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C hegava ele, o mestre Jaime Barros,
com seu indefectível isqueiro Zippo
sempre à mão e três batidinhas na

mesa da sala de aula. Sua voz rouca, grave
e ao mesmo tempo delicada, nos tirava das
leves badernas que fazíamos entre as au-
las, para iniciarmos um delicioso tempo
de profunda concentração e formação.

Sua entrada calma na sala e em nossas
vidas foi (e segue!) marcante.

E ele nos deixou dia 28/6, depois de
lutar para vencer algumas doenças, mas
até o final animado com a vida e as lei-
turas. Me conta sua filha Suely que ao
visitá-lo no hospital um pouco antes do
seu falecimento, o encontrou feliz, se pre-
parando para participar, mesmo dali, do
Clube de Leitores que mantinha. Esse era
o querido Jaime Barros.

Com um grande domínio da língua por-
tuguesa e do universo da literatura, nos
fez mergulhar nos clássicos e nos autores
contemporâneos, fomentando em nós,
seus alunos, uma crescente sede de lei-
tura. Longe da chatice do que imaginá-
vamos ser uma “aula de português”, ex-
perimentávamos a sensação de embarcar
numa aventura, como num tapete mágico
que nos transportava, no tempo e no es-
paço, por diferentes épocas e autores.

Anos depois, eu já professor, fui seu colega
em um projeto experimental na Escola No-
bre da Bahia e, mais uma vez, o isqueiro
Zippo e sua convocação à literatura se faziam
presentes de forma firme e carinhosa. Ele
coordenava, com doçura e rigor, um projeto
genial que construímos coletivamente e que,
penso, foi revolucionário à época e ainda o
seria hoje. Nos encontrávamos semanalmen-
te e esses encontros eram mais do que tudo
de formação e amizade.

Um dos seus ex-alunos, Carlô Borges, o
homenageou nas redes com uma linda
mensagem: “Inesquecível o professor da in-
terpretação da palavra escrita, o professor
da ‘raça’ que ele tanto colaborou para virar
gente grande, gente culta. O registro da voz
grave do mestre nos instigando a ver mais
fundo e por dentro dos significados estará
sempre por aqui comigo!”.

E comigo também, Carlô, e tenho certeza
de que também com tantos outros colegas
e ex-alunos que não se cansam de mandar
mensagens consternados com sua passa-
gem, mas gratos, muitíssimo gratos, pelo
o quanto esse homem das letras ajudou a
nossa formação.

Tive o privilégio de entrevistá-lo para
nosso projeto Memória da Educação (me-
moriaeducacaobahia.ufba.br), e o seu de-
poimento é marcante, pois ali o vemos
falando sobre a importância do trabalho
coletivo, do professor enquanto uma li-
derança intelectual e afetiva.

Quando me recordo de Jaime Barros, de
seu legado como educador e me dou conta
da minha labuta na educação ao longo de
tantos anos, constato, mais uma vez, o
quanto a valorização e formação dos pro-
fessores deveria ser um dos pilares cen-
trais das políticas educacionais, e o quanto
estamos, infelizmente, longe disso, sobre-
tudo nestes funestos tempos atuais.

Nelson Pretto
Professor da Faculdade de Educação da UFBA
nelson@pretto.pro.br

EDITORIAL Sucessão de intrigas

Ocupando espaços e quebrando fronteiras

Oh gente, oh “raça”
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Governo destina
R$ 2,1 bi via orçamento
secreto para a Saúde

No contexto da guerra
de versões, vai
crescendo sensação de
incerteza, beneficiando
possíveis autores de
malfadados tropeços

Faz parte da luta contra a Covid-19 lançar
luzes sobre bastidores da aquisição de va-
cinas, tendo como consequência necessá-
ria a investigação das denúncias de rapina
do erário público.

Sabendo-se de alta relevância o com-
partilhamento das táticas utilizadas na
negociação dos contratos, poderão os bra-
sileiros ampliar ou reduzir o grau de con-
fiabilidade em quem carrega o dever de
liderar a travessia.

A sucessão de intrigas, desencadeada
pela Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI), vem produzindo um clima de sus-
pense, sem vislumbre de epílogo, seja para
ratificar culpas, por ações e omissões, ou

concluir pela inocência de protagonistas.
Parlamentares, servidores do Ministério

da Saúde, representantes de laboratórios e
negociantes intermediários, é grande a
fauna de atores emaranhados em roteiro

cuja pragmática não deslinda, por ora,
uma irrefutável condenação.

Neste contexto da indefinida guerra de
versões, vai crescendo sensação de incer-
teza, beneficiando, assim, possíveis auto-
res de malfadados tropeços, redundando
em acachapantes 524 mil óbitos.

Ou os responsáveis pela apuração agar-
ram-se aos rigores da técnica, assumindo
postura desapaixonada, além de bem e
mal dos pressupostos político-partidários,
ou quedará ineficaz todo esforço da oitiva
de tantos envolvidos.

Confirmando-se hipótese de atraves-
sadores sem legitimidade para repre-
sentar fabricantes e negociar junto ao

governo federal, precisam estes vis tra-
tantes ser identificados e extraídos do
convívio social.

Não se pode desconsiderar a proteção de
contas públicas, tampouco a necessidade
de aplicação do valor transparência, a fim
de evoluir do estágio da opinião para o do
conhecimento acerca dos ardis de que-
lônio processo de compras.

Não há hoje nada mais relevante, senão
acelerar o ritmo da vacinação, para tanto,
responsabilizar quem tenta atrapalhar ou
lucrar torna-se sábia estratégia de com-
bate à praga maior, a da corrupção, tendo
seus mentores a desmesura de locuple-
tarem-se da agonia do povo do Brasil.

E m tempos de crises globais, mais do
que vírus se multiplicam. Espera-se
que sim. Ideias, capacidade criativa

e de impactar socialmente sejam dire-
trizes corriqueiras. Agendas, encontros,
outras abordagens delimitam novos es-
paços – virtuais e potencializadores – no
que se refere aos movimentos sociais. São
públicos, abertos e convidativos. Demar-
cam ações mobilizadoras e convocadoras
sobre eixos pluriversos.

Abrindo o “julho das pretas” e de la-
tino-americanas, Rita Segato, Mary Gar-
cia Castro e Monica Cejas se juntam na II
Jornada Feminismos Decoloniais (UFRJ).
Investigadoras experientes divulgando
análises e abordagens empíricas, refor-
çam o que se anuncia, ademais, no Fa-
zendo Gênero (UFSC/Udesc). Intergera-
cionalidades e laços históricos. Ampliam

saberes, fazeres e devires; unem jovens e
gentes que se cruzam em plataformas
digitais. Apontam para as Universidades
como espaços ímpares de circulação e
intercâmbio, seguindo a missão exten-
sionista.

Do outro lado do mundo (ou só um
clique a mais), as uniões não são me-
nores, chegando a mais de 40 mil in-
tegrantes no Foro Generation Egualité
(Paris), com forte presença de meninas e
mulheres almejando existências iguali-
tárias. Tais ações não são inéditas. Foram
sempre maneiras e expressões coletivas
de corpos encarnados (Suely Messeder),
de vontades, desejos e planos sobre um
futuro possível. Já não precisamos vidên-
cias, mas práxis. Desde os anos 90 sim-
bolizam a criação de redes, estabelecem
estratégias e assinalam partilhas. Foi as-
sim em Pequim, Nairóbi, Porto Alegre ou
Salvador. Continua no Zoom, Meet ou
Teams. Sejam como representações de Es-
tados ou de pessoais individuais ou co-
letivamente intencionadas, encontros
deste tipo fazem vibrar emoções e pro-

cessos tão complexos e tensos quantos os
vividos na atualidade. São “celeiros” de
ideias, ventres e germinação.

Há urgência em resgatar memórias e
Histórias, de conhecer mais sobre a mun-
divisão, de analisar para além do senso
comum, mapear as diferenças e as se-
melhanças. Para além da (re)invenção de
movimentos sociais e de estratégias para
acessibilidade e para circulação de co-
nhecimento, objetivar vidas e visibilizar
pautas, causas e lutas. Tais eventos der-
rubam fronteiras, aglomeram pessoas e
fusos horários. Tecem vínculos entre mo-
vimentos plurais, poliglotas, de geogra-
fias distintas, propiciando interlocuções
que – em modo presencial – apresentam
diferenças no estar e no conviver. Os cy-
ber-movimentos e ativismos digitais dão
ilusão, desenham o porvir e convocam
marchas. Atrás de telas, levantam ban-
deiras em prol de um mundo mais igual,
justo e sustentável, no sentido pleno da
palavra. Fazem suas próprias histórias.
Não reclamemos de ausências, marque-
mos presença.

As charges publicadas neste espaço expressam as opiniões de seus autores


