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CAU GOMEZ
As charges publicadas neste espaço expressam as opiniões de seus autores

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

C ada ser humano abriga em si mes-
mo a história de seus antepassados.
Sua ancestralidade é parte de sua

personalidade, mas não é e nem pode se
tornar a diretriz de suas atitudes. O pas-
sado norteia o futuro, mas não é seu
proprietário. Nosso futuro deve ser ditado
principalmente por uma visão de mundo
que contemple a diversidade da natureza
humana, a individualidade de cada um e
a igualdade das oportunidades para to-
dos. Nenhuma exclusividade, nenhum
privilégio e nenhuma exceção que não
faça parte da intrínseca natureza de cada
um. Reparar o passado é construir, no
presente, um futuro de prosperidade para
todos, calcado no trabalho digno.

Para que excluir grupos, sejam mino-
ritários ou majoritários, retirando o mé-
rito de cada um? Para que incluir, real-
çando inabilidades, sob pretexto de uma
socialização discriminatória? Não seria
melhor tratar o indivíduo em sua diver-
sidade, oferecendo-lhe o de melhor para
que supere sua eventual inabilidade, sem
que tenha que criar e impor padrões?

Dentro de nós habita uma imagem com-
posta pela totalidade dos seres humanos e
é ela que compõe nosso modo de estabelecer
relações interpessoais. Lidamos com o outro
como concebemos a totalidade das pessoas,
como entendemos que seja um ser humano
e como acreditamos que devemos ser tra-
tados. Fabricamos estereótipos e nos vale-
mos deles para, equivocadamente, julgar a
pessoa. Querer igualar direitos não significa
impor condutas gerais nem coletivizar nor-
mas específicas de alguns grupos sociais.

Em cada ser humano deve existir um
lugar onde todos possam ali caber; onde
cada indivíduo tenha valor e possa ser
respeitado em sua diversidade. A cons-
trução desse lugar interno é tarefa a ser
executada ao mesmo tempo em que se
adquire habilidades relacionais que con-
templem a empatia, a compaixão e a hu-
mildade. É nesse lugar onde somos mui-
tos, no qual não há diferença de diretos,
mas há diversidade de naturezas a serem
respeitadas. Nele não há lugar para par-
tidarismos, interesses de grupo e nem
reparações sem méritos.

Enquanto o cidadão continuar exigindo
direitos particulares, a sociedade continuará
dividida, estratificada e preconceituosa. To-
dos devem buscar uma sociedade pautada
no trabalho, no mérito e nas habilidades de
cada um a serviço pessoal e coletivo. Mas-
sificar ideias, pregar doutrinas que oprimam
a criatividade e tomar a parte pelo todo é
destruir a individualidade. Sem a preser-
vação da singularidade de cada ser humano
na sociedade, tem como consequência a
criação do bando, da alcateia, na qual todos
são lobos uns dos outros.

Nunca é tarde para que as pessoas sá-
bias de nossa sociedade participem da
construção de uma egrégora onde vigore
o bem comum, o respeito à privacidade de
cada pessoa e o incentivo à busca da pros-
peridade pelo trabalho honesto. Uma so-
ciedade onde o cidadão se orgulhe de sair
do partidarismo para o sacrifício natural
de se tornar uma pessoa ética.

Adenáuer Novaes
Psicólogo, escritor, filósofo e engenheiro
adenauernovaes@gmail.com

EDITORIAL Dupla violência

UFBA: reitor eleito, reitor empossado
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Astros da F1 farão
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PF pede mais 30
dias para inquérito da
morte de Genivaldo

Ao seguirem caminho
avesso ao processo
civilizatório, as
recomendações
da magistrada
agridem a própria lei

Enoja até o cidadão desprovido de letras e
da oportunidade de educação formal a
conduta de uma juíza, Joanna Ribeiro
Zimmer, ao induzir uma criança violen-
tada a permanecer com o feto, negan-
do-lhe o direito ao aborto seguro, já ga-
rantidopordecisãojudicial.Amplamente
penalizada está a pequena brasileira de 11
anos, sendo vítima de estupro duas vezes,
umapelaviafísica,easegundapordesvio
institucional de quem se espera a virtude
da justiça.

Não poderia uma trilha tão íngreme
originar-se do desconhecimento de lições
elementares das ciências biológicas, acer-
ca da anatomia feminina infantil, nem

das disciplinas humanas, constituindo-se
necessária a proteção à fragilidade.

Para multiplicar o desgaste do Poder
Judiciário, em especial o de Santa Ca-
tarina, teria a integrante da corte aceito
de bom grado uma promoção por su-

posto merecimento, conforme avaliação
de seus pares no tribunal ora em sus-
peição de inépcia.

Ao seguirem caminho avesso ao pro-
cesso civilizatório, as recomendações da
magistrada de transferir a criança a um
abrigo para que não concretizasse a in-
terrupção da gestação agridem a própria
lei da qual seria guardiã, não descar-
tando-se a torpeza de caráter como causa
do sofrimento de quem sequer se pode
dizer púbere.

Em comunicado coerente com centro
de gravidade emocional em desequi-
líbrio, a representante da Casa de uma
Thêmis invertida manifestou-se em

contra-ataque, afirmando terem sido
vazados criminosamente os trechos da
audiência. Na mensagem, subjaz ino-
portuna acusação ao trabalho da im-
prensa, por ter dado visibilidade ao
mau exemplo de como podem agir de
forma monstruosa os portadores do de-
ver de decidir entre o bem e o mal.

Enquanto tal criatura ganha mimos de
seus pares, recebendo ordenado mais far-
toemsuanovacomarca,ameninacom22
semanas de gravidez corria risco de mor-
te, dada a insegurança da gestação, e
apenas ontem foi autorizada a deixar o
abrigo onde havia sido confinada para
retornar à casa da mãe.

T erminado o prazo para que fossem
apresentados recursos ao processo
eleitoral para escolha da nova ges-

tão da UFBA, encerra-se localmente essa
etapa do processo formal e caberá à Pre-
sidência da República nomear os novos
dirigentes.

O momento é de, unidos, defender que
a UFBA seja administrada entre 2022 e
2026 pela dupla Paulo Miguez/Penildon
Silva. Eles foram os únicos candidatos
com a inscrição homologada na eleição
que efetivamente deveria valer, mas isso
não é tão simples assim. Tento aqui, bre-
vemente, explicar o processo.

A legislação em vigor para escolha dos
dirigentes das Universidades é antiga e re-
trógrada. Ela está centrada em uma lógica
hierárquica que super valoriza o voto do
corpo docente: caso decida-se por uma elei-

ção ampla na comunidade universitária, o
peso dos votos dos professores terá que ser
de 70%, ficando os restantes 30% para va-
lidar votos de servidores e estudantes. Como
a comunidade universitária – na qual me
incluo fortemente – é contra esses pesos
desiguais e defende uma eleição direta com
pesos igualitários para as três categorias,
usamos uma brecha da legislação que pos-
sibilita que não se faça oficialmente essa
eleição, deixando para o colégio eleitoral
previsto na lei (composto pelos cerca de 90
membros dos conselhos superiores) a prer-
rogativa de promover eleição para a com-
posição de uma lista tríplice.

Assim, os nossos sindicatos (APUB, AS-
SUFBA e DCE) organizaram uma “consulta
informal”, tendo nela se inscrito apenas a
chapa Miguez/Penildon, que foram, as-
sim, os eleitos pelo voto da comunidade
universitária.

Posteriormente, e seguindo rigorosamen-
te a lei, o colégio eleitoral reuniu-se, tendo
antes recebido as inscrições dos postulantes
aos cargos de reitor e vice-reitor, sufragan-
do os mesmos Miguez e Penildon em pri-

meiro lugar. Dessa forma, foi composta a
lista tríplice exigida pela lei e que agora foi
enviada à Presidência da República para
nomeação, o que deverá acontecer até mea-
dos de agosto próximo.

Sendo assim, para nós, e aqui me incluo
como um professor da UFBA e militante
da democracia, só existe uma possibi-
lidade, que sempre foi a nossa bandeira:
“reitor eleito, reitor nomeado”.

Espera-se da Presidência da República
esse comportamento, mas não podemos
nos iludir nem tampouco baixar a guar-
da. Isso porque Bolsonaro não só tem
atacado as universidades públicas com
palavras, gestos e cortes de verbas, como
tem, literalmente, provocado a comuni-
dade universitária não nomeando o pri-
meiro lugar das listas tríplices. Isso já
ocorreu em mais de 20 das instituições
federais de ensino superior.

A democracia no país, exige, portanto,
que o Reitor eleito seja o Reitor nomeado,
e isso é algo que deve ser defendido por
toda a sociedade, e não só pela comu-
nidade da UFBA.


