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VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial   Promoção da igualdade étnico-racial reúne representantes 
de 22 países 

 
Luiza Bairros: "Não existe promoção da igualdade social num só país; esse é um 
esforço conjunto" 
INTERCÂMBIO - Seminário conta com participação de representantes da América 
Latina e da Península Ibérica  
 
Troca de experiências e criação de políticas públicas que promovam a igualdade racial e de 
gênero nos países ibero-americanos são os principais objetivos do Seminário "Experiências 
Iberoamericanas de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade ÉtnicoRacial com 
Perspectiva de Gênero", aberto domingo no Hotel Vila Galé, em Salvador. Promovido pelo 
Estado através da Secretaria de Promoção da Igualdade (Sepromi) em parceria com a 
Secretaria Geral Ibero-americana (Segib), o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas 
para a Mulher (Unifem) e demais entidades ligadas ao setor, o seminário conta com a 
participação de representantes dos 22 países da América Latina e a Península Ibérica. 
Durante três dias, os participantes do seminário discutirão o papel da sociedade e do poder 
público na promoção da igualdade étnica e de gênero e a criação de políticas eficazes para 
mudar o atual cenário através da troca de experiências e informações entre os diferentes 
segmentos ligados ao tema.  
 
Diversidade - Para Rebeca Reichmann, representante da Unifem, a busca por uma 
sociedade mais igualitária passa obrigatoriamente pela promoção da igualdade e a Bahia 
tem se mostrado essencial nesse processo. "As ações realizadas na Bahia são instrumentos 
muito significativos para a promoção da igualdade étnica e de gênero que estamos 
construindo. Ainda temos muito a aprender com a Bahia", declarou. "Salvador representa 
as principais manifestações culturais do Brasil, e a diversidade étnica é um dos destaques 
dos países ibero-americanos. Por isso é tão importante esse encontro ser realizado aqui", 
disse o secretário-geral da Segib, Enrique Iglesias. Para ele, o importante é reconhecer o 
tamanho do problema que existe na sociedade em relação ao preconceito e ao 
desconhecimento das diversidades culturais e praticar a tolerância.  
 
Troca de experiência ajuda a diminuir o preconceito  
 
Segundo a secretária de Promoção da Igualdade, Luiza Bairros, "não existe promoção da 
igualdade social num só país; esse é um esforço conjunto entre países". Ela acrescentou 
que a troca de experiências entre os países ibero-americanos é essencial para diminuir o 
preconceito racial e de gênero e levar mais conhecimento sobre as diversidades culturais. 
"Esse seminário é uma etapa importante que antecede o nosso 20 de novembro, momento 
em que se discute o reconhecimento do processo de promoção de igualdade que ainda 
temos pela frente", esclareceu o governador Jaques Wagner, referindo-se à data em que se 
comemora o Dia Nacional da Consciência Negra, no Brasil. Ele ainda citou as iniciativas da 
Bahia para atrair visitantes de outros países para conhecer a diversidade cultura baiana, 
através do turismo étnico, que após a implantação do voo Salvador/Miami, aumentou em 
334% o fluxo de turistas americanos. Outros exemplos são a realização do Festival de 
Músicas Mestiças e a criação do Museu da Música Africana em Salvador.  
 
COMEMORAÇÃO 
Setre realiza Semana da Consciência Negra 
A questão racial, a relação do negro com o mercado de trabalho e a geração de renda 
serão os temas abordados na Semana da Consciência Negra que a Secretaria Estadual de 
Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) iniciou, na tarde de ontem, com a participação 
de todos os seus servidores. O Coral Canto de Todo Lugar abriu o evento se apresentando 
no saguão do prédio do órgão. Uma série de atividades sociais está prevista para até 
sexta-feira. "No Governo do Estado temos um órgão específico para tratar da promoção da 
igualdade, mas esse debate não pode e nem deve ficar restrito, pois compreendemos que 
essa discussão é um dever de todos para a implantação de uma sociedade justa com 



oportunidades igualitárias", afirmou o secretário Nilton Vasconcelos, destacando a 
importância de se ampliar a discussão sobre a temática racial. Realizada pela primeira vez, 
a semana é uma ação do Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça da Setre, que assinou 
Termo de Compromisso com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), 
garantindo participação na 3a edição nacional do Programa Pró-Equidade de Gênero, onde 
a Setre é a única secretaria de estado a possuir certificação emitida pela SPM e com 
chancela da Organização Internacional do Trabalho (OIT).  
 

VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial Projeto Novas Letras deste mês destaca a Arte Negra 
 
O Núcleo do Livro, Leitura e Lite- ratura (NLLL) da Fundação Pedro Calmon, órgão da 
Secretaria de Cultura (Secult), realizará, quinta-feira, às 15h, na Academia de Letras da 
Bahia, em Nazaré, mais uma edição do projeto Seminários Novas Letras. Em comemoração 
ao Dia Nacional da Consciência Negra (20), o tema deste mês será Arte Negra  literatura e 
cinema e integrará a programação Novembro Negro do Governo do Estado. "No mês em 
que se celebra o Dia da Consciência Negra, o Seminário Novas Letras destaca a 
contribuição do povo negro em áreas da cultura, como a literatura e o cinema", ressalta a 
diretora do NLLL, Lúcia Carneiro. Durante todo o Mês da Consciência Negra, a Fundação 
Pedro Calmon promove o Novembro Negro. Uma série eventos mobilizam a cidade e 
colocam em pauta a cultura afrodescendente. Veja programação no www.fpc.ba.gov.br. 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Salvador sedia pré-conferência setorial de cultura 

A Bahia está em ritmo de conferências de cultura e se prepara para mais uma etapa da 
pré-conferência setorial, em Salvador, no próximo sábado (21), na qual estarão reunidos 
representantes de 13 segmentos culturais: música, teatro, dança, circo, artes visuais, 
audiovisual, culturas digitais, museus, arquivos, patrimônio, bibliotecas, livro e leitura e 
literatura. 

O encontro, que antecede a 3ª Conferência Estadual de Cultura, a ser realizada de 26 a 29 
deste mês, em Ilhéus, contará com uma série de debates sobre cada um desses 
segmentos, através de eixos temáticos. A Bahia é o primeiro estado do país a realizar pré-
conferências setoriais em atenção à diversidade cultural. 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Última chamada pública para projetos de mobilidade artística 

Foi divulgado mais um resultado da chamada pública para projetos de Residência, Difusão 
e Intercâmbio Artístico, através do Fundo de Cultura. Com a chamada pública, artistas, 
técnicos e estudiosos podem apresentar trabalho em outro estado brasileiro ou no exterior, 
além de realizar pesquisa, curso de capacitação ou residência artística. Os interessados 
têm ainda uma última oportunidade este ano, com uma seleção aceitando inscrições até o 
dia 27 deste mês. 

Nessa segunda chamada pública, voltada para os projetos a serem realizados em 
dezembro, foram selecionados "Espaço.espaço: objetos presentes", de Adriana dos Santos 
Araujo" e "LuzoouBrazuca", de Mauricio Santil Santos, ambos na vila de Evoramonte, em 
Portugal. 

As propostas foram analisadas pela Assessoria de Relações Internacionais da Secretaria de 
Cultura do Estado e pela Comissão de Pré-Seleção do Fundo de Cultura. Os critérios de 
seleção levaram em conta a adequação do projeto ao histórico de atuação do candidato, a 
relevância do evento e da instituição, a contribuição do projeto para a difusão e valorização 



da cultura baiana, as possibilidades de desdobramento do evento e o intercâmbio e 
apropriação de novos conhecimentos. 

Inscrições 

Para conseguirem o apoio, os interessados precisam ser convidados por instituições 
brasileiras ou estrangeiras, fazer a solicitação através do Formulário de Apresentação de 
Projetos do Fundo de Cultura e serem submetidos à avaliação da Comissão de Pré-Seleção. 
O formulário e a resolução que estabelece as regras para a obtenção do recurso podem ser 
vistos em bit.ly/a5VAf. 

Os projetos devem ser encaminhados à sede do Fundo de Cultura da Bahia, na avenida 
Tancredo Neves, nº 776, Edifício Desenbahia - Bloco A, CEP 41.820-020 – Salvador / 
Bahia, ou entregues pessoalmente no mesmo endereço, no horário das 14h às 17h. 

Serviço 

O quê: Chamada Pública para Apoio do Fundo de Cultura para projetos de Residência 
Artística. 
Quando: 3ª seleção (27 de novembro). 
Informações: (71) 3103-3007 e através de internacional.secult@gmail.com e 
internacional@cultura.ba.gov.br. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde On Line Consciência Negra 2009: A Fala do ministro 
Cleidiana Ramos 

Cidadania, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, Grupo A TARDE, ministro 
Edson Santos, Seppir, Zumbi 

 

O ministro Edson Santos no estúdio de A TARDE FM. Foto: Margarida Neide| AG. A TARDE 

A partir de hoje o Grupo A TARDE começa a publicar o seu conteúdo especial e multimídia 
em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra que será celebrado na próxima 
sexta-feira. Até lá  vocês vão encontrar aqui  entrevistas com gestores públicos, 
pesquisadores e empreendedores dos mais diversos segmentos. Durante a programação de 
A TARDE FM estarão sendo veiculados spots destes bate-papos. 

O primeiro convidado é o ministro Edson Santos, titular da Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade (Seppir). Na entrevista realizada por mim e por Meire Oliveira, o 



ministro falou sobre a trajetória da Seppir, os desafios e os acertos, além de destacar os 
preparativos para o ato público que será realizado em Salvador no dia 20 com a presença 
do presidente Lula.  Clique aqui para ouvir. 

 A partir de amanhã outros convidados estarão falando sobre negócios inspirados na 
cultura afro-brasileira e conduzidos por afrodescendentes, tema do caderno especial que 
vai circular em A TARDE na sexta-feira.  A cada dia, o Mundo Afro vai trazer novidades 
sobre a nossa cobertura especial.   

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde On Line Programação especial na TV 
Cleidiana Ramos 
Televisão, Dia Nacional da Consciência Negra, TV Cultura 
 

 

Imagem do documentário Negros, de Mônica Simões, que será exibido na TV Cultura. Foto: 
Divulgação 

Tem programação especial na TV Cultura a partir de segunda- feira por conta do que já 
virou a Semana da Consciência Negra e não mais apenas um dia. Vamos torcer para que a 
data seja lembrada por todo o ano. Na segunda-feira, dia 16, Zulu Araújo, presidente da 
Fundação Cultural Palmares estará no programa Roda Viva, que começa às 22 horas. 

Na faixa Especial Cultura será exibido Afro Trota, no dia 19, quinta-feira. O filme de Evaldo 
de Brito e Silvia Sausto investiga a história de um homem negro na Alemanha e vai ao ar 
às 23 horas.  No dia seguinte, Antonio Abujamra entrevista Kiesse Mangaka, estudante de 
relações internacionais e diretor de programas da televisão pública de Angola em 
Provocações, às 22 horas. 

Ainda na sexta, DOC TV IV traz o documentário Negros de Mônica Simões, às 22h30. O 
filme conta a trajetória de construção da imagem do negro na Bahia no período que vai dos 
anos 20 ao anos 2000.  No sábado 21, tem o especial Orgulho Negro, a partir do embalo 
do samba rock da banda Samba Sonica, a partir das 18 horas. 



No Entrelinhas, que vai ao ar às 22 horas do domingo, Allan Rosa comenta a obra do 
nigeriano Wole Soyinka. Vale lembrar que a Bahia não está no horário de verão, portanto  
tudo começa  uma hora antes. Mas como as grades de TV estão um pouco confusas 
confiram nos sites ou nos roteiros dos jornais. Em A TARDE a programação sai no Caderno 
2+ durante a semana e aos domingos na Revista da TV. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Cobranças do verão - EDITORIAL 

Referência principal do verão e sua variada gama de lazeres, terceiro destino turístico do 
Brasil,a Bahia vê apreensivao verão chegar. Não tanto pelos surtos de apagões, que a 
ministra Dilma Rousseff suprimira verbalmente do governo Lula e agora, apóso 
acidentenaslinhas de Itaipu,admite a contragosto. Asapreensões corrempor conta dos 
preparativos. 
 
Épreciso receberbem overão, ele traz turistas que aquecem a economia. A Bahia tem uma 
infraestrutura de serviços falha. 
 
Acentuou-se a precariedade do sistema ferryboat, que em 2008 transportou 1,8 milhãode 
pessoase222mil veículosnatravessia Salvador-Itaparica. Dispunha então de sete unidades, 
hoje reduzidasa cinco. E não há tempo – positivamente não há – de aumentar a frota. 
Apenas a concessionária cumpriu a sua parte no acordo para melhorias, ao adquirir novo 
ferry e reformar outro. O Estado deve um moderno barco. 
 
Óbices burocráticos atrasam providências. 
 
Ainda bem que, ao sul, os esforços do governador Jaques Wagner resultaram na estrada 
Camamu-Itacaré, que encurtaem mais de 100 quilômetros o acesso à Costa do Dendê e 
Costa do Cacau. Mas, se no baixo sul desponta o turismo, a Chapada Diamantina, ícone de 
vulto, sofre com a interdição do Poço Encantado. 
 
A Grutade ÁguaAzul está fechada desde 2007. Dez mil turistas deixaram de vê-la, vieram o 
desemprego e insolvência dos investimentos da rede hoteleira. A reabertura depende de 
avaliação de um relatório de vistoria centrado na escada irregular que o zelador do sítio 
natural fez para facilitar o trânsito de turistas. Fatosobremodocurioso e insólito, mas por 
causa deleo comércio de Lençóis,Andaraí, Mucugê e outras cidades esvaziou-se. 
 
O verão também faz cobranças a Salvador. 
 
O artista plásticoEmanoel Araújo,que reformou a Pinacoteca do Estado de São Paulo e ali 
fundou e dirige o Museu Afro Brasil,lamentouna revistaMuitoo“desleixo cultural”baiano. 
Oturismo localdeslustra as tradições culturais, à falta de políticas sintonizadas no aparato 
histórico. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Quem dá o último tiro 

Jorge Portugal Educador e poeta  
 
A metáfora, perfeita, é da autoria de Ailton Ferreira, hoje secretário municipal da 
Reparação: “Quandoo Jornal Nacional anuncia a morte de algum jovem negro e favelado, 
abala queceifou suavida foiapenas o último tiro. O primeiro ocorreu quando do seu 
nascimento, certamente de uma mãe solteira, num barraco sem água encanada e sem luz, 
na periferia; o segundo, quando ele ingressou em uma escola pública do bairro, sem 
material escolar, com professores que lá não apareciam e um currículo completamente 
defasado; o terceiro, quando, sem qualificação, bateu à porta de várias empresas e lhe foi 
negada a vaga, com o argumento de que não correspondia ao perfil exigido. Sem 



perspectivas, por volta dos 19 anos, recebe proposta do tráfico de drogas. Topa.Aos 25, no 
máximo, a polícia invade o morro e lhe dá o tiro de misericórdia. 
 
O último” . 
 
Agora entro eu: a polícia dá o tiro, mas é a nossa omissão que aperta o gatilho. Não vou 
falar da secular omissão histórica, porque neste caso, durante 500 anos, ela foi política de 
Estado: escravidão, abolição sem cidadania, exclusão social contínua,racismo e negação. 
 
Quero me reportar ao ritmo lento com que certas ações governamentais e atitudes da 
sociedade civil abordam a questão. Claro que vai aqui o reconhecimento a programas como 
Bolsa Família, Prouni, Pró-Jovem, Promimp, cotas universitárias e tantas outras iniciativas 
de um presidente-operário-nordestino, que nasceu pobre, e, portanto, conheceu na pele a 
negritude social. 
 
Mas a tarefa de inclusão do negro no sistema da sociedade brasileira é uma tarefa 
hercúlea, gigantesca, o verdadeiro projeto de construção da nação, que ainda não somos. 
E aí eu falo de prefeituras ( capitais e interior), ONGs, igrejas, terreiros, sindicatos e 
lideranças comunitárias. Vamos começar oferecendo uma oportunidade a esses jovens 
negros exatamente na linha divisória entre o sonho e a desistência? Vamos criar “vietnãs 
educacionais” nos bairros populares, que ospreparem para ingressar no Cefet e na 
universidade? Prefeitura, empresas, entidades civis e ONGs:aeducaçãode 
qualidadepodeseroprimeiro passo para que evitemos o último tiro. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde A democracia com agenda no sertão - Opnião 

Clementino Heitor de Carvalho Jornalista 
 
O descaso dos governos da Bahia com as regiões fora do eixo Salvador/Recôncavo é uma 
antiga distorção, ainda não de todo corrigida, comprovada até pelo desinteresse em 
resolver as questões de limites com Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás, Espírito Santo e 
Minas Gerais.Bem aocontrário do Brasil que pôs fim às suas pendências de fronteiras com 
países vizinhos. 
 
O médico e escritor Braz do Amaral chamou a atenção para este contraste no artigo “Sobre 
os limites da Bahia ea Carta Geográfica”, inserido no livro “Recordações Históricas”, 
publicado em Portugal, na cidade do Porto, em 1921, e reeditado em 2007 pela Assembleia 
Legislativa e Academia de Letras da Bahia. 
 
Por essa displicência e pela sua dimensão continental, a Bahia tem enfrentado surtos de 
investidas separatistas, contra os quais sempre se posicionou A TARDE, na linha de 
baianidade do seu fundador Simões Filho, continuada pelos herdeiros. 
 
Dentre as demonstrações de que a posição do jornal não se restringe à defesa da 
integridade territorial, sobressai a criação de sucursais e representações para a cobertura 
das diversas regiões do Estado, no sentidotambém da integração, para que não sejam 
tratados como baianos de segunda classe os residentes no interior mais distante. 
 
Esta conduta editorial por uma Bahia sem desigualdade, unificada pelo mesmo padrão de 
tratamento administrativo, dinâmica como é da própria natureza do jornalismo, 
nuncadeixoudeampliarse edeadaptar-seàsnovas circunstâncias da realidade mutante dos 
conjuntos homogêneos de municípios. E de verticalizar-se a partir do respectivo polo e 
dentro de cada um deles. 
 
AmicrorregiãodePaulo Afonsonãoficouà margem dessa preocupação, que deve ser 
compartilhada pelo poder público e pelo setor privado, observadas suas respectivas 
especificidades de atuação. 



 
Nesta parte do nordeste baiano, urge o cuidado especialde criarestímulos deinteratividade 
com a mídia em suas populações ainda desintegradas do viver coletivo mínimo necessário 
a uma sociedade. O que pode começar nas salas de aula feitas laboratórios de cidadania, 
operados por professores e pelos alunos habituadosà leitura de jornais e revistas– 
edelivros. Ecomadivulgação,decaráter multiplicador, dos resultados, que se manifestarão 
nos efeitos educativos para exercício do direito de voto pelo eleitor mais instruído e 
consequente aperfeiçoamento do sistema de representatividade popular, base 
insubstituível do regime democrático. 
 
O nordeste baiano sempre discriminado, excluído dos Probahias da vida, exibeotriângulo de 
atraso formado pelos municípios de CoronelJoãoSá,Pedro Alexandre(esteumcaso à parte) e 
Santa Brígida, que está a merecer estudo multidisciplinar em caráter emergencial, para 
responder a várias perguntas, a primeira das quais é sobre a conjunção de abandono oficial 
com submissão eleitoral. 
 
Equipe de reportagem poderá comprovar isso em trabalho de campo pautado para 
identificar seus problemas e soluções, a partir de um debate que envolva jovens lideranças 
descobertas para a liderança comunitária e o associativismo. 
 
Umcurso a céu aberto para o aprendizado da democracia como uma prática do cotidiano e 
não palavra vazia de sentido para enfeite dos discursos ocos de politiqueiros. 
 
Caminho mais curto para a emancipação do eleitorado refém de um sistema, tipo 
sambadecrioulo doidodeumanotasó, adosituacionismo compulsório, que mudou a cara mas 
ainda não mudou de métodos sustentados pelo clientelismo assistencialista, em marcha 
batida para a consolidação de sua matriz coronelística de dominação. 
 
Neste espaço de três ângulos e de três lados e de uma mesma submissão, deverá fazer-se 
sentir outra libertação, quando for ultrapassado o circulo da dependência dos estados 
vizinhos, sobretudo Sergipe e Alagoas, a ponto de as melhores unidades de saúde do lado 
baiano serem as ambulâncias queconduzem doentes para os hospitais de Aracaju ou 
Arapiraca (AL) e parturientes para as maternidades de Carira (SE) e Itabaiana (SE). Toda 
uma agenda para a democracia a ser praticada no sertão que iluminou e industrializou o 
litoral do nordeste com as usinas da Chesf mas não se desenvolveu. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Consciência negra na feira 

A tradicional Feira de São Joaquim recebe, hoje, o evento Consciência Negra, promovido 
pelo Fundo Municipal para o Desenvolvimento Humano e Inclusão Educacional de Mulheres 
Afrodescendentes (Fiema). A partir das 9h, as mulheres que trabalham e transitam pelo 
local podem participar de palestras sobre temas como a Lei Maria da Penha, consciência 
negra e educação, entre outras atividades de mobilização. 
 
O evento contará com a animação da cantora Márcia Short e também da banda A 
Mulherada. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Zebrinha correu o mundo e agora seu prazer é ensinar o que 
sabe 

Nesta semana, A TARDE homenageia personalidades baianas de origem 
afrodescendente 
 
VALMAR HUPSEL FILHO 
 



“Sou de Ogum. A estrada é minha”. 
 
José Carlos Arandiba trilhou seu caminho por meio de sua arte – da infância em Ilhéus à 
migração para Salvador, até o reconhecimento nos diversos países por onde passou. Seu 
inegável talento também é a estrada para muita gente, que, ao seguir seus passos, parte 
do nada para o sucesso, dançando. 
 
A dança e a coreografia transformaram José em Zebrinha – nome mundialmente conhecido 
como sinônimo de excelência nas artes do movimento do corpo. “Meu nome é Zebrinha, 
rapaz. É meu ganha-pão”, diz ele ao repórter, que insistia em saber qual é aquele que está 
escrito em sua carteira de identidade. 
 
“Tive de graça uma educação que seria muito cara para qualquer pessoa”, diz Zebrinha, 
que é diplomado em dança clássica e moderna na Stadeliyk Conservatorium en dans 
Academie te Arnhem (Hogeschool voor De Kunsten In Arnhem), na Holanda. O bailarino já 
se apresentou como solista no Brasil Tropical, no Introdanns, Paradis Latin, em Paris e 
Alcazar de Paris, além do Ballet de Monte-Carlo. 
 
Atuou e dançou em shows com artistas como Tina Turner, Liza Minelli, Joel Grey e Ben 
Vereen. 
 
No cinema, atuou como coreógrafo para o filme Wild Orchid, deZelman King,eBesouro, 
alémda minissérie ÓPaí Ó. 
 
No teatro, trabalhou em peças no Brasil e exterior. São exemplos Zumbi,em 
LondreseBrasil, Erê em Londres, Dona Flor e Seus Dois Maridos, em Ilhéus e em Salvador, 
A Ópera dos Três Vinténs, O Cabaré da Raça, Relato de Uma Guerra Que Não Acabou, Ó 
Paí Ó, Áfricas, Sonho de Uma Noite de Verão. 
 
O corpo e a voz O professor Zebrinha já ministrou cursos livres na escola de dança da 
Universidade Federal da Bahia, na Stadeliyk Conservatoriam en dans Academie te Arnhem, 
na Academie Internationale de Paris (França), no Project Studio, em Munique (Alemanha) 
ena Federatie Friy Tiyed (Bélgica). 
 
Além disso, é diretor artístico do Balé Folclórico da Bahia e coordenador “vitalício” do Bando 
de Teatro Olodum. “O Balé é meu corpo e o Bando é minha voz”, define. E depois brinca: 
“Você já viu uma turma de balé formada só por pretos?”, provoca. 
 
Humilde, Zebrinha fala pouco de si. Não conta, por exemplo, que fala cinco idiomas: inglês, 
francês, holandês, alemão, além do português. 
 
“Arranho também no espanhol, mas é difícil porque é muito parecido com minha língua”, 
diz. Também hesita em descrever a carreira que Com sorriso largo, Zebrinha, que nasceu 
em Ilhéus, tem seu nome conhecido e respeitado em muitos países Xando Pereira / Ag. A 
TARDE teve como modelo. “Não era lá isso tudo, não. Era só para ganhar um troco”, diz. 
Mas os trabalhos fazem inveja a muitos modelos por aí. Ele foi garoto propaganda de grifes 
mundiais, como Adidas, Nestlé, Cartier e Paco Rabani, entre outras. 
 
Retorno “Prefiro falar dos meus”, diz ele, lembrando queseu maior prazer hoje é transmitir 
seu conhecimento aos alunos. 
 
Eles não escondem o carinho por aqueles que o chamam de “tio”. “É um prazer passar o 
conhecimento aosoutros. Éo retorno, meu troco”, define. Ele recorda de ter formado mais 
de 600 profissionais. Alguns deles hoje ocupam lugar de destaque em importantes 
companhias. Alunos seus já foram parar, por exemplo, na Alvin Ailey American Dance, nos 
Estados Unidos – a mais importante companhia de dança negra do mundo, cuja diretora foi 
sua própria inspiração para começar a dançar. 
 
As aulas de Zebrinha, ele conta, vão além da dança e invadem para a formação intelectual 



e social dos dançarinos. 
 
“Conversamos muito durante as aulas”, diz ele. Os assuntos giram sobre questões sociais, 
a consciência do papel de cada um na sociedade e a formação intelectual, “base de 
qualquer trabalho artístico”. 
 
Ele conta, por exemplo, que durante os papos nas aulas já ouviu de alunos comentários 
que vão desde a “isso dá vontade é de metralhar todo mundo” até “porque s pessoas não 
se ajudam uns aos outros?”. 
 
“Falamos muito do poder daunião. Parece simples,mas não é. As pessoas são responsáveis 
também pelo próximo”, disse. Zebrinha conta que procura passar os seus alunos que, por 
mais que seja pobre a história de alguém, ela é importante. Quando questionado se ele, 
um profissional bem-sucedido e reconhecido em diversos países já foi vítima de preconceito 
racial, ele lembra: “Acontece até hoje, né?”, WWW. ATARDE.COM . BR Leia o caderno 
especial de A TARDE, sexta-feira, Dia da Consciência Negra 

Encontros com Clyde Morgan e Mário Gusmão  

Zebrinha teve uma formação intelectual que não existe mais na Bahia, pelo menos em 
escola pública. Foi aluno do Colégio Estadual Duque de Caxias, no bairro do Curuzu, que 
tinhaNeide Aquinocomo coordenadora e onde obteve sólida formação artística, além do 
conteúdo das disciplinas habituais. 
 
Foi “dançando” a molécula da água que mostrou, pela primeira vez, o seu talento. 
 
Não demorou a formar um grupo – e o colégio a se sagrar campeão brasileiro em danças 
folclóricas. 
 
Prestou vestibular para medicina veterinária com o propósito de trabalhar na saúde 
pública, mas o curso não durou dois semestres. 
 
Àquela época, conheceu o professor americano Clyde Morgan, que lecionava na Escola de 
Dança da Ufba e foi “o primeiro a trazer a consciência teórica à dança negra”. 
 
O grande impacto na sua formação intelectual, no entanto, se deu quando, ainda 
adolescente, teve contato com o ator Mário Gusmão, um dos maiores nomes do cinema 
nacional e ícone do teatro baiano. 
 
“Foi ali que tive a consciência de minha história real, que não é aquela da escravidão”, 
lembra Zebrinha. 
 
Dançarino realiza sonho de conhecer e atuar na África  

A foto da dançarina e coreógrafa americana Judith Jamison foi determinante. “Ao ver 
aquela imagem, disse para mim: quero fazer isso”, conta Zebrinha. Hoje, artista 
consagrado, o dançarino baiano é amigo pessoal do ídolo. Jamison é diretora da Alvin Ailey 
American Dance Theater – a mais importante companhia de dança negra do mundo. 
 
Depois do reconhecimento profissional na Europa e Estados Unidos, Zebrinha, aos 55 anos, 
está voltando às suas origens. Conheceu recentemente a África – o primeiro mundo de 
todos os seres humanos.“ Estou me encontrando no continente africano”, disse ele, 
revelando especial carinho pelo Togo, país que fica no oeste do continente. 
 
“Só recentemente realizei meu grande sonho que era trabalhar na África”, disse. Em 
setembro deste ano, Zebrinha dirigiu e coreografou dois espetáculos para o Festival 
Azimut, em Ruanda, inspirado no genocídio. Encantado com a riqueza cultural da África, 



tem projetos pararetornar. “É emocionante para um filho da diáspora africana ter a 
oportunidade de retornar às suas origens”, disse. 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio Vovô: 'Bahia continua sendo uma terra muito perversa e 
racista' 

Midiã Santana | Redação CORREIO | Fotos: Evandro Veiga e Midiã Santana  

No próximo 20 de novembro será comemorado o dia da Consciência Negra no Brasil. A 
data serve para 'que a população afro-brasileira faça uma reflexão sobre os seus 
antepassados e a busca por espaço na sociedade', na avaliação de Antonio Carlos do 
Santos, mais conhecido como Vovô, líder do Ilê Aiyê. Para ele, no entanto, isso ainda é 
algo que está longe de acontecer. 'Não existe um trabalho de resgate da memória de 
Zumbi. Até nas escolas ainda existe muita resistência dos professores, que também não 
estão capacitados', diz o líder comunitário.  

Em entrevista exclusiva ao Correio24horas, Vovô fala sobre carnaval, racismo, segregação, 
desaparecimento dos afoxés e Mohamed, o jovem de Guiné que fugiu para o Brasil em um 
navio com o sonho de virar jogador de futebol, e que acabou sendo adotado por Vovô. 'Ele 
está bem adaptado. Está até namorando, já!', disse o líder do Ilê Aiyê, que também 
comentou como está  o bloco e o terreiro Axé Jitolu após morte de Mãe Hilda. 'Esse vai ser 
o primeiro carnaval sem a presença de minha mãe. A gente ainda não sabe como vai ser 
festejar sem ela'. 
 
Ainda segundo Vovô, apesar de o estado baiano ser o local onde existem mais negros fora 
da África, ele ainda não é a terra ideal para um negro viver: 'A Bahia continua sendo uma 
terra muito perversa, muito racista, e que segrega muito'. Segundo ele, essa situação 
desigual tem como motivo um 'ranço da escravidão' que 'persegue' a população afro-
brasileira. 'Nós estamos um pouco acomodados, nos conformamos com muito pouco. Isso 
tem que mudar!'.   

Confira a entrevista completa: 

Com tantos debates e discussões sobre a difusão das raízes afro no país, como 
você vê atualmente a imagem do negro na sociedade? 
Nós podemos dizer que avançamos, que o saldo está positivo. Mas não posso dizer que me 
sinto contemplado. Muita coisa ainda tem que ser feita. A Bahia continua sendo uma terra 
muito perversa, muito racista e que segrega muito. Hoje, temos muitos negros capacitados 
na política. Também é importante ter negros no poder, precisamos fazer nossa parte, 
tomar mais gosto pelo poder, pois ainda temos aquela coisa do ranço da escravidão que 
nos persegue. Veja o Ilê. Quando surgiu, causou um alvoroço muito grande, e até hoje nós 
somos referência. E é isso que é preciso, lutar mais. Nós estamos um pouco acomodados, 
nos conformamos com muito pouco. Isso tem que mudar.  
 
Mas, como é esse racismo que, segundo você, ainda existe na Bahia? 
O racismo é algo muito elaborado e organizado. Com o passar dos tempos, ele mudou de 
forma. Agora, não agridem, não usam palavras. Eles fazem ações, agem através de 
fachadas e temos que encontrar formas de combater isso que impede o nosso crescimento 
na educação e até mesmo na saúde. São várias formas sutis que aparentemente são como 
'correntes invisíveis'. Na mídia, por exemplo, eles não dão divulgam informações sobre 
blocos afros. Na Bahia, no Brasil, não há conflito racial porque todo mundo acha que isso 
está certo. A gente não consegue se unir.  



 
Para Vovô, o negro tem que 'tomar mais gosto pelo poder' 

Em mais de três décadas de existência, o Ilê Aiyê continua firme, enquanto outros 
acabaram no esquecimento e pararam de desfilar. A que você atribui esse 
desaparecimento? 
Nos blocos Afro faltam investimentos e patrocínio. O Ilê Aiyê consegue sobreviver nessa 
resistência, que se deve à cumplicidade do povo, que está sempre nos acompanhando e 
gosta da nossa proposta. Essa cidade é racista, é desigual. Também tem a questão de não 
ter estrutura para conseguir se organizar. 
 
O Ilê, hoje, é estruturado e com uma base sólida. Antes dessa consolidação, quais 
foram as maiores dificuldades?  
Bem, o Ilê foi um bloco que desde o inicio conseguiu colocar na cabeça das pessoas que, se 
elas querem um bloco bom e bonito, têm que pagar. Essa história de que tudo de negro é 
filantrópico não existe. Vivemos em um país capitalista. Você tem que pagar funcionários, 
alugar trio, tem que pagar almoço, pagar porteiro, os encargos... Você não pode 
competir no Carnaval se sair com um ‘triozinho’ pequenininho. Somos cidadãos e 
precisamos ter um espaço de qualidade. Conseguimos manter essa mentalidade desde o 
inicio. Se não fosse isso, seria bem mais difícil. O Ilê gera negócio, emprego, renda, cursos 
profissionalizantes. Além do mais, Carnaval é muito caro. Precisamos ter recursos. 

 
Mohamed está bem adaptado e já tem até namorada 

Neste ano, você adotou o Mohamed e impediu que ele fosse extraditado de volta à 
Guiné. Passados mais de seis meses, como está a adaptação dele ao país e o que 
mudou na vida de vocês após a adoção? 
Ele está bem, está estudando, jogando futebol, que é sua paixão, mas... Ele também se 
apaixonou pelo Bahia, aquele falso (risos). Ele mora no Curuzu, com as tias e os primos e 



fica lá no Ilê, tomando curso de informática e português. Lá no Curuzu é melhor, porque 
tem muito mais movimento do que aqui onde moro (bairro do Iapi). Ele está bem 
adaptado, está até namorando, já! (risos). Ainda não conheci a família dele, mas sei que 
ele tem apenas um irmão gêmeo, um tio e uma avó.  
 
Sobre o Dia da Consciência Negra, muitos negros não sabem o motivo da data, 
nem sequer fazem um momento de reflexão. Como você enxerga isso?  
Há pouco tempo, essa data não era muito celebrada. Comemoravam mais o dia 13 de 
maio. Mas já passaram a reconhecer mais, tem a caminhada que sai do Campo Grande... 
Já estão sendo realizados mais eventos, como a peregrinação para a Serra da Barriga em 
Palmares, terra de Zumbi. Porém, tem gente que não tem muito conhecimento e até 
conseguirem mudar a representação do nome Zumbi. Muitos achavam que era uma 
assombração, um bicho feio, uma coisa assustadora e diziam as crianças 'se não for dormir 
vou chamar o Zumbi'.  
 
Não se tem feito um trabalho de resgate da memória dele, que foi um herói nacional. O 
próprio governo tem que se responsabilizar a não falar de Zumbi só no dia 20 e mês de 
novembro. Tem que ser dito no dia a dia, nas escolas. Mas até nas escolas ainda existe 
muita resistência dos professores, que também não estão capacitados.  
 
Voltando ao assunto carnaval, como estão os preparativos? Qual será o tema do 
bloco para 2010?  
O tema vai ser Pernambuco, mas também iremos falar sobre revoluções de países 
africanos, o negro no poder, além de apontar alguns estados brasileiros como referências 
africanas, como Bahia e Maranhão. Escolhemos Pernambuco porque é um lugar que tem 
muitos negros e muitas manifestações do recôncavo durante o ano. Vamos trazer 
maracatus e bonecos gigantes, para fazer uma segunda de Carnaval muito bonita. Sem 
esquecer que esse vai ser o primeiro Carnaval sem a presença de minha mãe. A gente 
ainda não sabe como vai ser festejar sem ela, mas com certeza será um Carnaval com 
muito brilho.  

 
Vovô segura troféu com imagem de Mãe Hilda que recebeu na Câmara 

Há quase dois meses o Ilê e a Bahia perderam Mãe Hilda. Conta um pouco da 
importância da matriarca e como ficou o grupo e o terreiro Axé Jitolu após a 
perda?  
Ela era uma pessoa muito presente na minha vida e na vida do Ilê. No dia-a-dia, não 
fazíamos nada sem consultá-la. E ela sempre estava lá para nos dar uma orientação. 
Então, isso ainda é muito novo pra gente. Essa semana teve uma homenagem para o Ilê, 
uma Sessão Especial na Câmara dos Vereadores, em que ela também foi homenageada em 
um troféu. Nesse troféu, estava estampada a imagem dela. No dia do aniversário ela 
também foi homenageada e com certeza será homenageada no Carnaval.  



VEÍCULO TÍTULO 

Correio Mulheres da Feira de São Joaquim são homenageadas hoje 

As mulheres que trabalham e frequentam a Feira de São Joaquim serão homenageadas na 
manhã desta terça-feira (17). O evento Consciência Negra na Feira de São Joaquim 
acontece às 10h e conta com shows musicais, oficinas, palestras e orientação sobre a 
saúde da mulher.  

A homenagem é promovida pelo Fundo de Inclusão Educacional de Mulheres 
Afrodescendentes, da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esportes e Lazer.  

(Notícia publicada na edição impressa do dia 17/11/2009 do CORREIO) 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Dia da Consciência Negra com palestra e debate no Forte 
Santo Antônio Além do Carmo 

A Associação Cultural Capoeira Raça vai comemorar o Dia da Consciência Negra, na 
próxima sexta-feira (20), com uma palestra, seguida de debates, de Luis Oliveira Rocha, 
conhecido como Mestre Medicina, no Forte Santo Antônio Além do Carmo, ou Forte da 
Capoeira, às 19hs. 

O equipamento é administrado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), uma 
autarquia da Secretaria de Cultura (Secult) do Governo do Estado da Bahia e fica localizado 
na Rua Barão do Triunfo, s/n, mais conhecida como Largo de Santo Antônio, no Centro 
Histórico de Salvador. 

A homenagem ao Dia da Consciência Negra integra a programação do XXVIII Batizado e 
Troca de Graduação da Academia Cultural Capoeira Raça, de Neilton Moreira Nascimento, o 
mestre China, que será realizado também no Forte Santo Antônio Além do Carmo, no 
sábado, 21 de novembro (2009), a partir das 14hs30min. 

A programação prevê ainda encontros, aulas e rodas de capoeira, além de uma 
apresentação de Maculelê, com grupos de crianças, no Teatro Salesiano, em Nazaré, na 
quinta feira, 19 de novembro (2009), às 18hs. 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Consciência Negra na Feira de São Joaquim 
 
Uma extensa programação para mulheres – feirantes e consumidoras – da Feira de São 
Joaquim ocorrerá durante todo o dia de amanhã (17) no Galpão dos Quiabos, promovido 
pelo Fiema – Fundo de Inclusão Educacional de Mulheres Afrodescendentes, ligado à 
Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esportes e Lazer (Secult). 

Com o tema Consciência Negra na Feira de São Joaquim,  o evento será aberto às 10 
horas, e contará com uma programação variada para as mulheres presentes à feira, como 
shows musicais, oficinas de estamparia de camisetas, palestras, aferição de pressão 
arterial e distribuição de panfletos sobre a saúde da mulher e samba-de-roda. 

Coordenado por Célia dos Humildes, do Fiema, a ação marca a semana da Consciência 
Negra, que terá seu ponto alto na próxima sexta-feira, dia 20, quando se comemora o Dia 
Nacional da Consciência Negra. Segundo a coordenadora Executiva do Fiema, Juçara Rosa 
Araújo, estão previstos shows musicais com a banda A Mulherada, Márcia Short e Paula 
Azeviche e apresentação de samba-de-roda com As Paparutas da Ilha do Paty. Também 
serão realizadas palestras sobre a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340), que cria 



mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e 
Educação e Consciência Negra, esta última com a doutora Stael Machado. 

Nas oficinas de estamparia em camisetas, as mulheres levarão para casa as blusas 
produzidas por elas, sem custo algum. As oficinas, com duração de 40 minutos, ocorrerão a 
cada hora, possibilitando que as interessadas possam participar no momento em que 
chegarem ao local.  

O Fiema é presidido pelo secretário Municipal da Secult, Carlos Soares, sob a gestão de 
Adriana Nascimento, e conta com a participação de representantes da Secretaria Municipal 
da Reparação (Semur), Superintendência de Políticas para Mulheres (SPM), Ministério 
Público e Movimento das Mulheres. O Fundo Municipal desenvolve diversos projetos na 
comunidade voltados basicamente para as mulheres. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia É hora do vídeo sair de casa 

Dimas Novais - Depressão, manias, meio ambiente, relacionamento, trabalho. Esses são 
alguns dos temas abordados no XIII Festival Nacional 5 Minutos, que teve início ontem e 
prossegue até o próximo sábado, levando ao público momentos de reflexão, 
entretenimento e cultura através da exibição de filmes, debates e oficinas. Promovido pela 
Diretoria de Audiovisual, Instituição da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, a edição 
2009 do evento reúne 50 curta-metragens de até 300 segundos para a Mostra 
Competitiva, ponto alto do Festival. Dos olhares da mãe e dos amigos, os vídeos, criados 
muitas vezes em casa, serão vistos agora por inúmeros espectadores que vão eleger um 
dos vencedores a ser premiado. No total, serão distribuídos R$30 mil em cinco categorias. 
Geralmente, as inspirações para os vídeos vêm de uma situação caseira, de um olhar sobre 
si mesmo ou de reflexões sobre alguma problemática social.  
 
No caso de Davi Lopes Ramos, 27, ele se utilizou de um curioso e particular cotidiano para 
criar o vídeo de comédia “O Fim do Mundo”, que participa da Mostra Competitiva. “Minha 
mãe é um pouco estressada em casa e ela tem mania de arrumar tudo o que eu faço. Uma 
vez, enquanto eu cozinhava, ela começou a tampar todos os objetos,” explica. A partir 
disso, ele, que se formou em Cinema e Vídeo há 3 anos na FTC, bolou a história sobe um 
casal cuja mulher é maníaca por (adivinhe!) tampar as coisas, deixando o marido dela 
louco.  
 
Já o estudante de Cinema da FTC, Léo Fonseca, 21, preferiu abordar em seu vídeo uma 
temática ainda mais íntima. “O curta fala sobre depressão. Sempre achei que esse assunto 
era muito mal compreendido”, conta o realizador de “Tons de Cinza”. “Meu objetivo era 
fazer um vídeo explicativo, mas não didático, em que as pessoas vissem o lado humano da 
doença”, completa. O filme foi feito como exercício final de uma matéria da faculdade, 
assim como “Fragmentos”, de Gillian Villa, Daniela Dantas e Fabíola Silva, colegas de sala 
de Léo. As intervenções humanas na cidade são o tema explicitado pelo trio que misturou 
poema, música e imagem no documentário. 
 
Criador de “A Morte de Férias”, Cláudio Guido, 32, trabalha profissionalmente com 
ilustrações gráficas e este seu primeiro vídeo de animação em flash surgiu com o intuito 
principal de aumentar o portfólio pessoal. “O investimento nisso foi o custo de me 
sustentar dois meses sem trabalhar”, revela ele, que tirou uma folga do emprego para se 
dedicar exclusivamente ao curta. 
 
 Vencedora do 19º Festival Internacional de São Paulo, com o vídeo “A Cidade de Plástico”, 
em 2009, Liliane Sena, 20, reverteu R$2.500, parte do prêmio, para produzir “Rodando a 
Moenda”, vídeo que rendeu horas de gravação. Dele, ela adiantou a edição para inscrever 
nesse Festival apenas com os aproximados 300 segundos exigidos. Oportunamente, a 
garota está produzindo outro de 15 minutos e pretende fazer um ainda mais longo para 



inscrever em diferentes concursos. O investimento de Liliane pode ser considerado alto, 
pois, na maioria das vêzes, para rodar um curta nos moldes dos inscritos no Festival 5 
Minutos as despesas são básicas, apenas para bancar transporte e alimentação dos 
envolvidos na produção.  
 
“Ganhar!”, claro, é a expectativa máxima dos jovens neste Festival. Entretanto, eles 
também estão ansiosos para perceber o que o público vai sentir ao assistir suas obras. 
“Será que as pessoas vão entender o que a gente quis passar? Qual será a reação de 
alguém ao ver meu filme?”, pensa Guido.  Geralmente os vídeos passam pelo crivo inicial 
dos pais e amigos. Depois, o julgamento do público (não é tão benevolente assim) é o 
termômetro.  
 
A Bahia conta com 30 vídeos selecionados para a Mostra, entretanto outros nove estados 
estão no páreo também. Estes filmes serão exibidos ao longo da semana em Salvador e em 
mais dez cidades do Estado. Na capital serão exibidos também o “Panorama Nacional”, com 
os demais vídeos habilitados (241 ao todo) que não foram selecionados para a Mostra. 
Entre os destaques da programação está a estreia da Mostra de Cinema Infantil de 
Florianópolis. “Queríamos inserir atividades para crianças também, e como já tinha 
informações sobre esse evento de Santa Catarina entramos em contato e eles toparam”, 
conta a coordenadora geral do Festival Tatiana Carvalho.  
 
O coletivo Media Sana vai apresentar, na sexta-feira, o Livre Cinema, perfomance em que 
vídeos são editados ao vivo. Além disso, duas mostras universitárias, a Doc e a Microfilme, 
mostras paralelas do evento mineiro Vivo arte.mov, além da exibição de filmes de 19 
países serão realizadas. Amanhã, o público poderá participar de um debate com Pedro 
Pimenta, o realizador do festival de documentários de Moçambique Dockanema, cujo os 
vídeos estarão em exibição na Sala Alexandre Robatto, no sábado. Uma agenda de cursos, 
oficinas, mesas de debates, encontros e até festas com Djs e Vjs estarão também a 
disposição do público. A programação completa pode ser acessada no site dimas.ba.gov.br. 

 VEÍCULO TÍTULO 

IBahia Salvador sedia pré-conferência setorial de cultura 

A Bahia recebe mais uma etapa da pré-conferência setorial, em Salvador, no próximo 
sábado (21), na qual estarão reunidos representantes de 13 segmentos culturais: música, 
teatro, dança, circo, artes visuais, audiovisual, culturas digitais, museus, arquivos, 
patrimônio, bibliotecas, livro e leitura e literatura. 
 
O encontro, que antecede a III Conferência Estadual de Cultura, a ser realizada de 26 a 29 
deste mês, em Ilhéus, contará com uma série de debates sobre cada um desses 
segmentos, através de eixos temáticos. A Bahia é o primeiro estado do país a realizar pré-
conferências setoriais em atenção à diversidade cultural. 

VEÍCULO TÍTULO 

Jornal da Mídia Heloísa Buarque de Hollanda faz palestra na Pré-Conferência 
Setorial 

 
Salvador - A abertura oficial da Pré-Conferência Setorial, no próximo sábado (21), às 8h30, 
na Faculdade de Arquitetura da UFBa, terá a participação do secretário de cultura Márcio 
Meirelles. Um das presenças mais esperadas no evento é a professora Heloísa Buarque de 
Hollanda que irá falar sobre “Redes produtivas de cultura”. 
 
Heloísa Buarque de Hollanda é ensaísta, escritora, editora, crítica literária e pesquisadora 
brasileira. Professora Titular de Teoria Crítica da Cultura da Escola de Comunicação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é coordenadora do Programa Avançado de 
Cultura Contemporânea (PACC/UFRJ) e da Biblioteca Virtual de Estudos Culturais 
(Prossiga/CNPq) e diretora da Aeroplano Editora Consultoria Ltda. Foi também Diretora da 



Editora da UFRJ e do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. 
 
As Pré-Conferências Setoriais de Cultura são preparatórias para a III Conferência Estadual 
de Cultura que acontece de 26 a 29 de novembro, em Ilhéus. Ao todo, são 17 pré-
conferências setoriais, cada uma tratando de uma área específica das artes ou da cultura. 
Treze delas somente no próximo sábado (21).  
 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já PÚBLICO VIBROU COM SHOW DE MARCIA CASTRO, MARIANA 
AYDAR E MARIA GADÚ 

 
Marcia Castro, Mariana Aydar e Maria Gadú, as três maiores 
revelações da música popular brasileira recente, causaram 
frisson na última sexta-feira, 13, no Largo Pedro Archanjo, 
Pelourinho. O show fez parte do projeto Novembro - 
Música em Todos os Ouvidos, realizado pela Fundação 
Cultural do Estado da Bahia em parceria com o Pelourinho 
Cultural, programa da Secretaria de Cultura do Estado da 
Bahia. 

Quem passava pelo Pelourinho horas antes do show, deve 
ter se surpreendido com um movimento diferente. Desde o 
início da tarde, fãs e amantes da boa música circulavam 

pelo Pelô, logo após adquirirem os seus ingressos para a grande noite. A primeira a subir 
ao palco foi a baiana Marcia Castro que provou já ter uma legião de fãs no Estado que se 
esbaldou ao som da mistura de jazz, frevo e samba-rock da artista. 

No repertório, o público pôde conferir as composições que fazem parte do seu primeiro 
disco, intitulado Pecadinho. O grande sucesso do CD, a música Frevo Pecadinho, 
composição de Tom Zé e Tuzé de Abreu, foi executada duas vezes para o delírio dos fãs, 
que não se fizeram de rogados e dançaram ao som do mais conhecido ritmo 
pernambucano. Grandes sucessos da música brasileira ganharam releituras originais na voz 
da baiana e de sua banda, que conta com Tamima Brasil, ex-percussionista de Cássia Eller, 
na bateria. Entre alguns deles, Nega Neguinha, de Zeca Baleiro, Preta Pretinha, dos Novos 
Baianos e Jorge Maravilha, de Chico Buarque.  

Marcia fez também uma homenagem aos 40 anos de Moraes Moreira e cantou um dos 
clássicos do frevo, a música Varre, Varre, Vassourinha. A artista afirmou estar muito feliz 
em participar do projeto Música em Todos os Ouvidos. "É muito importante para a Bahia e 
para os baianos trazer produtos e artistas novos que estão fazendo sucesso no Sul e 
Sudeste do país", contou. 

Fabiana Tavares é fã de Marcia Castro há tanto tempo que nem se lembra ao certo quando 
a admiração teve início. "Recordo que a primeira vez que eu ouvi Marcia foi em um show 
no Parque da Cidade. Desde então, comprei  o disco e passei a acompanhar a carreira 
dela", revelou. "Ela canta a verdade, a cultura, o que é nosso, da Bahia", contou cheia de 
entusiasmo. 

A paulista Mariana Aydar subiu ao palco em seguida para brindar o público com seu 
samba contemporâneo influenciado pela bossa nova, pelo samba carioca e pela música 
nordestina. Aydar cantou as músicas do seu segundo disco, Kavita 1, e aproveitou para  
apresentar as canções inéditas que fazem parte do seu terceiro e último disco, Peixes, 
Pássaros e Pessoas. "Não tenho palavras para descrever o quanto eu amo essa cidade", 
revelou Aydar que conheceu Salvador ainda criança, por conta de seu avô que é baiano. A 
paulista convidou também sua amiga Marcia Castro para subir ao palco e juntas fizeram 
uma homenagem à cantora cubana Mayra Andrade. 

Foto: Valter Pontes 

O público vibrou com show 
da sexta no Pelô 



Mas foi mesmo o show da carioca Maria Gadú, o mais esperado da noite, que levantou o 
público. Surpreendida pela recepção calorosa, a artista correspondeu com largos sorrisos e 
poucas e sinceras palavras. "Gente, não sou de falar. Tenho muita vergonha", revelou. 
"Estou muito, mas muito feliz de estar aqui", completou.  

A carioca brindou o público com as músicas cheias de frescor do seu primeiro e homônimo 
CD, inclusive o hit Shimabalaiê, que faz parte da trilha sonora da novela Viver a Vida, da 
Rede Globo. Em uma das canções, convidou o seu amigo e parceiro de longa data, o 
sorridente e cativante Leandro Léo, para cantar junto com ela a música Laranja, que 
ganhou um bis a pedido do público, junto com Ne Me Quitte Pas. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já PAINÉIS DA SANTA CASA RECUPERADOS RETRATAM 
HISTÓRIA DO BRASIL COLÔNIA 

 
No ano do seu 460º aniversário, a Santa Casa de 
Misericórdia da Bahia promove neste sábado (dia 21), às 18 
horas, uma solenidade no Museu da Misericórdia, para  
entregar à população os painéis de azulejos portugueses da 
Igreja da Misericórdia totalmente restaurados.  Raros e de 
grande valor artístico e histórico, eles foram feitos em 
Lisboa por Antonio de Abreu e remontam ao século XVIII.  

Agora, voltaram a ter a aparência original e serão colocados 
à disposição do público, graças a uma minuciosa ação de 
restauro realizada sob a coordenação da Associação Espírito 
Santo Cultura e patrocínio da Fundação Calouste 
Gulbenkian, com supervisão do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan).  

Entre as cenas religiosas retratadas nos azulejos está o que é considerado um dos raros 
registros em forma de linguagem visual existentes na Bahia da Procissão do Fogaréu - 
importante cerimônia religiosa que, nos séculos XVIII e XIX, se realizava na quinta-feira da 
Semana Santa. A procissão era uma dramatização da procura de Jesus pelos judeus que o 
prenderam no Jardim das Oliveiras.  

O outro painel, que também foi recuperado, retrata a Procissão dos Ossos, realizada com o 
intuito de recolher os corpos que por ventura viessem a ser expostos. A Procissão dos 
Ossos aconteceu pela última vez na Bahia em 1825.  

Todos os painéis de azulejos restaurados estão situados dentro da Igreja da Misericórdia, 
num prédio onde funcionava a sede da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, que começou 
a ser construída em 1549 e marcava o início da cidade de Salvador na época. Esse espaço 
secular abriga ainda o Museu da Misericórdia, que possui exposição permanente do acervo 
e é o mais visitado da Bahia  

"O acervo artístico e histórico da Santa Casa é de especial interesse para todos que  
queiram apreciar e compreender a história da Bahia e do Brasil", acrescenta José Antonio 
Rodrigues Alves, provedor da Santa Casa de Misericórdia da Bahia.   

 
 Precisão  
A operação de restauro dos azulejos foi realizada em quatro meses e exigiu precisão 
cirúrgica. A equipe técnica utilizou ferramentas como bisturis, seringas, pincéis, espátulas e 
lâminas e seguiu com rigor as determinações do consultor Mário Mendonça de Oliveira, 
professor da Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBa.  

Foto: Santa Casa 

No próximo sábado, 21, a 
Santa Casa reabre a área 
para visitação pública e 
pesquisas 



"Foi um trabalho minucioso, que exigiu estudo, técnica, atenção e dedicação", disse Mário 
Mendonça.  

Especialista em restauração de monumentos e centros antigos e Irmão da Santa Casa de 
Misericórdia da Bahia, ele acrescenta que as ações de conservação e restauro foram 
precedidas por um levantamento fotogramétrico dos painéis, onde estão anotadas todas as 
irregularidades encontradas.  

Em seguida, de forma conjunta com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), a equipe de restauradores optou por promover uma intervenção precisa, mas que 
não fosse muito invasiva.  

O técnico em Restauro de Azulejos, Edson Félix, concorda com as colocações do professor 
e acrescenta que o trabalho foi realizado de modo a permitir que os painéis tenham uma 
"respiração natural" com uma vida útil maior.  

 A conservação e restauro dos azulejos da Igreja da Misericórdia é uma realização da Santa 
Casa de Misericórdia da Bahia, com projeto desenvolvido e executado pela Associação 
Espírito Santo Cultura e patrocínio da Fundação Calouste Gulbenkian - ambas instituições 
portuguesas.  

Essa inciativa contou com o apoio do Museu Nacional do Azulejo e foi acompanhada e 
fiscalizada pelo Iphan. Segundo a arquiteta do órgão, Maria do Carmo Baltar, a Bahia tem 
o privilégio de possuir riqueza espetacular em arte azulejar. "Muitos estudiosos avaliam 
esses painéis da Santa Casa como dos mais importantes do País", afirmou Maria do 
Carmo.   

VEÍCULO TÍTULO 

Globo.com – G1 Maria Gadu leva multidão ao Pelourinho 
 
Genilson Coutinho Internauta, Salvador, BA  
As informações desta página foram enviadas por um leitor do G1. Quer participar também?  

 
Vc no G1 
As donas da noite (Foto: Genilson Coutinho/VC no G1) 



 
Vc no G1 
Multidão no show (Foto: Genilson Coutinho/VC no G1) 

 
Vc no G1 
Maria totalmente feliz (Foto: Genilson Coutinho/VC no G1) 

A noite da última sexta-feira (13) foi das mulheres em Salvador. Três cantoras da nova 
geração da música popular brasileira tomaram conta do palco do Largo Pedro Archango no 
pelourinho. 

Maria Gadu, Mariana Aydar e Márcia Castro levaram mais de 2 mil pessoas ao Centro 
Histórico dentro do projeto "Novembro –Música em Todos os Ouvidos", realizado pela 
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, em uma das noites mais concorridas do projeto. 

Uma das cantoras mais esperada da noite foi Maria Gadu, que já é considera a revelação 
da MPB nos últimos anos – e que despontou nas paradas de sucesso com a música 
"Shimbalaiê", sucesso no Brasil ao entrar na trilha sonora da novela "Viver a Vida", da 
Rede Globo.  

A movimentação do show teve inicio por volta das 14h, com filas enormes nas ruas do 
Pelourinho duas horas antes do início da venda dos ingressos para o show das 20h – 
esgotados nas primeiras horas da abertura da bilheteria. 

VEÍCULO TÍTULO 

OPovo OnLine Negritudes e brasilidades 

Na semana em que se comemora o Dia da Consciência Negra, O POVO troca ideias com 
um dos brancos mais negros deste País. Baiano, Márcio Meirelles abandonou o conforto do 
teatro convencional pela potência expressiva das tradições afrodescendentes e criou, há 
quase 20 anos, o Bando de Teatro Olodum  

 
16 Nov 2009 - 00h56min 



 
Raras vezes se pensa nisso, mas o teatro, também, tem cor. O cearense José de Alencar, 
por exemplo, contabiliza entre os seus muitos pioneirismos, o fato de ter incluído um 
personagem negro numa trama dramatúrgica. Em O demônio familiar, peça escrita em 
1857, quase 30 anos antes da abolição, o escritor flagra as artimanhas de um negrinho 
cativo para aproximar o mocinho e a mocinha do enredo. Para fazer um recorte local, o 
texto só ganhou vida cênica no Ceará na década de 1970, tendo no papel-título a já 
veterana Hiramisa Serra, toda pintadinha de preto. O recurso, mais que mera 
indumentária, denuncia um lapso desastroso da cultura brasileira: que lugar tem sido 
destinado aos segmentos negros?  
 
Coincidências à parte, naquele mesmo momento, começa a atuar em Salvador um branco 
de classe média. A princípio, ainda agarrado ao chamado ``teatro da militância``, Márcio 
Meirelles viria, anos depois, confrontar sua própria cor e suas próprias vivências para 
garantir que a cena baiana conseguisse projetar uma camada de artistas negros que ele 
mesmo afirma ter, até então, como subterrânea. Assim, nascia, em outubro de 1990, o 
Bando de Teatro Olodum, grupo formado em sua totalidade por atores negros, responsável 
por peças de sucesso estrondoso, como Ó pai, ó, hoje adaptada para o cinema e para a 
televisão.  
 
Em entrevista ao O POVO, em sua mais recente passagem por Fortaleza, durante o Festival 
do Teatro Brasileiro, que ofereceu aos cearenses, em outubro último, um recorte da criação 
baiana contemporânea, o diretor retomou sua experiência como encenador, reafirmou sua 
vocação política e sinalizou para movimentos de grande força de ruptura na cultura 
brasileira. Atual secretário de Cultura da Bahia, Márcio Meirelles defende a experiência 
artística como instrumento de transformação e diz que o grande desafio da sociedade é 
superar a opressão dos rótulos.  
 
O POVO - No campo dos espetáculos, você transita por várias possibilidades. Mas o que eu 
queria mesmo saber é: por que teatro, e, não, música ou dança?  
Márcio Meirelles - Engraçado, eu comecei como artista plástico, como artista visual. Fui 
me aproximando do teatro acho que por uma necessidade & eu não gosto de estar sozinho, 
eu sou um cara de turma, eu gosto de andar em grupo. As coisas vão acontecendo na 
minha vida muito por acaso, eu vou respondendo ao destino. Então, quando eu entrei na 
faculdade, em 1972 & na Escola de Arquitetura &, eu tinha a possibilidade de uma carreira 
como artista visual. Eu sempre me encaminhei de certa forma a isso e sempre fui 
incentivado pela família, mas como tinha que ter uma carreira, eu fui fazer arquitetura. E aí 
me engajei no Movimento Estudantil, Diretório Acadêmico, o DCE tava se reestruturando, e 
enfim... É quando começo a fazer teatro. Era uma coisa muito coletiva: não tinha um 
diretor, não tinha um autor. A gente fazia tudo, texto e tal. O meu encontro com o teatro 
já nasce numa dimensão mais política.  
 
OP - Na tua carreira, uma coisa que sobressai é o teu empenho na retomada do Teatro Vila 
Velha. Como nasce esse compromisso?  
Márcio - Uma das primeiras peças, se não a primeira peça que eu vi, uma peça de 
encantamento, foi o Pluft, o Fantasminha deles em 1962, se não me engano. Ou seja, eu 
tinha seis anos, sete anos. Então, eu também tenho essa ligação afetiva com o Vila Velha. 
O João Augusto, que liderou aquele movimento, faz parte desse universo da fascinação e 
faz parte, também, da minha compreensão do teatro como instrumento político. São 



muitas coincidências.  
 
OP - Qual o lugar ocupado pelo Vila Velha na história do teatro baiano?  
Márcio - Tem uma história do teatro baiano que vem de todo um movimento amador dos 
anos 1940 e 1950. Em 1957, Martim Gonçalves instalou a Escola de Teatro lá a convite do 
reitor Edgar Santos, que resolveu investir nas linguagens e fez as escola de Dança, de 
Teatro e de Música. A questão é que, naquele momento, o Martim Gonçalves já não era tão 
vanguarda assim quanto se esperava e houve uma espécie de reação. A primeira turma 
não se forma, rompe, e cria o Teatro dos Novos, grupo que vai inaugurar o Teatro Vila 
Velha. Nesse sentido, eu acho que a vanguarda se instalou no teatro da Bahia com o João 
Augusto, com o Teatro dos Novos, que associava justamente o tradicional a uma questão 
política e a uma linguagem contemporânea. Que eu tenha conhecimento, ele foi o primeiro 
cara que juntou o candomblé com o rock -n roll no palco, por exemplo. Além disso, ele 
soube conectar Salvador a outras realidades. Nara Leão conheceu Bethânia lá, no Teatro 
Vila Velha, e por isso a chamou para o elenco do Opinião.  
 
OP - De que forma essa projeção contribuiu para fortalecer a Bahia no mapa cultural 
brasileiro?  
Márcio - Culturalmente, o Brasil ainda é muito centralizado e conduzido por uma elite que 
se concentra no eixo Rio & São Paulo. Mas acredito que há, sim, um movimento de 
transformação, embora a visibilidade nacional ainda esteja lá. Por exemplo, teve uma 
história interessante, que foi Othon Bastos. Glauber também conheceu Othon no Vila 
Velha. O roteiro de Deus e o Diabo na Terra do Sol, inclusive, foi todo alterado porque ele o 
viu, se não me engano, numa montagem de Os Fuzis da Senhora Carrar, do Brecht. Aí, 
Glauber pirou, chamou Othon para ir fazer o filme e mudou tudo. Ele chegou lá, no set, e 
falou para o roteirista: ``Olha, mudou tudo, Brecht é o que é e tal``. Então, quer dizer, 
até mesmo para o cinema nacional, o Vila Velha teve grande contribuição, mas essa 
história não ficou registrada. Além disso, quando o Othon se afirma como um ator nacional, 
o passado dele é praticamente esquecido. Hoje, é diferente: eu vejo um interesse maior do 
Lázaro Ramos, por exemplo, em vincular sua carreira ao Bando de Teatro Olodum. Para 
mim, isso é uma novidade. Othon não é um exemplo único na Bahia. Com o Antonio 
Pitanga, também acontece a mesma coisa. É como se eles tivessem apenas nascido na 
Bahia, e, não, feito teatro na Bahia. É uma relação mais ou menos como a do Aderbal 
Freire-Filho com o Ceará. Ele não leva o Ceará com ele, mas contribui muito forte para o 
teatro brasileiro.  
 
OP - E quando você se dá conta de que o teatro era um caminho sem volta na sua vida? 
Quando é que a experiência, de fato, artística se coloca e toma o lugar da militância?  
Márcio - Não sei, a gente não percebe. Nos anos 1970, eu comecei a fazer esse teatro 
universitário, fiz um ano e meio de Arquitetura, depois troquei para Belas Artes, larguei e 
fui para o Rio de Janeiro. Vamos supor, eu cheguei lá numa na sexta-feira e, na terça 
seguinte, já estava ensaiando uma peça dirigida pelo Zé Wilker, que conhecia assim de 
turma. No Rio, eu fiz uma porrada de coisa. Ao mesmo tempo, estava preparando o 
surgimento do Avelãz y Avestruz, que foi um grupo que eu dirigi quando voltei para 
Salvador.  
 
OP - Esse seu momento de retorno tem uma conotação política?  
Márcio - Não, necessariamente. Mas o movimento de permanecer em Salvador teve, sim. 
Na verdade, a minha estadia no Rio foi acidental. Eu não planejava ficar no Rio, eu tava a 
passear. Eu fui ficando, fui ficando, fui ficando, mas nunca foi minha intenção ficar ou fazer 
uma carreira no Rio. Foi um tempo de experimentar, de conhecer pessoas, conhecer 
coisas... Nunca foi minha intenção ficar ali. Quando voltei e o trabalho como diretor 
começou a se fortalecer, comecei a ganhar prêmio e tal, aí as pessoas diziam: ``Você 
precisa ir para o Rio e para São Paulo. Aqui você não vai dar em nada``. Aí, sim, começou 
um movimento político de permanecer. Eu achava um absurdo a ideia de que, para 
contribuir com o teatro brasileiro, era preciso ter que sair do seu lugar, ter que ir para o 
Rio ou pra São Paulo. Então, foi uma luta a permanência.  
 
OP - E o que acontece entre o Avelãz y Avestruz e o Olodum?  



Márcio - Entre o Avelãz y Avestruz e o Bando acontece um intervalo de quase 10 anos. Em 
1986, eu ganhei uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Fui passar um ano em Nova 
York para aprender teatro e acabei entrando em crise: cheguei à conclusão de que não 
tinha nada que estar fazendo ali. O teatro que eu estava ali para aprender não era o teatro 
que eu queria para a minha vida. Foi aí que eu decidi voltar e fazer um teatro 
absolutamente baiano, brasileiro, que não pudesse ser feito em outro lugar do mundo, que 
só pudesse ser feito na Bahia. E aí eu me aproximo muito dos movimentos negros, do Ilê 
Ayiê, do Olodum... Eu decidi deixar de ser estrangeiro na minha casa. Eu conhecia essa 
cultura negra como qualquer baiano conhece, mas não fazia parte da minha vivência. 
Então, eu precisava estar junto mesmo de pessoas que tinham essa formação, que tinham 
essa vivência para não me deixar fazer uma coisa para turista, uma coisa ``para inglês 
ver``.  
 
OP - Foi um choque um branco criando um grupo de teatro negro?  
Márcio - Não, a cultura negra na Bahia é muito presente. Quando eu falo ``eu era 
estrangeiro``, é porque, para você transformar essas coisas da cultura de qualquer grupo 
social, ou de qualquer recorte, vamos dizer assim, tem que ser uma coisa vivenciada. E 
não era a minha vivência, quer dizer, eu ia a candomblé, no carnaval eu conhecia as 
músicas e tal, mas não era meu dia-a-dia. Não foi a minha formação, a minha formação, 
como todo cidadão branco da classe média brasileira, é europeia, as referências são os 
cânones europeus, os cânones ocidentais. Então, para você pegar isso e botar no palco, é 
muito complicado porque corre o risco de virar coisa folclórica, clichê e tal. Então, eu 
comecei a vivenciar isso. E conversar com muita gente e ouvir muita gente e trazer as 
pessoas para verem os ensaios, para meter a mão mesmo. Meu processo de criação é todo 
assim, é muito coletivo nesse sentido, não é só coletivo com o grupo que está no palco, 
mas de chamar uma porrada de gente, de ouvir gente nos ensaios. Pesquisar, consultar, 
discutir, debater... Tudo isso vai virando...  
 
OP - Mas Salvador recebeu bem a proposta do Bando?  
Márcio - Nos primeiros anos, porque o Bando era tratado como projeto social. As pessoas 
acreditavam que eles não eram atores, que eles eram ex-prostitutas, ex-traficantes... O 
que nunca foi verdade. Mas, como eles falavam desses personagens e como eles 
representavam esses personagens, isso ficou parecendo que era assim, o que revela um 
preconceito enorme. Na verdade, aqueles artistas vieram de grupos de teatro do subúrbio, 
de grupos de teatro amador, ou do movimento negro, ou do movimento religioso, enfim, 
eles vinham do teatro & de uma imensa rede de teatro subterrâneo, marginal &, que nem 
mesmo eu conhecia. Quando começou o Bando, eu esqueci um pouco tudo que eu fazia, eu 
deixei de lado uma estética, que vinha exatamente de uma dramaturgia baseada em 
cânones europeus e de uma encenação que era muito autoral, no sentido de que pegava 
muito da minha experiência como artista visual e de imagens e de cânones, também, de 
certa forma ocidentais. E aí eu deixei tudo de lado para poder trabalhar com aquilo que eu 
tinha em mãos, que era muito rico. O jeito deles representarem era muito rico. E eu 
sempre achei, quer dizer, quando eu comecei a me debruçar sobre essas questões, que 
existia uma forma de interpretação negra. Uma qualidade de composição que remete ao 
jeito como o negro sente e reage ao sentimento, que depende da sua história.  
 
OP - Qual o grande motor do Bando de Teatro Olodum?  
Márcio - As particularidades da cultura negra. Veja, de uma maneira geral, o teatro surge 
dos ritos. O teatro grego, o teatro cristão, o teatro japonês, etc e tal. Um belo dia, os ritos 
são deixados de lado e aquilo ganha uma independência e vira teatro. Dizem os entendidos 
que é quando os ritos deixam de ter a força e a validade. Aí o rito vira teatro. Isso, com as 
práticas religiosas das várias culturas africanas, nunca se transformou em teatro, talvez 
porque essas práticas religiosas ainda sejam vivas e ainda sejam necessárias e não 
perderam a validade. Isso era curioso para mim, porque todo o ritual, por exemplo, do 
candomblé parece muito com o ritual do teatro. A princípio, o meu grande interesse com o 
bando era estabelecer essa diálogo entre o teatro que eu fazia e aquele que a cultura negra 
estava me revelando.  
 
OP - Tudo bem. Isso interessava a você, que é branco. Mas qual a motivação do elenco, 



que era totalmente formado por negros?  
Márcio - No começo, alguns artistas brancos entraram no Bando, mas acabaram saindo. A 
gente não tinha uma orientação explícita. Isso foi construído com o tempo. Enfim. Bacana 
você ter perguntado isso. Claro que nós tínhamos interesses diferentes. Começamos com a 
Trilogia do Pelô, peças desenvolvidas a partir de uma discussão social, com texto feito a 
partir do improviso. Com o tempo, os atores passaram a reivindicar encenar dramaturgias 
clássicas. E eu entendo o motivo. Nós corríamos o risco de sermos reduzidos a um grupo 
de negros que só falava de coisas de negro, como isso fosse algo excludente. Então, a 
gente começou a se exercitar em textos não criados por nós. Aí a gente montou Rainer 
Muller, a gente montou Brecht, a gente montou Shakespeare, finalmente. E esse 
Shakespeare finalmente é uma convergência, quase de uma precisão, de uma competência 
nossa muito grande, porque ele é Shakespeare, inteiramente Shakespeare e ele é baiano, 
inteiramente baiano. E é inteiramente Bando do Teatro Olodum. Então, ninguém abriu mão 
de nada. Foi uma soma mesmo, foi uma convergência de coisas, mas foi um longo 
aprendizado de todos.  
 
OP - E o público? Que papel o público teve nesse processo?  
Márcio - Os anos 1990 foram muito decisivos também nesse processo porque é apenas aí 
que o Brasil percebe que o negro também consome. A gente resolveu colocar isso em 
discussão e acabamos fazendo o Cabaré da Raça. Quando a gente estava já perto do fim 
dos ensaios, a gente teve acesso a uma pesquisa que mostrava que apenas 1% da plateia 
de teatro era formada por negros.  
 
OP - Uma calamidade pública.  
Márcio - Uma calamidade pública! A gente, então, resolveu assumir o desafio e dar meia-
entrada para negros. Aí foi uma crise, porque a gente foi acusado de racista. O Ministério 
Público ligou, dizendo: ``Márcio, a gente respeita o trabalho de vocês e fica muito 
constrangido de mover uma ação contra vocês, de racismo, mas não temos alternativa``. 
Isso aconteceu bem no início da discussão sobre as cotas, sobre políticas afirmativas, sobre 
políticas de reparação, e a gente abriu um seminário para discutir isso e aí gente usou isso 
a nosso favor e criou toda uma discussão sobre isso, que foi muito importante. A partir daí, 
dessa discussão estabelecida, houve uma inversão: 60% da plateia do Bando hoje é negra. 
E é negra que vai, compra o ingresso e entra. Em Sonho de uma Noite de Verão era 
surpreendente, porque a plateia era praticamente toda negra. Mesmo o Bando fazendo um 
espetáculo que não tinha esse recorte racial como tema, o público estava ali pra ver o 
Bando fazer Shakespeare.  
 
OP - Desde o primeiro momento, era claro que estar mexendo nesses componentes 
estéticos, criativos, tinha uma dimensão política?  
Márcio - Sempre. Para mim, teatro sempre teve uma dimensão política. Sempre, nunca 
deixou de ter. Desde que eu comecei a fazer teatro em 1972, até agora, eu tenho claro 
para mim, não só fazer teatro, mas ser artista, você exercitar uma linguagem, você 
convocar uma assembleia para ouvir você falar, é um ato político. E você tem que ter um 
lado nisso, tem que ter um compromisso com alguma coisa. Você não convoca 200 
pessoas, 500 pessoas, mil pessoas para ouvir você falar sobre nada, para você mostrar a 
sua beleza e mostrar que se movimenta bem no palco. Isso tem uma dimensão política. Eu 
acho que o artista, de uma maneira geral, é a antena da raça justamente por isso.  
 
OP - No seu caso específico, Márcio,, o que move o seu discurso?  
Márcio - O que sempre me moveu, também. Tem uma coisa que, assim, eu revendo tudo, 
sempre eu giro em torno da questão da identidade. Da afirmação, ou da busca, ou da 
construção da identidade. Sempre. E a questão da identidade é também uma questão 
política. Não é questão psicanalítica, é uma questão de confirmação de um pertencimento 
também. E, às vezes, eu consigo dividir isso, a fase Avelãz y Avestruz como uma fase do 
indivíduo, uma fase de aprendizado meu das linguagens, das ferramentas, dos símbolos, 
do arsenal que a linguagem teatral tem, do vocabulário; e a fase do Bando, que é quando 
eu procuro mostrar uma identidade coletiva. Sendo sincero, eu acho que o último 
espetáculo que eu dirigi, de teatro, o Sonho, foi o primeiro que, quando acabou a estreia, 
eu percebi que tinha aprendido a fazer o teatro. De alguma forma, eu consegui ali uma 



realização plena do objetivo inicial. Eu reconheci, no primeiro confronto com o público real, 
que é o público que vem para contribuir, que tinha feito, de fato, teatro ali.  
 
OP - Diante da simbologia que foi a eleição de Jaques Wagner para o Governo da Bahia, 
rompendo uma tradição política local, você acredita que foi o teatro que o conduziu ao 
posto de secretário da Cultura?  
Márcio - Ah, sim! De alguma forma, para mim, não tem muita diferença entre o que eu 
estou fazendo na secretaria e aquilo que sempre fiz no teatro. Noves fora, o que fica é o 
teatro mesmo, que é a vontade de transformar um discurso em ação para que essa ação 
transforme a sociedade. Isso é teatro. E é isso que eu faço. Tem um discurso, que tem que 
ser transformado em ação, para transformar a sociedade. Eu nunca fui do PT, embora 
tenha grande simpatia pelo partido. Quando Wagner me convidou, ele foi muito direto: 
``Eu quero que você faça o que você fez no Vila Velha em escala de Bahia``.  
 
OP - E foi possível?  
Márcio - É muito difícil, como é no coletivo. E é difícil principalmente porque é uma política 
muito nova para o Estado. A Bahia ficou 44 anos governada pelo mesmo grupo político, 
com algumas alternâncias: um pedacinho de Valdir Pires, um pouco o Roberto Santos, que 
foi um período mais oxigenado, vamos dizer assim, mas ainda era dentro de uma lógica de 
ditadura. Então, o mesmo grupo governou a Bahia desde 1964. É uma inversão muito 
grande que gera reações já esperadas. É impressionante! É uma repetição de frases, até. O 
que acontece na Bahia hoje é a mesma coisa que aconteceu com o Gil quando ele assumiu 
o Ministério da Cultura. O que eu espero é que os resultados sejam os mesmos. Nós somos 
muito criticados por estar querendo dividir recursos, por compreendermos que a Bahia não 
é apenas Salvador. É delicado romper com os centros estabelecidos de poder. Mas hoje, 
felizmente, se instalou um novo olhar do Estado sobre a cultura, se instalou uma percepção 
de que o Estado trabalha para o cidadão e, não, para o artista e que o artista é ferramenta, 
que o artista é meio, como os médicos, como os professores. (transcrição: André Bloc)  
PERFIL  
 
Atual secretário de Cultura da Bahia, Márcio Meirelles, 55, é um artista de múltiplas 
funções. Diretor teatral, cenógrafo e figurinista, ele tem o início de sua carreira vinculado 
ao movimento estudantil. Na Universidade Federal da Bahia, Meirelles passou pelas 
faculdades de Arquitetura e Belas Artes, até que decidiu se firmar como artista de teatro. É 
responsável pelo processo de recuperação do tradicional Teatro Vila Velha, sede atual do 
Bando de Teatro Olodum.  
 
 
De calça jeans e camiseta, Márcio Meirelles não deixou que a formalidade dos gabinetes 
adentrasse aos bastidores do seu teatro. O diretor recebeu a equipe do O POVO enquanto 
acompanhava a passagem de som do espetáculo Ó paí, ó.  
 
Nome de grande diálogo com a cena local, o diretor, por várias vezes, quis saber notícias 
dos artistas cearenses. Márcio Meirelles conta com várias participações no Festival de 
Teatro de Guaramiranga, além de cursos ministrados no Centro Dragão do Mar  
 
No processo criativo do Bando de Teatro Olodum, a experiência coletiva é extremamente 
valorizada. As dramaturgias da chamada Trilogia do Pelô foram desenvolvidas a partir do 
improviso do conjunto dos atores  
 
O Bando de Teatro Olodum desenvolveu, a princípio, políticas compensatórias para o 
público negro. Hoje, essas ações não vigoram. Mesmo assim, cerca de 60% do plateia da 
companhia é de negros  
 
A eleição do petista Jaques Wagner é considerada um marco na Bahia por ter encerrado o 
domínio carlista. Márcio Meirelles compõe o secretariado desde o primeiro ano da gestão. 
 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

Folha de S. Paulo Fogo apressa digitalização do acervo de Leonilson –  
Folha Ilustrada 

Incêndio de obras de Oiticica, em outubro, ressaltou importância de cópia virtual 
 
Além de iniciativa on-line, trabalhos serão exibidos em sala especial na 
Pinacoteca; Krajcberg e Volpi também terão trabalhos na internet  
 
FABIO CYPRIANO 
DA REPORTAGEM LOCAL 

O incêndio de parte do legado de Hélio Oiticica, no mês passado, foi o estopim para a 
digitalização do acervo de outros artistas brasileiros. Nos primeiros momentos da 
catástrofe, em outubro, quando a família de Oiticica estimava a perda em 90%, o único 
alívio era saber que praticamente todos os documentos estavam ao menos preservados 
virtualmente. 
"Isso abriu nossos olhos e nos fez dar atenção para algo que nós mesmos já havíamos feito 
e deveria, então, ser ampliado", afirma Eduardo Saron, superintendente do instituto Itaú 
Cultural (IC), responsável pelo acervo virtual. 
Assim, num primeiro momento, ficou decidido que três artistas deveriam passar por 
processo semelhante àquele por que passaram os arquivos de Oiticica: Leonilson (1957-
1993), Frans Krajcberg, 88, e Alfredo Volpi (1896-1988). 
"Começamos a digitalizar as obras de Leonilson há muito anos, totalizando umas 1.500, e 
depois paramos. Agora, acertamos com a família o término da digitalização das demais 
2.000 obras, 40 cadernos e agendas do artista", conta Saron. Segundo ele, o material deve 
estar disponível até junho do próximo ano no site do IC (www.itaucultural.org.br), 
inclusive os cadernos, que poderão ser manuseados virtualmente. 
Por conta do incêndio do acervo de Oiticica, aliás, a obra de Leonilson ganhou um porto 
seguro também fisicamente. Segundo Ana Lenice Dias Fonseca da Silva, irmã do artista, já 
está definido o comodato [empréstimo] à Pinacoteca. "Fomos informados na última semana 
de que o comodato foi aprovado pelo conselho da instituição, agora entramos numa fase de 
acertos finais." 
O comodato, confirmado por Marcelo Secaf, presidente da Associação Amigos da 
Pinacoteca, conforme proposto pelo Projeto Leonilson, será feito inicialmente por um 
período de dez anos, com uma doação agora e outra em cinco anos. 
Na primeira vez, serão doados os 108 desenhos de Leonilson feitos para a coluna de 
Barbara Gancia, na Folha, entre 1991 e 1993, e outros dois bordados, como são chamados 
os trabalhos da fase final do artista. "Achamos que seria muito importante essa série de 
desenhos não ser desmembrada", conta Dias Fonseca. 
Uma das contrapartidas da Pinacoteca será, além de abrir uma sala com obras do artista, 
organizar o "catologue raisonné" (com todas as obras) de Leonilson. "Com a digitalização 
do Itaú, isso será muito mais simples", afirma Secaf. 
 
Krajcberg e Volpi 
Já no caso de Franz Krajcberg, não serão disponibilizadas no site apenas suas obras mais 
tradicionais. De acordo com o instituto, serão digitalizados também mais de cem filmes -
sendo que alguns deles o próprio Krajcberg não via há mais de 40 anos. "Estamos 
negociando com ele como isso vai para a internet", diz Saron. 
Finalmente, o modernista Volpi deve ganhar o "catologue raisonné": "Fomos procurados 
pelo [marchand] Paulo Kuczynski e estamos organizando o catálogo, que deve ficar pronto 
em 2011", afirma o superintendente do instituto. 
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Jornal do Brasil Franco – Baianos – Anna Ramalho 
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Festival Músicas Mestiças encerra Ano da França no Brasil no 
Nordeste 

 
segunda-feira, 16 novembro, 2009 20:03  
Evento que mistura sonoridades franco-africanas ocorreu no Museu du Ritmo em Salvador 
 
O Museu du Ritmo, em Salvador, abrigou entre os dias 13 a 15 de novembro, o 1º Festival 
Músicas Mestiças. O evento, que integra o calendário oficial do Ano da França no Brasil, 
contou com a presença de músicos brasileiros como Carlinhos Brown, Mariene de Castro, 
Letieres Leite (no comando da Orkestra Rumpilezz), Grupo Olodum e Margareth Menezes, 
que se uniram a artistas da música francófona contemporânea com influência africana. 
Entre eles, o cantor caboverdeano Tcheka, a banda congolesa Les Tambours de Brazza, o 
haitiano BélO, o senegalês Didier Awadi e o marfinense Tiken Jah Fakoly. 
 
O evento Música Mestiça foi criado em 1976 na cidade de Angoulême, região de Poitou-
Charentes, na França. Esta é a primeira vez que uma edição do evento ocorre fora da 



França. O objetivo do festival a promoção da música urbana e contemporânea da música 
francófona, com raízes africanas. 
 
Para Carlinhos Brown, o Festival foi apenas o começo de uma longa história, repleta de 
trocas. “As culturas unidas podem fortalecer o mundo”, afirma. Ele tocou no primeiro dia 
de festival ao lado do grupo de percussão Les Tambours de Brazza. “Carlinhos é uma figura 
muito importante. Considero-o o embaixador mundial desse tipo de música. Cantar aqui e 
com ele vai ser como o reencontro com um amigo de muito tempo”, conta Emile Biayenda, 
baterista e idealizador do Les Tambours de Brazza. 
 
“Estou orgulhoso em ver a cidade de Salvador como uma das sedes de encerramento do 
Ano da França no Brasil. O intercâmbio cultural e de pessoas é o que realmente pode 
produzir a paz”, afirmou o Governador da Bahia Jacques Wagner. O secretário de cultura 
do Estado, Márcio Meireles, complementou: “Acaba o evento, mas as portas ficam abertas. 
O fluxo se mantém. Isso consolida a abertura da Bahia para o mundo”. 
 
Anne Louyot, comissária-geral do Comissariado Francês, concorda: “A programação do Ano 
da França no Brasil foi maravilhosa. Exposições como Rodin e Sophie Calle vão continuar. 
Espero que ainda haja muitas outras edições”, afirmou. Gina Leite, coordenadora cultural 
da Aliança Francesa na Bahia, ressaltou a pluralidade cultural francesa como um dos 
destaques do festival: “Esse aspecto reflete o objetivo de firmar pontes e mostrar uma 
França diversa. Não só as belezas da Paris metropolitana, mas também desse grande 
universo que é a África francófona”. 
 
“Se você ouve sempre a mesma coisa, não há renovação. As trocas são fundamentais para 
a gente se renovar culturalmente, musicalmente e esteticamente. A proposta de trazer 
essas novas referências é ótima”, comenta a antropóloga Goli Guerreiro, pós-doutoranda 
em antropologia cultural (UFBA), pesquisadora de culturas negras no mundo atlântico, e 
autora do livro “A Trama dos tambores – a música afro-pop de Salvador”. 
 
O evento também serviu de base para o lançamento do projeto Centro de Música Negra, 
realizado por Brown através da Associação Pracatum Ação Social e do grupo francês de 
mídia Mondomix. A proposta é criar o primeiro centro cultural internacional multimídia 
sensorial e interativo sobre músicas negras, acessível a todo tipo de público. 
 
O Festival Música Mestiça é uma realização da Janela do Mundo e teve o patrocínio do 
Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e com apoio do Fundo de 
Cultura, MinC, SACEM, Região Poitou-Charentes, Organização Internacional da Francofonia 
(OIF), CulturesFrance e Caco Discos; e apoio cultural: Accor, Shopping Iguatemi, Uranus 2 
Comunicação, Rádio France Internationale (RFI), Rádio Educadora, TVE, Jornal A Tarde, 
Tribuna da Bahia, TV Aratu/SBT e TV Itapoan/Record. 
 


