das pessoas a
princípios que foram construídos no debate e chegaram ao
final, a posse na reitoria, com a afirmação de duas ideias
que parecem afastadas e se mostraram muito fortes quando aproximadas. Diria que a celebração foi a descoberta de
como podemos juntar a excelência e o compromisso social
da universidade. Fazer com que isso não seja mera retórica,
perceber que a excelência acadêmica e o compromisso social,
juntos, dão uma ideia de universidade diferente, na qual o
requinte e a sofisticação, que é própria do saber da universidade - esse lugar quase de utopia -, seja acessível e aberto a toda a comunidade, podendo se realizar também para
os alunos que, hoje, em maior número acorrem para ela. A
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universidade se abriu, se expandiu e hoje tem o desafio de
garantir a qualidade nesse novo patamar e, ao mesmo tempo, garantir a sua ligação com a sociedade. Mostrar para a
sociedade qual o sentido da sua existência, algo que fomos
transformando numa pergunta: quem é a universidade?
E quem é a Ufba? Qual o rosto dela?

Em primeiro lugar, um rosto com muitas cores, uma universidade com a cara da Bahia, sem dúvidas, mas, ao mesmo tempo, comprometida com valores acadêmicos que são
universais. Temos que enfrentar questões próprias da assistência estudantil, que são hoje muito importantes. A universidade se expandiu e, nessa expansão, acolheu um conjunto
de estudantes com vulnerabilidades socioeconômicas, e temos que garantir para esses estudantes um restaurante universitário de qualidade - estamos batalhando, brigando por
isso -, bibliotecas que sejam espaços de convivência e de
pesquisa, e outros equipamentos desse tipo. Esse é o lado
do acolhimento. Ao mesmo tempo, a Ufba tem um compromisso com a internacionalização, pois o conhecimento que
se produz hoje deve ter em conta uma comunidade científica
que não é mais local. E devemos perguntar também qual é a
vocação da Ufba. Ou melhor, quais são as vocações, pois ela
é plural. Essa é a universidade que somos e que precisa ser
fortalecida como lugar de excelência.
O senhor foi eleito recentemente para a Academia de Letras
da Bahia. Qual o peso da palavra em sua formação. Sente-se
à vontade como imortal?

Me tornei imortal na Bahia, mas tenho que tomar cuidado
quando viajar para fora do estado (risos). Brincadeiras à parte, é uma grande honra. Pensei, em primeiro lugar, sobre o
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que me leva a essa academia, com que direito associo meu
nome ao dos confrades e confreiras que tanto prezo, e percebi no cuidado com a palavra, na relação especial que a produção do texto tem na minha vida e na minha elaboração
filosófica, algo que justificava minha presença na academia.
No discurso de posse, falo sobre aquele momento como um
novo nascimento, agora como acadêmico e escritor, com direito a fazer valer a minha história pessoal, que associa o
Recôncavo baiano e a Ufba. A cadeira que passo a ocupar,
a 32, tem como patrono André Rebouças, filho negro de
Cachoeira, grande combatente do abolicionismo, figura extraordinária, destacada intelectualmente. O primeiro ocupante dessa mesma cadeira foi Teodoro Sampaio, também
negro, também sofisticado intelectualmente, uma honra
tê-los como modelos. E a sequência é maravilhosa, porque
Isaías Alves, que sucede Teodoro Sampaio, foi o fundador da
Faculdade de Filosofia da Ufba, da qual vim a ser o diretor.
Em seguida, Zitelmann Oliva e Gerson Pereira dos Santos,
que se destacaram por também serem gestores na Ufba. As
palavras Ufba e Recôncavo são marcas que eu senti que me
autorizavam a dizer que sim, que essa cadeira poderia ser
ocupada por um outro filho de Cachoeira, por alguém que
tem um cuidado especial com a palavra, um cuidado que, às
vezes, beira o barroco.
A Ufba foi essencial na composição cultural da Bahia em
um passado recente. Em 2016, a universidade fará 70 anos.
Qual o lugar que ela ocupa ou que lhe cabe hoje?

Fizemos um clipping das várias notícias que mencionam a
Ufba, pois queríamos perceber como a imagem da universidade estava aparecendo hoje nos meios de comunicação, e é
evidente que, individualmente ou coletivamente, a Ufba tem
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uma presença extraordinária na sociedade baiana, não tem
apenas um passado marcante. Nosso destino não é retornar
ao passado, mas ressignificar a Ufba inteira, compreendendo a sua vocação para as artes e valorizando, por exemplo, a
nossa orquestra sinfônica. Mas queremos valorizar tanto a
nossa orquestra quanto os grupos de pesquisa de excelência,
tanto a ação do restaurante universitário quanto um evento
que se relacione ao combate à homofobia ou a outras manifestações de violência e autoritarismo. Vamos fazer um
grande congresso da Ufba, exatamente para refletir sobre
nosso presente, nosso futuro e nossas vocações, e vamos comemorar os 70 anos da Ufba, em 2016, com grande força. No
congresso, discutiremos políticas de assistência estudantil,
cotas, questões afirmativas, marcos regulatórios, estatuto,
regimento, o que queremos com a pós-graduação, qual a relação entre a graduação e a pós, qual a relação entre disciplinaridade e interdisciplinaridade na produção do conhecimento,
na formação das pessoas... A nossa pauta é rica, vai desde a
segurança nos campi até o lugar da saúde e das artes.
O senhor esteve à frente da Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da Ufba entre 2009 e 2014. Como esta experiência
o ajudará na gestão da Ufba?

Veja só, a história se repete nem sempre como farsa uma vez
e tragédia na outra, ao contrário, eu acho que são dois momentos que podem ser muito felizes. É uma experiência que
se repete porque, em 2009, eu estava para sair para um pósdoutorado e os colegas pediram para que ficasse. Eu percebi
que a situação era delicada, no espaço físico, na relação com a
universidade, e aceitei o desafio. Acho que a gestão foi bemsucedida, teve um bom diálogo com a administração central,
que nos deu apoio, e, ao mesmo tempo, conseguimos, dentro
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da universidade, destravar a sociabilidade, todos os grupos
se sentiram respeitados e conclamados ao debate, e isso foi
muito interessante. Foi exatamente o apoio da faculdade
que instou a me candidatar à reitoria. Eu tenho a impressão
de que a experiência anterior, sobretudo nesse aspecto, da
constituição do espaço público, do fortalecimento dos procedimentos democráticos de deliberação, da iniciativa para
resolver questões físicas - a manutenção da Ufba é um problema, a situação das obras é um problema -, iniciativas nesse sentido podem ser enfrentadas segundo esse espírito que
nós chamamos de construção coletiva. Tenho a impressão de
que a experiência anterior atualiza, em certa medida, tudo
aquilo que nós pretendemos fazer agora na universidade.
Dizem que a Bahia, por seu clima, não favorece a filosofia. O
senhor concorda?

É curiosa essa ideia. Mas o calor não embota o pensamento,
e a linguagem baiana não é hostil ao refinamento filosófico.
Na verdade, a filosofia cresceu muito na Bahia, em termos de
projeção, inclusive em relação ao resto do país. O congresso
de maior qualificação filosófica já realizado no Brasil foi feito
na Bahia, em 2013, o Congresso da Sociedade Interamericana
de Filosofia. Conseguimos atrair cerca de 400 estrangeiros,
que vieram apresentar seus trabalhos, entre eles, alguns dos
profissionais mais destacados do mundo. Entendo que a filosofia tem, sim, esse lado de algo etéreo, sem dúvida, abstrato,
mas há metafísicos que carregam pedras.
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