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Portal. Ba. Gov Museu Nacional da Cultura Afro abriga exposição sobre Benin 

Fotos, livros, artigos religiosos e vestimentas para celebrações culturais. Todos estes 
objetos são encontrados na exposição Benin está vivo e ainda lá – ancestralidade e 
contemporaneidade que mostra a cultura do país africano. A exposição reúne peças 
relacionadas com a ancestralidade africana e reserva um espaço para os artistas 
contemporâneos do Benin. 

As obras ficam expostas no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, no Centro Histórico, 
até o dia 3 de janeiro de 2010, de terça-feira a domingo, das 9 às 17h. A estimativa é de 
que a mostra seja vista por um público de mais de 10 mil pessoas.  “Nesta exposição os 
baianos se reconhecem. Salvador é a maior cidade africana fora da África. Temos isto 
presente no nosso cotidiano. Aqui está a história do Benin, eles trouxeram para o Brasil 
toda a sua cultura. Aqui nos reconhecemos, nos identificamos com a história”, afirmou o 
governador Jaques Wagner. 

A mostra ocupa os dois pavimentos do prédio em estilo neoclássico que vai abrigar o 
museu, ainda em obras. No total, são cerca de 300 trabalhos entre pinturas, esculturas, 
instalações, apliques e máscaras, que remetem às fortes tradições benienses, mas também 
contemplam a contemporaneidade do Benin, marcada por estilos audaciosos e 
vanguardistas de interpretação artística da realidade. 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Aniversário de Mestre Bimba é comemorado no Forte da 
Capoeira 

O Centro de Cultura Física Regional da Bahia - Escola de Capoeira Filhos de Bimba, realiza, 
no sábado (21), no Forte Santo Antônio Além do Carmo, também conhecido como Forte da 
Capoeira, a Zumbimba 2009, evento que vai lembrar o aniversário de Mestre Bimba, 
comemorado em 23 de novembro. Mestre Bimba, se estivesse vivo, estaria completando 
109 anos. 

Durante todo o dia, a partir das 9h, serão realizadas Rodas de Capoeira e apresentações de 
aspectos da cultura popular da Bahia, como a Puxada de Rede, o Maculelê e o Samba de 
Roda, entre outros. 

Na segunda-feira (23), a data do aniversário será comemorada, desta vez, na Praça Mestre 
Bimba, no bairro de Amaralina, com a realização de uma grande Roda de Capoeira, a partir 
das 17h. Mais informações sobre o Zumbimba 2009 podem ser obtidas pelo telefone (71) 
3322-5082. 

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

Mestre Bimba 

Manuel dos Reis Machado, o mestre Bimba, nasceu no dia 23 de novembro de 1900, no 
bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Começou na capoeira aos 12 anos de 
idade e seu primeiro mestre foi o africano Bentinho, capitão da Companhia de Navegação 
Bahiana. Aos 18 anos, começou a ensinar a capoeira no bairro onde nasceu, mas, em 
1928, achando que o jogo que praticava era pouco competitivo, cria a Capoeira Regional. 



Em 1932, funda a sua primeira academia chamada Centro de Cultura Física e Regional. Em 
1939, Bimba ensina a Capoeira Regional em quartel militar e leva a sua arte por todo o 
país, inclusive apresentando-se para o então presidente da República, Getúlio Vargas, no 
Palácio da Aclamação, quando em visita a Salvador, em 23 de julho de 1953. Foi depois 
desta apresentação que Getúlio liberou as manifestações populares, como a capoeira, até 
então perseguidas pela polícia. 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Núcleo de Teatro do TCA divulga comissão de seleção 

Os nomes dos profissionais que vão compor a Comissão de Seleção do Edital de Montagem 
de Espetáculo Teatral/Edição 2009-2010, do Núcleo de Teatro do Teatro Castro Alves 
(TCA.Núcleo), foram publicados nesta quarta-feira (18) no Diário Oficial do Estado. 

Para esta edição foram convidados os atores José Hilton Santos (Cobrinha) e Francisco Diaz 
Rocha (Chico Diaz), a dramaturga e professora da Escola de Teatro da Universidade 
Federal da Bahia (Ufba), Cleise Furtado Mendes, a diretora teatral Nehle Franke e o ator 
Eurico de Freitas Neto (Gordo Neto), da Diretoria de Teatro da Fundação Cultural do Estado 
da Bahia (Funceb). Como suplentes foram nomeados a atriz e diretora teatral Hebe Alves e 
a diretora e coreógrafa Carmem Paternostro. O edital é patrocinado pela Secretaria 
Estadual de Cultura, via Funceb. 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Banda angolana Next é atração do Pelourinho 

Um dos expoentes da música africana vai desembarcar no Pelourinho nesta sexta-feira 
(20). Trata-se da banda angolana Next, que vai se apresentar na Praça das Artes, às 
20h30, no show que integra a Semana da Consciência Negra do Pelourinho. O evento é 
uma realização da Diretoria de Museus (Dimus) em parceria com o Pelourinho Cultural, 
programa da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. 

O grupo africano realiza um resgate de composições dos anos 70, 80 e 90, acrescentando 
ritmos modernos, como o blues norte-americano. Entre as releituras apresentadas pelo 
sexteto, destacam-se canções de grandes bandas e artistas da música universal e 
angolana, como Pink Floyd, Sting, Artur Nunes, Banda Anjos e Nzaji e o cantor Proletário. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde On Line Final de semana de programação musical em Salvador 
Divulgação 

 
Maria Bethania faz show no TCA neste domingo 
José Silva/ Agência A TARDE 



 
Luiza Possi apresenta o mais novo CD "Bons Ventos Sempre Chegam” 
Divulgação 

 
Marcelo Nova homenageia Raul Seixas em show 
Divulgação 

 
Stand up Comedy com Marco Luque nesta sexta, no TCA 
Divulgação 



 
Sandra de Sá faz show para comemorar o Dia da Consciência Negra 
Divulgação 

 
Steel Pulse se apresenta no Cais Dourado neste sábado, 21 

O fim de semana reúne atrações para todos os gostos em Salvador, do reggae ao axé, 
passando pelo rock, MPB, samba, forró, pagode e muito mais. Desta sexta-feira, 20, até 
domingo, 21, se apresentarão em Salvador a banda Steel Pulse, Maria Bethânia, Luiza 
Possi, Sandra de Sá, Marcelo Nova e Calcinha Preta, dentre outros.  

A cantora Maria Bethânia é um dos principais destaques da programação. Na apresentação 
na capital baiana, neste domingo, 22, a cantora lança de uma só vez dois novos álbuns: 
'Tua', que sai pela Biscoito Fino, e 'Encanteria', pela Quitanda, selo da própria cantora, em 
parceria com a Biscoito Fino.  

O álbum 'Tua' investe em um repertório de canções de amor. Música e letra da faixa-título 
são de autoria da cantora e compositora Adriana Calcanhoto. 'Encanteria' possui canções 
mais animadas, que falam sobre “celebração e festa”. Os ingressos para a apresentação já 
estão esgotados.  

Outra festa que promete esquentar o fim de semana, principalmente dos fãs de reggae, é o 
encontro da banda inglesa Steel Pulse com os baianos da Adão Negro, Mosiah e 
Ministériopúblico Sistema de Som. Os grupos se reúnem neste sábado, 22, no Cais 
Dourado, para fazer uma homenagem ao Dia da Consciência Negra.  

Com 20 álbuns lançados e 30 anos na estrada, a Steel Pulse apresenta para os baianos o 
show da turnê Door of no Return, que já passou por diversos países. Na apresentação da 



banda, canções como Blazing Fire, There Must Be a Way, Make us a Nation, Dem a Wolf e 
No More Weapons, dentre outras.  

No mesmo dia, e também em comemoração ao Dia da Consciência Negra, a cantora Malú 
Fontes se apresenta na Praça Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, das 21h às 23h. Na 
apresentação, Malú relembrará os grandes nomes consagrados da música negra, como 
Ataulfo Alves, Pixinguinha, Jovelina Pérola Negra, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, 
Elza Soares e Martinho da Vila.  

Outro evento que marca as comemorações do Dia da Consciência Negra é a apresentação 
da cantora Sandra de Sá, também no Centro Histórico, na Casa do Benin, a partir das 
18h30. A carioca vai contar ainda com a presença do Cortejo Afro, grupo baiano com o 
qual dividirá o palco.   

Neste sábado quem também marca presença em Salvador é a cantora Luiza Possi, que se 
apresenta também nesta sexta-feira, 20, e domingo, 22, no Cine Teatro Sesc, Casa do 
Comércio, para mostrar o seu mais recente CD, "Bons Ventos Sempre Chegam”.  

A filha de Zizi Possi vai animar a noite com as novas composições do trabalho, como  “Vou 
adiante”, versão de Chico César para a letra do africano Lokua Kanza, “Tudo certo”, “Ao 
Meu Redor”, parceria com Samuel Rosa, da banda Skank, e Chico Amaral, e “Queixo 
caído”, de Luiza Possi, dentre outras.  

Vão fazer parte do repertório ainda canções como “Tudo o que há de bom”, “O circo pega 
fogo” e “Seu nome”, de Vander Lee. Luiza Possi será acompanhada pela sua banda, 
composta por Ramon Montagner (percussão), Alexandre Cavallo (baixo), Zeppa (violão, 
guitarra e vocais), Pedro Braga (violões e guitarra) e Renato Fonseca (teclados).  

Quem ainda tiver fôlego ou preferir sair no domingo, o que não faltam são opções 
sobretudo de samba, com os shows da Banda Nova Bossa, no Yoko; Cláudia Costa, que 
realiza apresentações baseadas em sambas e choros antológicos das décadas de 30 e 50, 
no Botequim São Jorge; e o Samba Maria, no mesmo local.  

Ainda no domingo, o cantor Guilherme Arantes integra a programação do Ecosesc, dia 
dedicado à conscientização ambiental e sustentabilidade, no Parque Costa Azul, a partir das 
16h.  

Para quem prefere rock, a pedida é o show do baiano Marcelo Nova, que comanda a festa 
Toca Raul!!!, na qual celebra o falecido cantor e compositor baiano, na Ucsal, no Campus 
da Federação, neste domingo. Na ocasião, ele vai tocar algumas das canções mais famosas 
dos seus 30 anos de carreira.  

Teatro e Exposição - Para quem prefere uma programação menos agitada, a dica é 
visitar mostras ou conferir apresentações de teatro que estão em cartaz em diversos 
espaços da cidade. O roteiro de exposições conta com um leque variado de opções, com 
cerca de 30 mostras em cartaz, como "Cuide de Você", de Shophie Calle no MAM; "Tempo 
Local", de Stefan Koppelkamm na Galeria do Institut Goethe (ICBA); e "Fragmentos da 
Música Brasileira" na Casa da Música – Parque Metropolitano do Abaeté, dentre outras.  

Já a programação de teatro conta com 12 peças em cartaz, duas delas saindo da 
programação a partir deste final de semana, como "Inteiramente Nu", montagem que 
questiona os entraves da sociedade contemporânea através da poesia e textos 
jornalísticos; e "Cravo e a Rosa", espetáculo que fala da relação entre homens e mulheres 
a partir de personagens de contos de Machado de Assis e modinhas de Chiquinha Gonzaga, 
no Theatro XVIII, Pelourinho.  



Um dos destaques do roteiro de espetáculos é a apresentação do ator e apresentador 
Marco Luque, do Custe o Que Custar (CQC). Em "Tamo Junto, stand up comedy, Marco 
Luque conta histórias de sua vida de uma forma inusitada, falando com muito bom humor 
a respeito de assuntos do cotidiano e acontecimentos pessoais.  

Em cartaz desde o mês de março deste ano, "Tamo Junto" já foi visto por mais de 100 mil 
pessoas e estará em cartaz, na capital baiana, somente nesta sexta-feira, 20, às 19h e 
21h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA).  

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Lula regulariza quilombos 

Presidente assina hoje, em ato público na Bahia, decretos em prol de comunidades de 14 
estados 

PATRÍCIA FRANÇA  
 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva até que gostaria de brindar o Dia Nacional da 
Consciência Negra, comemorado hoje em todo o País, sancionando a lei do Estatuto da 
Igualdade Racial, que ainda depende de aprovação do Senado. 
 
Mas reservou para a data um feito simbólico: vai assinar em Salvador de uma só vez, em 
ato público na Praça Castro Alves, 30 decretos de regularização de territórios quilombolas 
em 14 estados brasileiros. 
 
Na Bahia, Estado com maior concentração de afro descendentes do País, três comunidades 
serão beneficiadas com a medida: Quilombola Jatobá,no município de São Francisco, e 
Lagoa do Peixe e Nova Batatinha, em Bom Jesus da Lapa, que juntos somam no total 26,8 
mil hectares de terra. Pouco para um Estado que só tem seis áreas tituladas pelo Incra, em 
meio a 69 processos em andamento de uma demanda estimada em 600 comunidades 
quilombolas identificadas. Comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares são 
258. 
 
Quinta visita O presidente Lula desembarcou em Salvador, por volta das 21 horas de 
ontem, vindo do Rio Grande do Norte, onde assinou o termo de compromisso para 
expansão e modernização da Refinaria Potiguar Clara Camarão e início das obras para 
produção de gasolina na unidade de Guamaré (PAC). O ministro da InA quinta visitado 
presidente à Bahia este ano – especialmente para comemorar o Dia Nacional da 
Consciência Negra e o Novembro Negro, promovido pelo governo da Bahia – foi iniciada 
com um jantar oferecido pelo governador Jaques Wagner (PT) a Lula e ao presidente da 
Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, no Palácio de Ondina. 
 
Acompanhado, entre outras autoridades, do Ministro das Relações Exteriores, Celso 
Amorim, Lula chegou à Ondina por volta das 22h, posou para fotos oficiais e comeu 
acarajé. 
 
Abbas participa hoje na Santa Casa de Misericórdia, na Praça da Sé, ao lado de Lula e 
Wagner, da cerimônia Brasil/ Autoridade Palestina. Às 11h30, o presidente e o governador 
vão a Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, participar do anúncio do novo plano 
de investimentos da Ford para o Brasil (veja matéria pág. A6). Lula almoça com Wagner no 
Palácio de Ondina. 
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A Tarde Ford terá incentivos fiscais prorrogados pela União 

Presidente Lula deve anunciar hoje, na Bahia, medida provisória que estende isenção em 
troca de duplicação da fábrica no Estado 

LÍLIA DE SOUZA  
 
O presidente Lula anuncia na Bahia, hoje, Dia da Consciência Negra, a prorrogação dos 
incentivos fiscais para a Ford, dez anos depois da instalação da fábrica no Distrito 
Industrial de Camaçari, por meio de isenções fiscais concedidas pelos governos federal e 
estadual à montadora. Em Camaçari, às 11h30, Lula deve anunciar medida provisória que, 
segundo fontes oficiosas, beneficiará também os estados de Goiás, Paraná e Rio Grande do 
Sul. Em contrapartida, a Ford faria um grande investimento na Bahia, fala-se sobre uma 
possível duplicação da montadora. Em outubro, terminaram os incentivos federais. 
 
E, em 2011, se encerrarão os estaduais. 
 
Com a notícia da renovação, a oposição no Estado ao governador Jaques Wagner não 
perdeu tempo e logo tratou de alfinetar o PT. Na época deputado federal, Wagner se 
posicionou contrário à vinda da Ford. Souto ressaltou que o PT se colocou contra os termos 
da instalação da Ford na Bahia, votando contra a medida provisória da Ford, durante o 
governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB) – que concedeu benefícios fiscais para as 
montadores de veículos instaladas no País. 
 
“O PT fará um mea-culpa amanhã (hoje) no anúncio de novos incentivos para a Ford na 
Bahia. Em 2000, o PT votou, aqui e em Brasília, contra a Ford”, escreveu, no Twitter, o ex-
governador Paulo Souto, presidente do DEM-BA. 
 
Histórico O processo de instalação da fábrica na Bahia foi marcado por disputa entre o 
Estado e o Rio Grande do Sul, governado na época por Olívio Dutra, do PT. Em 1999, o 
governo gaúcho compreendeu que os incentivos concedidos à Ford inviabilizariam 
investimentos em áreas sociais, que, na avaliação dos petistas, proporcionariam uma maior 
geração Carlos Casaes / Ag. A TARDE / 17.03.2009 de emprego e renda. Pouco depois de 
assumir o governo (1999a 2002), Dutra notificou a Ford sobre dificuldades financeiras do 
Estado. 
 
Em seguida, o petista apresentou nova proposta a fim de assegurar a instalação do projeto 
industrial no município gaúcho de Guaíba. Mas, não aceitando a revisão do acordo, no dia 
28 de abril de 1999, a Ford retirou-se das negociações. 
 
O então governador da Bahia, César Borges, e o ex-senador Antonio Carlos Magalhães se 
articularam com o presidente Fernando Henrique para trazer a fábrica para a Bahia. 
 
Com o objetivo de manter acordos firmados entre o governo da Bahia e a montadora, o 
governo federal prorrogou lei de incentivos fiscais então questionada pelo Mercosul e pela 
Organização Mundial do Comércio (OMC). A bancada baiana na Câmara Federal votou 
dividida na prorrogação dos incentivos fiscais. Os petistas votaram contra. 
 
Para sua instalação na Bahia, a Ford conseguiu empréstimo de R$ 1,3 bilhão do BNDES, 
com juros de 2% ao ano. 
 
Além disso, no bojo dos incentivos fiscais dos governos federal e estadual, foram dadas 
isenções de impostos de importação, de IPI, de imposto de renda sobre o lucro, além da 
doação do terreno para instalação da fábrica, com toda a infra estrutura. 
 
Entre os parlamentares petistas, que votaram contra a MP da Ford, o deputado federal 
baiano Luiz Alberto rebate a propaganda revanchista da oposição. “Essa ideia de que o PT 



foi contra não foi bem assim. 
O que houve foi uma disputa política. Na época, Olívio não expulsou a Ford, ele e o PT 
foram contra as excessivas renúncias fiscais”, destacou. Ele considera que a renúncia fiscal 
anunciada hoje por Lula será em outros parâmetros. 
“Até porque a indústria já está instalada, em pleno funcionamento, é uma das mais 
importantes do País”. 
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A Tarde Possibilidade de feriado divide opiniões 

Há lideranças que acham que novidade é dispensável 

JULIANA DIAS E MEIRE OLIVEIRA  
 
Na data em que a população comemora a saga de Zumbi dos Palmares,símbolo daluta 
dosnegrosbrasileiros, o20de novembro será de intensas atividades. A presençado 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem gerando especulação em torno da possibilidade do 
anúncioda datacomoferiado nacional. Nas repartições municipais, foi decretado ponto 
facultativo. 
 
Salvador faz parte dos 5.126 municípios brasileiros que não adotaram o feriado, segundo 
levantamento da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir). 
No Brasil, 436 cidades têm o 20 de novembro como feriado municipal. No movimento 
negro baiano, a possibilidade donovo feriado nacional divide opiniões. 
 
Para Gilberto Leal, da Coordenação Nacional de Entidades Negras na Bahia (Conen), que 
realiza há 30 anos a Marcha Zumbi dos Palmares, é necessário entender que o dia não seja 
apenas para lazer. 
 
“Sendo ou não feriado,o 20de novembro é uma data cívica, que deve ser comemorada por 
todos, negros e brancos. 
 
Requer um momento de reflexão do nosso papel na construção de uma sociedade 
democrática”, destaca. 
 
Neste ano, a marcha, que sai às 14 horas do Campo Grande, tem como uma das bandeiras 
o combate à morte de jovens negros. No final do percurso, na Praça Castro Alves, a 
Câmara Municipal de Salvador concederá a Medalha Zumbi dos Palmares ao presidente 
Lula, proposta pela Conen e aprovada em unanimidade pelos vereadores. 
 
A outorga será concedida durante o ato público, na Praça Castro Alves, local onde Lula 
assinará 30 decretos de titulação das comunidades de quilombos de 13 estados e lançará o 
Selo Quilombola, marca que será atribuída aos produtos artesanais criados pelas 
comunidades do País. 
 
Lula também vai assinar o contrato da segunda fase do A Cor da Cultura, programa de 
valorização da cultura afro-brasileira, veiculado no Canal Futura. O encerramento da 
solenidade éàs20h,com show de Margareth Menezes. 
 
Outra importante ação que acontece há nove anos é a Caminhada da Liberdade, com saída 
às 15h do Curuzu. Organizada pelo Fórum de Entidades Negras,o tema desteano é “Basta 
de violência, repara já” e reunirá cerca de 50 mil pessoas para protestar contra a violência 
urbana que tem atingido os jovens negros. Do fórum participam entidades culturais como 
Os Negões, Cortejo Afro, Muzenza, Ilê Aiyê e Malê de Balê. 
 
Questionado sobre a possibilidade de adotar o 20 de novembro como feriado, Valmir 
França, coordenador do fórum, diz não concordar. “Sou contra. Acho que isso interferirá no 
trabalho de conscientização que tem sido realizado nas escolas e em outros espaços 



durante a data”. 
 
O Coletivo de Entidades Negras (CEN) realizará diversas atividades neste final de semana, 
como a 5ª Caminhada pela Vida e Liberdade Religiosa, com saída às 9 horas do final de 
linha do Engenho Velho da Federação, onde fica o busto da mãe Ruinhó. 
 
Na ocasião, será lançada a campanha Quem é de axé diz que é, voltada para o Censo 
2010. A ideia é incentivar o povo de santo a assumir a sua proposição religiosa. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Lavagem da estátua de Zumbi para lembrar o líder 
 
Em mais uma atividade do Dia da Consciência Negra, haverá a primeira lavagem da 
estátua de Zumbi dos Palmares, localizada na Praça da Sé, Centro Histórico. O ato 
motivado pelo abandono do monumento ao líder negro será promovido, às 13 horas, pela 
Unegro, Olodum, Malê Debalê, Muzenza, Grupo de União e Consciência Negra (Grucon) e a 
Associação de Baianas de Acarajé e Mingau da Bahia. 
 
Os organizadores estimam a participação de 300 pessoas no evento. Após a lavagem, os 
manifestantes seguem para o Campo Grande. Lá,serão lidas as principais reivindicações do 
movimento negro baiano pelas lideranças das entidades envolvidas. Um documento com os 
reclames será entregue ao poder público. 
 
O acontecimento tem o propósito de integrar a grade dos eventos do Dia da Consciência 
Negra e reforçar a importância do líder Zumbi. O ato tem apoio da Fundação Pedro 
Calmon, da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e da Coordenadoria 
Ecumênica de Serviço. 
 
Origem O líder do Quilombo dos Palmares, área hoje localizada no Estado de Alagoas, foi 
um dos principais representantes da resistência negra à escravidão, na época do Brasil 
Colonial. 
 
Morreu aos 40 anos de idade, em 20 de novembro de 1695. Zumbi é considerado um dos 
grandes líderes da história brasileira e é referência na luta pelos direitos da população 
negra. Os quilombos foram grandes focos de resistência contra a escravidão e abrigo da 
essência cultural negra. O dia da morte de Zumbi é lembrado e comemorado em todo o 
território nacional e lembrado como o Dia da Consciência Negra. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Diferenças caem, mas vagarosamente 

A distância da renda atrelada ao trabalho dos brancos e negros diminuiu 3,1% 
entre 2003 e 2009 

JOÃO PEDRO PITOMBO  
Os fatores são múltiplos: crescimento econômico continuado, reajuste do salário mínimo 
com ganho real, ações de distribuição de renda. Uma conjunção de políticas públicas, 
aliadaa umbom momento na economia, fez com que a diferença de renda e escolaridade 
entre brancos e negros (inclusos os pardos) diminuísse sensivelmente nos últimos sete 
anos. 
 
Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a distância 
da renda atrelada ao trabalho dos brancos e negros diminuiu 3,1% entre 2003 e 2009. 
Apesar da queda, esta diferença aindaé umabismo: o rendimento médio de um negro (R$ 
847,70) atualmente equivale a 50,9% da renda média do branco (R$ 1.663,90). 
 
Em 2003, o índice era 47,8%. 



 
A diferença de escolaridade também foi reduzida. Nos últimos sete anos, o tempo de 
estudo dos negros e pardos cresceu 13,4%, partindo de uma média de 6,7 para 7,3 
anosnassalas deaula. Por trás desse incremento está a universalização do ensino 
fundamental e o avanço donúmero de alunos no ensino superior. 
 
O coordenador de disseminação de informações do IBGE na Bahia, Joilson Rodrigues, 
explica que a renda do trabalhador cresceu significativamente entre a população mais 
pobre, que ocupa a base da economia. E esta é formada majoritariamente por negros, 
sobretudo em Salvador, onde 83% da população é formada por negros e pardos. 
 
Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgado em outubro de2008, 
revela que, no Brasil, a igualdade de renda por trabalho entre brancos e negros só virá em 
2029, mantido o atual ritmo de redução. 
 
De acordo com Mário Theodoro, diretor de Cooperação e Desenvolvimento do Ipea, a 
conjuntura econômica tem papel importante na redução das diferenças. Mas ressalta que é 
preciso enfrentar problemas estruturais, como a melhoria na educação de base e a 
capacitação para o mercado de trabalho. “Se for mantido um ensino de baixa qualidade 
para a população pobre e um de melhor qualidade para a classe média, sempre vai existir 
um hiatonatural entre os dois”, diz Theodoro. 
 
A professora Nadya Araújo, do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo 
(USP), faz coro: “Certamente o crescimento do ensino privado tem sido importante. 
 
Mas são diplomas menos valorizados. A escolarização de alto nível é o que faz a diferença 
no longo prazo”. 
 
Preconceito Apesar da redução da diferença dos rendimentos dos trabalhadores, aindanão 
épossível afirmar que o preconceito diminuiu, avalia a professora Nadya Araújo. Ela 
ressalta que, apesar do salário maior, os negros ainda continuam ocupando funções de 
menos prestígio. 
 
“Ainda não há uma mobilidade social significativa e sim uma reprodução de uma estrutura 
de estratificação”, diz a professora. Segundo Nadya Araújo, a melhoria da mobilidade social 
está fortemente ligada ao incremento do capital escolar. 
 
A professora ainda chama atenção para o fato de que os dados estatísticos avaliam apenas 
os rendimentos provenientes do trabalho. Portanto, há outros tipos de renda, como os que 
vêm de bens e investimentos, que não são computados. “O topo da pirâmide social ainda é 
essencialmente branco”, resume. 
 
Políticas Na avaliação de Mário Teodoro, do Ipea, as políticas afirmativas ainda têm um 
efeito limitado do ponto de vista macroeconômico e se restringem a ambientes específicos, 
como as universidades. “São políticas que, num curto prazo, têm mais efeito de 
visibilidade, que demonstram que os negros podem estar em uma situação diferente”. 
 
Segundo Theodoro, as diferenças de renda entre negros e brancos ainda têm uma grande 
ligação com o racismo enraizado na sociedade. E cita um estudo do professor Sergei 
Soares: “Cerca de 40% da diferença de renda é explicada pelo preconceito”.  

O rendimento médio de um negro é de R$ 847,70. De um branco, R$ 1.663,90 

Apesar de ampliarem a renda, os negros ainda ocupam funções de menos 
prestígio 

 



 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Tráfego alterado no Centro e na Liberdade 

Manifestações mudam esquema do trânsito na cidade 

Por conta de manifestações em torno do Dia da Consciência Negra, durante a tarde de 
hoje, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador/Setin) vai 
interditar várias vias no Centro da cidade e no bairro da Liberdade. Amanhã, haverá 
alterações no tráfego na Orla, em Itapuã. 
 
No Centro da cidade, a passagem pela Praça Castro Alves já está fechada desde a 0h, e 
prossegue até às 22h. Os motoristas que trafegam por estes trechos tem como opção a 
Rua da Misericórdia e Ladeira da Praça; vindos do Comércio: Av. Lafayette Coutinho, Rua 
Banco dos Ingleses e Largo do Campo Grande; do Campo Grande com destino a Nazaré: 
Av. 7 de Setembro, Via Lateral à Praça da Piedade e Rua Direita da Piedade. 
 
Na Liberdade, a marcha vai sair do Curuzu em direção também à Castro Alves. A população 
vai percorrer a rua principal do Curuzu, a Lima e Silva, passando pelo Siero, Lapinha, 
Soledade e Centro Histórico, até o ponto de encontro das marchas. Ainda pela manhã, um 
cortejo vai tomar conta do Dique. Agentes da Transalvador vão disciplinar o trânsito no 
local. 
 
Amanhã Amanhã,será a vez dos moradores de Itapoã invadirem as ruas. Lá, acontece a I 
Marcha da Consciência Negra na Orla, que vai percorrer, a partir das 9h, a Av. Octávio 
Mangabeira, Rua Aristides Milton e Ladeira do Abaeté. Quem mora na região, vai ter acesso 
apresentando comprovante de endereço. 
 
Cerca de 500 policiais do Batalhão de Choque, Esquadrão Águia e de outras unidades da 
Polícia Miliatar farão a proteção da população durante as marchas. 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde CONHECER NOSSO PAPEL NO MUNDO PASSA PELO RESGATE 
DA IDENTIDADE 

Premiada desde que entrou na rede pública, a professora Jacilene Silva diz que é preciso 
ter compromisso e identificação com o que se faz 

MARJORIE MOURA  
 
Nascida e criada nos arredores da Lagoa do Abaeté, a professora Jacilene Santos Silva 
disse que, quando menina, não gostava da escola nem dos professores. O motivo, explica, 
é que, como a grande maioria das meninas negras da Bahia, sofreu muita discriminação 
nas escolas por não ter o genótipo branco e por não ter roupas bonitas. “Só ia estudar todo 
dia porque minha mãe não aceitava que eu e meus oito irmãos faltássemos a uma aula. 
Dona Beatriz era cozinheira, semi analfabeta, mas tinha como prioridade formar os filhos, o 
que conseguiu”, recorda. 
 
A cisma da adolescente continuou, mas foi cedendo aos poucos diante da influência de 
alguns bons mestres, como a falecida professora de história Edeltrudes, que lhe ministrou 
aulas no Colégio Lomanto Júnior, em Itapuã. 
 
Outro grande incentivo foi a militância na União de Negros pela Igualdade (Unegro), a 
partir dos 15 anos.Consciente de suas origens e de sua potencialidade, ela começou a 
deslanchar. 
 



Após se formar em pedagogia na Faculdade Olga Mettig, ela trabalhou como alfabetizadora, 
durante 17anos, narede particular. Mas, consciente de que as crianças da classe média têm 
as mesmas dificuldades familiares e pessoais das demais crianças, decidiu 
fazerconcursopara aredepública. 
 
Aprovada, o primeiro trabalho foi desenvolvido na Escola Ugo Meregale, na Estrada Velha 
do Aeroporto. 
 
Premiações Ao final deste primeiro ano, ganhou o prêmio de melhor professora de 
Salvador, concedido pela Secretaria Municipal da Educação (Smec). 
 
“Meu objetivo era dar oportunidade para crianças que, como eu, tiveram poucas chances. 
 
Com o resgate da identidade e o fortalecimento da auto estima, fica mais atraente estudar 
e aprender.Quandoa criança se reconhece dentro da história, não se vê como oriundo de 
um povo escravizado, mas como construtor de uma sociedade”, analisa a educadora 
Jacilene. 
 
E os resultados desta visão pedagógica continuaram aparecendo na forma de outras 
premiações. Em 2006, uma entidade dos Estados Unidos lhe conferiu prêmio por liderança 
e gestão na área educacional, tendo como ganho extra uma temporada de 20 dias em 
Washington para participar de um curso de qualidade em gestão. 
 
Ideb Em 2007, a Escola Municipal João Fernandes da Cunha, no Parque São Cristóvão, que 
dirigia há dois anos, foi destacada com Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 
Ideb (2006/2007) de 5,1, mesma média do Estado de Santa Catarina, enquanto a média 
de Salvador foi 3. Em 2009, no teste Salvador Cidade das Letras, a escola ficou em 
primeiro lugar. “Isso mostra que trabalhar o resgate da identidade dá resultado”, 
argumenta a professora. 
 
Mas, para isso, foi fundamental o advento da Lei 11.645/08, que inclui no currículo oficial 
da rede de ensino a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e indígena. 
 
“Trabalhar com a identidade étnico-racial nos currículos nos ajudou a incluir esse conteúdo 
à proposta pedagógica da escola. Mas, a 11.645/08 legaliza o que nós sempre fizemos 
porque passou a ser vontade do Estado, fazendo com que a coisa aconteça”, diz Jacilene. 
 
A professora, que fez especialização em gestão pública governamental, na Uneb, e gestão 
escolar, na Unifacs, também integra grupo de pesquisa da Uneb em língua banto e deve 
trilhar outros caminhos em 2010, depois de receber convite da Smec para assumir outras 
unidades em Salvador. “O trabalho desenvolvido na João Fernandes da Cunha acontece 
graças auma equipe unida e que conseguiu fazer com que a comunidade abraçasse este 
trabalho. 

Criança, foi discriminada por não possuir genótipo branco nem belas roupas 

Influências de bons mestres e militância na Unegro solidificaram sua autoestima 

A atuação pedagógica de Jaciane lhe rendeu prêmios pelo sucesso dos alunos 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Casarão centenário é demolido na Vitória 
 
VALMAR HUPSEL FILHO  
 
Parte da história recente da Bahia foi demolida ontem pelos braços metálicos de uma 
retroescavadeira. A casa onde viveu o jornalista Jorge Calmon durante mais de 60 anos, 
construída entre o final do século XIX e início do século XX, no Corredor da Vitória, nº 361, 



foi demolida para dar espaço à construção da área comum pertencente ao Edifício Eliana 
Calmon, da construtora MRM. 
 
A empresa responsável pela demolição não apresentou o alvará emitido pela 
Superintendência de Ordenamento e Controle do Uso do Solo do Município (Sucom), mas o 
órgão informou, por meio de sua assessoria, que emitiu o documento e, antes disso, 
consultou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que não 
apresentou qualquer empecilho. 
 
De acordo com o coordenador técnico do Iphan, a edificação foi uma das 13 localizadas no 
Corredor da Vitória que obtiveram tombamento provisório, mas não tiveram tombamento 
definitivo. O processo foi arquivado em 2005.“O Conselho Deliberativo concluiu que a casa 
não tinha importância histórica”, disse o coordenador. Das 13 edificações que tiveram 
tombamento provisório,apenas a Igreja da Vitória, localizada no largo homônimo, foi 
tombada definitivamente. 
 
Entulhos Nascidoe criadona casa,Jorge Calmon Filho lembra que o pai tinha desejo de que 
a casa não fosse demolida, e sim preservada, como outras na Vitória, mesmo depois da 
venda. 
 
“Por isso ele teve a ideia de inserir no contrato de compra e venda uma cláusula de 
indenização à família em caso de demolição. Mas não temos gerência sobre o imóvel depois 
da venda”, disse. ATARDE não conseguiu contato com os responsáveis pela demolição. 
 
No local, apenas funcionários de uma empresa terceirizada trabalhavam na retirada dos 
entulhos, ontem à tarde. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Arte do Benin agita o centro 
 
Em meio às obras de restauração do prédio que vai abrigar, a partir de novembro de 2010, 
o Museu de Arte Afro-brasileira, foi aberta ontem a exposição Bahia Benin está vivo ainda 
lá. Com curadoria de Emanoel Araújo, a mostra reúne trabalhos de artistas beninenses e 
peças do acervo do Museu Afro-Brasil, de São Paulo. 
 
A mostra, que contou com a presença do ministro da Cultura, Juca Ferreira, que prometeu 
abrir também uma biblioteca afro no Centro Histórico, pode ser vista de hoje até o dia 3 de 
janeiro de 2010. 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Evento artístico para crianças no MAM 

Começa neste domingo,no Museu de Arte Moderna, no Solar do Unhão, o projeto semanal 
Pinte no MAM, voltado para o público infanto-juvenil. A cada semana, será trabalhado um 
tema. 
 
No primeiro dia, será? Pinte no MAM com as luzes e brilhos que vêm do mar e da vida 
marinha?, que vai usar técnicas de colagem para estimular a observação de contrastes de 
cores, luzes e sombras. Outra atividade será a oficina Leitura de Imagens para Crianças, 
ministrada pela arte educadora Ana Rachel Schimiti. 
 
O evento começa às 16 horas e é coordenado pelo artista plástico Maninho de Abreu. 

 

 



VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Angola apresenta uma nova África 

Exposição Luanda – Suave e Frenética 1 será aberta hoje, no Solar Ferrão, com 
artistas angolanos contemporâneo 

DANIELA CASTRO  
 
No Dia Nacional da Consciência Negra, Salvador recebe a exposição Luanda – Suave e 
Frenética 1, que abre às 19 horas, na Galeria Solar Ferrão (Pelourinho). O evento, 
promovido pela Diretoria de Museus do Ipac em parceria com a Fundação Sindika Dokolo e 
a Soso Arte Contemporânea Africana, é oportuno, mais do que pelo óbvio simbolismo do 20 
de novembro. 
 
“Prefiro falar não em consciência negra, mas numa consciência do homem negro 
contemporâneo a respeito de sua importância na transformação da história da 
humanidade”, sugere o angolano Fernando Alvim, curador da exposição. 
 
A mostra, que segue em cartaz até 17 de janeiro, propõe justamente uma atualização de 
conceitos. “Ainda há uma ignorância global sobre o continente africano”, constata Alvim, 
que não raro tem sua origem posta emxeque porconta dacor dapele. 
 
Sim, ele é branco, e daí? “Descobrimos o genoma humano, que mostrou que somos muito 
mais parecidos do que pensávamos. Acho patético estarmos no século 21 discutindo 
questões de epiderme”, pontua o curador, que busca, através da arte, transcender os 
preconceitos emostrar que Angola, assim como os outros 52 países da África, não perdeu o 
bonde da contemporaneidade. Quatro jovens artistas angolanos Cláudia Veiga, Ihosvanny, 
Kiluanji e Yonamine usam fotografia, serigrafia e vídeo e não deixam escapar conexões 
entre Angola e China. Essa realidade também será aborda em Sociologia Angolana, 
conferência que José Octávio Van-Dúnem apresenta às 17h, no mesmo local. 
 
Mostra quer fazer da Bahia protagonista do diálogo de Angola com o mundo 

Exposição Luanda – Suave e Frenética antecipa a Trienal de Luanda, que acontece em 
setembro de 2010 

DANIELA CASTRO  
 
Luanda – Suave e Frenética 1 está preparando o mundo para algo maior, a Trienal de 
Luanda, agendada para setembro de 2010, novamente sob curadoria de Fernando Alvim. A 
exposição baiana integra uma programação prévia que, também este mês, marca a agenda 
cultural de cidades-chave como São Paulo e Bordeaux, na França. 
 
Todas têm em comum a intenção de atualizar o diálogo entre Angola e o resto do mundo. 
“É importante que a Bahia seja uma das protagonistas dessa relação. Temos respaldo 
suficiente para isso, estamos numa posição de vanguarda”, avalia Daniel Rangel, 
responsável pela Diretoria de Museus do Ipac. 
 
Rangel participará da Trienal de Luanda como curador da exposição Três Pontes, que 
reunirá trabalhos de artistas contemporâneos da Bahia. 
 
Antes disso, ele avisa, Salvador receberá Luanda – Suave e Frenética 2, uma versão mais 
robusta da mostra que ganha abertura hoje, no Solar Ferrão. 
 
Olhos puxados Enquanto não se define a data da segunda etapa – provavelmente será 
entre maio e junho de 2010, com asobras que estão em cartaz neste momento em 
Bordeaux –, os baianos têm até 17 de janeiro para conferir o ponto de vista de quatro 
artistas visuais contemporâneos sobre a Angola pós-guerra. 



 
A maioria das obras são assinadas por Kiluanji, que aposta na fotografia. Eventualmente, 
esta entra em diálogo com materiais inusitados, como enormes sacos de alinhagem que 
trazem alimentos importados, advinhe de onde? Da China. 
 
“É quase uma paródia. Falase da presença de quase 200 mil chineses em Angola, por conta 
do processo de reconstrução do país, e criou-se o estigma da invasão chinesa”, interpreta o 
curador, que recebeu a reportagem durante a finalização da montagem da exposição. 
 
Kiluanji retrata sobre os sacos a influência da agricultura e da arquitetura chinesas sobre o 
cotidiano dos angolanos, representados ali pelos mucubais, o povo mais antigo de que se 
tem notícia naquele país. “Veja que eles também têm olhos puxados”, atenta Alvim para a 
proposital ambiguidade. 
 
Movimento Já a fotógrafa Cláudia Veiga aproxima suas lentes da linguagem 
cinematográfica, com cinco perceimagens dispostas em uma sequência plena de 
movimento e dramaticidade. É um trabalho também meta linguístico, na medida em que 
leva para a galeria o registro de uma exposição. 
 
“A fotografia em Angola está se desenvolvendo muito, assim como as novas tecnologias. A 
independência do país foi registrada em foto, vídeo e áudio, enquanto a dos Estados Unidos 
foi só com uma pena”, compara Fernando Alvim, com bom humor. 
 
Tecnologia é artigo caro ao designer e vídeo maker Ihosvanny, angolano de origem 
cubana, que não deixa de se remeter a sua dupla fonte de referências culturais. Ele 
participa de Luanda – Suave e Frenética 1com vídeos, alguns feitos originalmente através 
de telefone celular, uma das marcas do seu trabalho. 
 
Para Yonamine, tecnologia rima com urbanidade. Vídeo, serigrafia e pintura se misturam 
em suas obras, que desconstroem figuras humanas anônimas com interferências que 
remetem a manifestações de arte de rua, como o grafite. 

Kiluanji retrata a influência da agricultura e da arquitetura chinesas 

Cláudia Veiga aproxima suas lentes da linguagem cinematográfica, com cinco 
imagens 

Tecnologia é artigo caro ao designer e videomaker Ihosvanny, angolano de 
origem cubana 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Celebração dos baianos atemporais em Brasília 

Filhos de João, O Admirável Mundo Novo Baiano, de Henrique Dantas, ganha 
aplausos em cena aberta na primeira exibição 

JOÃO CARLOS SAMPAIO  
 
Brasília Aplausos em cena aberta fizeram da sessão de Filhos de João, O Admirável Mundo 
Novo Baiano uma celebração sem ressalvas. 
 
O documentário dirigido pelo estreante Henrique Dantas abriu, anteontem, a mostra 
competitiva do 42º Festival do Cinema Brasileiro de Brasília. Dois dos Novos Baianos, 
Galvão e Paulinho Boca de Cantor, partici param da apresentação. 
 
Com a lotação do Cine Brasília esgotada e uma plateia com cerca de 650 pessoas (havia 
mais um grupo aguardando a segunda sessão, iniciada às 23 horas), o único representante 



baiano na mostra competitiva de longas metragens agradou em cheio, recebendo aplausos 
entusiasmados. 
 
Afesta sónão foi mais evidente porque a trama se completa com “o fim do sonho”. A fala 
final de Galvão diz que os Novos Baianos queriam mudar o mundo, mas acabaram 
sucumbindo ao “sistema”. O epílogo quase melancólico comprometeu uma maior explosão 
do público, mas, por outro lado, significou um acerto dos realizadores frente ao 
compromisso estético e narrativo do filme. 
 
A obra manteve a plateia ligada o tempo inteiro. Em alguns momentos, especialmente 
quando a relação do grupo Novos Baianos com a maconha e outros excessos vinham à 
tona, o público ia do riso de cumplicidade à gargalhada. 
 
A grande estrela da fita não é Pepeu, Baby do Brasil (que deu entrevista, mas não 
autorizou o uso, segundo é informado no filme), Galvão, Moraes Moreira ou Paulinho Boca 
de Cantor. Quem mais brilha é Tom Zé, que alinhava toda a história. Foi ele quem 
apresentou Galvão a Moraes, dando origem ao embrião do grupo. Em Filhos de João, Tom 
Zé funciona como um narrador, que traduz, costura a narração e avalia a importância dos 
Novos Baianos. 
 
O filme faz uma opção narrativa (talvez por intuição), que o diferencia dos projetos mais 
convencionais. 
 
Henrique Dantas prefere criar um grande mosaico, reunindo aproximações para chegar a 
uma síntese. Os depoimentos aparecem picotados e entrecruzados, ligados pelo assunto 
em pauta ou por uma dinâmica parecida com uma enumeração. 
 
Imagens de arquivo e cenas de filmes baianos da época entram na construção. 
 
Ausência Baby Consuelo, atualmente Baby do Brasil, faz falta especialmente por ser a única 
mulher do núcleo central do grupo. Fora isto, os outros quatro membros dão conta da 
trajetória da banda. 
 
Nenhum assunto é deixado de lado, mesmo os temas polêmicos, como a saída de Moraes 
Moreira e, por fim, a própria dissolução dos Novos Baianos e do sonho da vida em 
comunidade. 
 
A verdade é que o filme joga muita luz sobre o tema, criando até um entorno que transpõe 
a música e a arte dos Novos Baianos para estabelecer uma bem contextualizada olhadela 
sobre o Brasil dos anos 70. Depoentes como o cineasta Orlando Senna e o designer 
Rogério Duarte ajudam a compreender a dimensão do jogo que envolvia não apenas uma 
postura artística, mas a tradução do ideal de juventude. 
 
O tropicalismo, o movimento hippie, a ditadura e o Carnaval (como oásis de expressão 
democrática no Brasil dos anos de chumbo) ganham fartos espaços na tela. Isto permite 
que a obra se instaure como uma manifestação geracional. Aliás, já na apresentação do 
filme, no palco do Cine Brasília, o diretor chamou a atenção para o fato de estarem ali em 
cima gente de várias idades (diretor, equipe e os dois Novos Baianos). 
 
Um contraponto mosaical, como toda a fita, inclui aparições de crianças dedilhando 
instrumentos musicais ou jogando futebol. 
 
Estas imagens, aparentemente deslocadas do tema, constituem a chave para o 
entendimento da proposta, a de fazer o filme falar do passado, mas com um olhar para 
frente. Inclusive, em sua fala à imprensa, Henrique Dantas afirmou isto, dizendo da sua 
intenção em contemplar o legado dos Novos Baianos. 
 
O fato é que Dantas compôs, entre os muitos filmes possíveis que se podia fazer sobre 
e/ou com os Novos Baianos, uma películadas maishonestas ecoerentes com o seu próprio 



projeto, sintetizando os horizontes e os sonhos do grupo. A plateia de Brasília soube 
reconhecer isto. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Novas orquestras encerram projeto em clima de baile no 
Pelourinho 

CHICO CASTRO JR. - Uma das tendências mais bacanas na música desta década que já 
está no fim, o resgate das orquestras de bailes dançantes, terá uma noite só para ela, 
hoje, na Praça Pedro Archanjo (Pelourinho), encerrando a temporada 2010 do projeto 
Novembro – Música em Todos os Ouvidos, da Diretoria de Música da Fundação Cultural do 
Estado. 
 
As atrações são três das mais quentesnovidades daboamúsica popular brasileira: a 
OrquestraBrasileira deMúsicaJamaicana (de São Paulo), o Ska Maria Pastora 
(dePernambuco) ea Orkestra Rumpilezz, fazendo as honras da casa. 
 
A última, uma brilhante criação do maestro baiano Letieres Leite, já é bem conhecida do 
público local, com sua apimentada mistura de jazz e toques de candomblé, justamente 
saudada como “genial“ por nomes insuspeitos, como Ed Motta e Toninho Horta, entre 
outros. 
 
Já os olindenses do Ska Maria Pastora, menos conhecidos por aqui, deverão surpreender o 
público com sua agitada alquimia de ritmos típicos de Pernambuco, como frevos e 
maracatus, com o ska jamaicano. Animação não deve faltar no show dessa rapaziada. 
 
Ticotico no ska Mas a grande expectativa da noite deve ser mesmo para a apresentação da 
Orquestra Brasileira de Música Jamaicana (OBMJ). Uma das melhores coisas surgidas este 
ano no cenário independente, a formação idealizada pelos músicos Sérgio Soffiatti 
(guitarra) e Felippe Pipeta (trumpete) traduz para o ska e o reggae de raiz clássicos 
daMPB, como Águas de Março, Ticotico no FubáeO Barquinho. 
 
Até mesmo a austera O Guarani, da ópera de Carlos Gomes, ganhou um inusitado 
tratamento ska, adquirindo um frescor surpreendente. Recomenda-se levar um par ao 
Pelô, pois a noite de hoje deverá ser inesquecível. 

Os olindenses do Ska Maria Pastora deverão surpreender o público com sua 
agitada alquimia 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Mercado Cultural viaja pelo interior 
 
A edição deste ano do Mercado Cultural, que acontece de 3 a 12 de dezembro, terá como 
novidade a realização de uma caravana artística pelo interior da Bahia. A iniciativa tem o 
objetivo de fomentar e fortalecer o intercâmbio entre a produção artística dos países 
participantes e os movimentos culturais locais do Estado. Neste ano, participam músicos da 
Coreia, Israel, Etiopia, Espanha, Guiné Bissau, Argentina, Estados Unidos e México, além 
de representantes baianos, de Pernambuco e de São Paulo. Com realização da Casa Via 
Magia, esta será a nona edição do evento. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde A resistência econômica – Caderno Especial 
 
Em 1857, os escravos de ganho e os negros libertos resolveram decretar uma greve geral. 
Salvador ficou paralisada por duas semanas. Até então ninguém tinha se dado conta ou 
não queria admitir o poder da força de trabalho daqueles homens e mulheres. A abolição 
chegou, a exclusão não acabou e as estratégias criativas para gerar dinheiro, o owó, como 



dizem os povos iorubanos cuja cultura é tão presente na Bahia, continuaram. Moda, 
culinária, cosméticos, artigos para o candomblé e umbanda, dentre outros negócios 
inspirados na herança afro-brasileira, alimentam uma rede ininterrupta e firmada na 
solidariedade entre iguais. 
 
 
ECONOMIA TAMBÉM É CAMPO DE RESISTÊNCIA 

CLEIDIANA RAMOS Em Salvador, há uma forte presença de negócios inspirados na cultura 
afro-brasileira. 
 
Geralmente, eles são criados e gerenciados por negros. É uma economia que movimenta 
milhões, mas que ainda permanece de certa forma invisível nos levantamentos oficiais, por 
exemplo. 
 
É uma pena, afinal a população negra continua a ser a líder dos números de dificuldade de 
inserção no mercado de trabalhoe oempreendedorismo pode ser uma saída para este 
problema. São questões como esta que este especial aborda. O nosso desafio foi mapear 
alguns destes negócios. 
 
Fomos em busca dos mercados, como os de Santa Bárbara, um tipo de organização 
comercial que teve o seu apogeu na Salvador do século XIX e que resiste com dificuldades. 
 
Mapeamos ateliês da moda afro que começa a se sedimentar com a proposta de fazer 
peças a partir do gosto e necessidade de cada cliente, numa inversão dos padrões 
tradicionais do setor. 
 
Também fomos em busca do comércio de comida,prática que serviu de motor para 
conquistar o empoderamento, principalmente das mulheres negras. É um mercado que 
movimenta, anualmente, R$ 22 milhões tomando por base apenas três tabuleiros de 
acarajé de baianas famosas e dez restaurantes do setor. 
 
Isto sem falar na indústria de cosméticos e em novos voos, como o turismo étnico, uma 
questão ainda polêmica, que tem rendido um intenso debate. 
 
Mas esta história também é feita de desigualdade, afinal, embora a cultura negra alimente 
o Carnaval de Salvador na sua própria essência, é um dos espaços mais excludentes para a 
participação dos afro descendentes, não só em áreas lúdicas dos blocos e camarotes, mas 
também na inserção nos negócios que exploram a folia. 
 
Debate No processo de elaboração deste especial convidamos gestores públicos e 
representantes de movimentos sociais ligados à luta de combate ao racismo para discutir a 
nossa pauta. 
 
O debate reuniu a secretária estadual de Promoção da Igualdade, Luiza Bairros; o 
secretário municipal da Reparação, Ailton Ferreira; Sérgio São Bernardo, presidente do 
Instituto Pedra de Raio; Paulo Rogério, diretor do Instituto Mídia Étnica; Mércia Lima, 
representante da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza 
(Sedes); Juci Machado, jornalista da assessoria de comunicação da Sepromi; e a educadora 
Josiane Clímaco, responsável pelos comentários pedagógicos que acompanham este 
caderno. 
 
Os comentários de Josiane Clímaco reforçam o compromisso da nossa cobertura sobre 
identidade étnica em apoiar a aplicação da Lei 10.639/03, que estabeleceu o ensino de 
história da África e cultura afro-brasileira nas escolas do País. 
 
No ano passado, a lei foi modificada e passou a ser conhecida pelo nº 11.645/08, para 
incluir também a obrigatoriedade do ensino de história e da cultura indígenas. 
 



Uma outra experiência muito positiva este ano foi um convênio firmado entre A TARDE e o 
Instituto Mídia Étnica. 
 
Por meio dele, a estudante de jornalismo Juliana Dias, escolhida num processo de seleção, 
trabalhou conosco, tendo a oportunidade de conhecer de perto todas as etapas para a 
realização de mais um especial sobre temas negros que ATARDE publica desde 2003. 
Estamos, portanto, fazendo escola na forma de fazer jornalismo em defesa da cidadania e 
do combate às desigualdades. 

PROGRAME-SE Ho j e 14h Começa o ato público em comemoração ao Dia da Consciência 
Negra. O presidente Lula participa 14 horas Marcha da Consciência Negra, organizada pela 
Conen. 
 
Saída do Campo Grande 15 horas Marcha organizada pelo Fórum de Entidades Negras. 
Saída do Curuzu, Liberdade Domingo 9 horas Marcha Nacional pela Vida e pela Liberdade 
Religiosa, organizada pelo CEN. Saída do final de linha do Engenho Velho da Federação 

EXPEDIENTE 

EDITORACOORDENADORA Simone Ribeiro EDIÇÃO Cleidiana Ramos e Meire Oliveira 
PROJETO GRÁFICO Axel Augusto EDIÇÃO DE FOTOGRAFIA Carlos Casaes e Walter de 
Carvalho FOTOGRAFIAS Haroldo Abrantes REVISÃO Cristiane Sampaio e Sueli 
LopesColaboração na reportagem: Juliana Dias, estudante de jornalismo e integrante do 
Instituto Mídia Étnica 

Comentários pedagógicos: Josiane Clímaco, especialista em planejamento educacional. Nas 
páginas seguintes do caderno, ela faz sugestões para a aplicação do conteúdo das 
reportagens em cumprimento da Lei 10.639/03 SUMÁRIO CAMI NHOS ABE RTOS PARA A 
MODA AFRO A RESISTÊNCIA DOS M ERCADOS NA CIDADE O DINAMISMO ECONÔM ICO EM 
TORNO DO SAGRADO A PERSISTENTE EXCLUSÃO NO CARNAVAL COSMÉTICOS AFRO 
GANHAM CADA VEZ MAIS ESPAÇO O DEBATE SOBRE O SEGMENTO DE TURISMO ÉTNICO N 
EGÓCIOS CE NTRADOS NA ARTE DA CULI NÁRIA BAIANA ESTRAT ÉGIAS PARA VENCER A 
EXCLUSÃO. 

 

ARMA PARA VENCER A EXCLUSÃO 
CLEIDIANA RAMOS  
 
Há sete meses, Samadar Kintê, 24 anos, vem trabalhando para montar sua empresa, 
chamada Companhia Arte das Unhas. Os serviços oferecidos são de manicure, mas com a 
inovação do design e alongamento. Antesde começar, ela montou um plano de negócios e 
descobriu que a técnica ainda não é tão comum em Salvador. Além disso, trabalha com um 
material que barateia o custo. Ao tomar esta iniciativa, Samadar está fazendo 
empreendedorismo, uma marca que tem sido uma característica da população negra na 
capital baiana. 
 
Das ganhadeiras – escravas e libertas – que vendiam quitutes pela cidade, principalmente 
durante o século XIX, as feiras e mercados que ainda resistem e até empreendimentos com 
características mais próximas da economia formal, os afrodescendentes movimentam ou 
são o público predominante de determinados negócios. 
 
O candomblé, por exemplo, aquece e sustenta vários setores da economia soteropolitana. 
 
As feiras de São Joaquim e das Sete Portas têm boxes específicos para a venda de 
produtos utilizados para esta prática religiosa. O mesmo acontece no Edifício Themis, na 
Praça da Sé, que tem o primeiro piso ocupado por lojas que vendem contas, louças e 
outros artigos. 



 
Mas mensurar esta contribuição para a economia soteropolitana ainda é difícil, pois, 
embora seja bem perceptível, ela ainda não está explícita em números oficiais, como os do 
IBGE. 
 
Inserção O que se sabe é que a inciativa de fazer o próprio negócio pode ser uma saída 
para se enfrentar as dificuldades de inserção da população negra no mercado formal, como 
destaca Samadar Kintê. “Eu resolvi tomar minha própria iniciativa e escolhi um ramo em 
que tenho habilidade. Conto com a prestação de serviço de pessoas que têm objetivos 
parecidos como o meu”. 
 
Iniciativas como a de Samadar têm características específicas: surgem da criatividade; 
crescem aos poucos; têm uma clientela mantida por rede de solidariedade; os produtos e 
serviços oferecidos são divulgados no boca-a-boca e empregam familiares e amigos, 
quando possível. 
 
“São negócios que surgem com modos de fazer que são diferentes e, por isso, não são 
sequer entendidos pelo Estado do ponto de vista institucional”, diz o empresário Mário 
Nelson Carvalho, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Cades), 
órgão ligado ao gabinete da Presidência da República, e diretor de relações institucionais da 
Associação Nacional dos Coletivos de Empresários e Empreendedores Afro-Brasileiros 
(Anceabra). 
 
O economista e doutor em administração Elias Sampaio diz que as dificuldades estruturais 
geradas pela escravidão para a inserção da população negra no mercado de trabalho 
fizeram surgir este tipo de economia, que é construída e movimentada pela comunidade 
negra. 
 
“É uma economia que nasce da necessidade de sobrevivência. 
 
Ela vai se mantendo, mas não consegue avançar em relação ao espaço de poder 
constituído. Entretanto, é uma economia de transformação, pois com todas estas 
dificuldades apresenta resultados”, diz o economista. 

 

ROUPA COM A CARA DO CLIENTE 

A chamada moda afro começa a ganhar cada vez mais espaço 

MEIRE OLIVEIRA  
 
Na década de 70, o movimento político negro passou pela estética. Além dos cabelos estilo 
black power, a roupa também se tornou um signo de construção da identidade. E, para 
suprir esta demanda, a intuição aguçada e a persistência de empreendedoras negras 
sustentam um mercado construído por nomes como Saraí Reis, Goya Lopes e Madá Preta. 
 
O produto que incorporou a função de expressar a tomada de consciência no vestuário com 
inspiração afro conquista clientes. A propaganda? O boca-a-boca e o contato direto entre 
produtor e consumidor. 
 
Com o tempo as peças com esse viés começaram a ser procuradas por gente de toda cor e 
crença em busca de uma roupa bela, mas sem a padronização imposta pelo grande 
mercado. 
 
Além disso, as construções destas profissionais se adaptam às formas do cliente, 
valorizando a estrutura corporal de cada um. Atualmente não é raro encontrar pessoas 
usando uma ou outra peça coma assinatura de Goya, Saraí ou Madá, mas este tipo de 



empreendimento peculiar foi surgindo aos poucos. 
 
Com Saraí Reis Ribeiro dos Santos, 49 anos, dos quais 25 dedicados à moda, o seu próprio 
estilo de vestir se transformou em negócio. A vivência no Movimento Negro Unificado 
(MNU), no candomblé, no teatro e na dança trouxe a inspiração. Em casa, a presença dopai 
alfaiate e damãe costureira deu a ciência do fazer. 
 
“As pessoas começaram a pedir o que eu usava. Percebi que agradava e senti vontade de 
popularizar esse tipo de roupa”, contou. Ela já não se lembra de quando vestiu uma calça 
jeans. “Usava morim e tecidos mais leves, roupas soltas”. 
 
Saraí já fez cursos na África e produziu figurinos de peças como Nzinga e Áfricas,. 
 
Na sua loja, realização possível há um ano, comercializa suas criações, além de modelos 
genuinamente africano se atende os religiosos do candomblé costurando as chamadas 
roupas de ração, usadas para os trabalhos nos terreiros antes das festas. 
 
Referência Na segunda metade da década de 80, e atenta ao filão que estava nascendo, a 
pretensão da designer e artista plástica Maria Auxiliadora dos Santos Goya Lopes,55 
anos,não parecia simples. Goya queria se tornar referência. “Percebi que o étnico veio para 
ficar e retornei para criar algo que fosse referência”, disse ela, ressaltando a influência local 
do Ilê Aiyê, autor de um estilo que logo foi incorporado pela população negra. No traje, o 
bloco trazia as estamparias de J. Cunha e as criações da estilista Dete Lima. 
 
Goya Lopes, formada em artes plásticas, começou a trabalhar com moda em 1985, cinco 
anos depois de uma especialização em design de produto na Itália. “Desempregada, tive de 
trabalhar como restauradora enquanto construía o projeto de algo auto-sustentável”, 
contou. 
 
A loja-laboratório era no Carmo, por onde passava gente do mundo inteiro. Para chegar a 
este público, passou a vestir os guias turísticos que desfilavam com as batas e sacolas 
feitas por ela. A sedimentação da marca, segundo a estilista, ocorreu por conta dos clientes 
do meio artístico, como Jimmy Cliff, e também intelectuais. 
 
“Os professores universitários e os artistas foram os difusores do meu trabalho. Na época, 
o que fazia era fora de moda, antimoda”. Em todos os 23 anos de existência da grife 
Didara, criada por Goya, a estilista trabalha com os extremos: a linha básica e a 
vanguardista (peças por encomenda). 
 
As cores e formas, aliadas ao tecido específico, contam acultura negraem diversos temas. 
 
“Pode não dar pra ver, mas é possível sentir a vitalidade, a vibração. Fico vivenciando o 
tema”, descreve. Mas o desenho é construído na cabeça, depois passado para o papel e 
segue pelas demais etapas da produção. 
 
A solidez que o empreendimento conquistou Goya credita à expansão gradativa, além de 
paciência, ousadia, persistência e prudência na medida certa. “Às vezes tive de recuar para 
ganhar mais adiante”, disse a também diretora geral da Associação Bahia Design e de 
Responsabilidade Social do Sindicato do Vestuário de Salvador. 
 
A empresa que começou em um pequeno espaço da garagem hoje se estende pelos mil 
metros quadrados do imóvel onde morava em Cosme de Farias. Como no início, tudo é 
feito lá: da criação da estamparia até o produto final. 
 
Hoje em maior escala, a equipe é formada por 21 profissionais entre costureiras, 
modelistas, finalistas, gerentes, vendedores, distribuidores. 
 
Continuidade No que depender de uma nova geração, a moda com inspiração étnica 
ganhará ainda mais espaço. Filha de costureira, a estilista Madalena Maria Bispo da Silva– 



Madá Preta –, 37 anos já está a mil. 
 
“Não consigo comprar roupa em loja”, contou. A produção para a venda começou quando 
ainda era assistente administrativa do Teatro Vila Velha no final da década de 90. Suas 
roupas, classificadas como “diferentes”, começaram a ser usadas pela classe artística do 
Vila. 
 
As roupas com o chamado tecido de saco, que foi usado para fazer a roupa dos escravos, é 
a sua marca. “Pego esse material considerado de qualidade inferior, acrescento elementos 
que o valorizam. 
 
Penso a roupa a partir do tecido”, explica. 
 
Madá fez o curso de produção de moda e estilismo do Senac e o de design de moda da 
Faculdade da Cidade, concluído este ano. O ateliê é a casa onde mora. Misturando tecidos 
e cores, vive de suas criações e dá aulas de confecção e moda afro na ONG Omidudu, que 
trabalha com jovens. “Loja ainda não está nos planos. 
 
Penso num espaço onde música, moda e outras artes possam interagir”. 
 
As pessoas começaram a pedir o que eu usava” SARAÍ REIS, criadora da Ifá Veste 
 
MERCADOS LUTAM PARA SOBREVIVER 
JULIANA DIAS Fonte de renda e centro da vida pública da cidade no século XIX, os 
mercados de Salvador continuam resistindo apesar das dificuldades. O Mercado de Santa 
Bárbara, na Baixa dos Sapateiros, por exemplo, era conhecido por realizar eventos 
culturais, com o famoso Samba de Crioulo. 
 
Dos 63 boxes que o mercado possui, apenas 30 estão funcionando, com serviços de 
restaurante, sapataria, telefonia, bar, dentre outros. “As barracas tradicionais perderam o 
interesse de ficar aqui, por causa dafalta de clientes”, conta a coordenadora do mercado 
Isabel Batista, O comerciante José Fausto Damião, que possui cinco boxes de alimentos e 
bebidas no mercado também reclama da falta de clientes. O comerciante, nos últimos 15 
anos, tem tido renda anual na média de R$ 12 mil. Antes, ele conta, era acima dos R$ 20 
mil. 
 
Para reverter este quadro, os comerciantes estão tentando resgatar a tradição cultural do 
local. É o caso do Núcleo de Ações Culturais do Mercado de Santa Bárbara, criado em 
2002, pela ialorixá Estelita de Oyá, que promove a apresentação de grupos afro e afoxés 
no Projeto Quarta Santas. “Estamos resgatando a beleza e singularidade do mercado. 
 
Fui escolhida por Iansã para cuidar dessa tradição religiosa, espiritual e cultural”, diz mãe 
Estelita. 
 
O Mercado de São Miguel, fundado em 1966 e especializado em artigos para as religiões de 
matriz africana também fica na Baixa dos Sapateiros. 
 
São 60comerciantespara os 130 boxes do local. Donodo boxe Velho Omolú, Derivaldo de 
Santana, mais conhecido como Deco está há pelo menos 50 anos no local. Segundo ele, o 
abandono da Baixa dos Sapateiros prejudicou o espaço. 
 
“Pagamos para trabalhar”. 
 
Do outro lado da cidade, no Rio Vermelho, está o Mercado do Peixe, criado há 50 anos por 
um grupo de pescadores e feirantes. O mercado nos últimos anos tornou-se conhecido 
como o point para fim de festas e fica aberto 24 horas. 
 
Hoje o mercado abriga 50 boxes, mas apenas 34 estão funcionando e 90% deles abrigam 
bares e restaurantes. 



 
O Mercado do Peixe vive em meio aos problemas de falta de segurança e de iluminação. 
 
Segundo o diretor Antônio Nunes Lopes da Associação dos Comerciantes do Mercado do 
Peixe, esses problemas afugentam os clientes. “Estamos na expectativa de que o projeto 
de revitalização aumente o movimento”, diz. 
 
O Mercado do Peixe e o de São Miguel estão sob a Coordenadoria de Feiras e Mercados 
(CFM) da Secretaria de Serviços Públicos (Sesp). 
 
Segundo o responsável pela CFM, Rubem Bispo dos Santos, os dois mercados passarão por 
um processo de revitalização. 
 
De acordo com ele, as obras começarão ainda este ano. “O projeto de reconstrução prevê a 
requalificação das atividades que são desenvolvidas nestes locais”, diz Santos. 
 
Os dois projetos de reforma vão envolver cerca de R$6 milhões. 
 
Do ponto de vista econômico, o Mercado Modelo, conhecido como um dos maiores centros 
de artesanato de Salvador, apresenta o maior índice de rentabilidade, segundo informações 
da Salvador Turismo (Saltur). O mercado, localizado no Comércio, abriga 263 boxes, que 
tem como forte o artesanato e souvenires da Bahia. 
 
NEGÓCIO MANTIDO PELA FÉ NO SAGRADO 
JULIANA DIAS, JURACY DOS ANJOS E MEIRE OLIVEIRA  
 
Construídas nas décadas de 1940 e 1960, respectivamente, as feiras Sete Portas e São 
Joaquim possuem, no labirinto de suas estreitas ruelas, mais de 80 barracas e boxes de 
produtos usados nas religiões de matrizes africanas. 
 
Dentro deste universo, o comércio é realizado de forma peculiar,baseado no 
comprometimento religioso entre vendedores e consumidores. 
 
A das Sete Portas, localizada no largo do bairro, oferece, em 20 dos 170 boxes, folhas para 
banhos, galinhas, cabritos, obis, pembas, contas para orixás, velas, patuás, panelas de 
barro, livros, quartinhas e imagens. O mais antigo comerciante é o filho de Xangô e 
babalorixá do Terreiro Ilê Axé Obá Agodô, em Mata Escura, Roque Higino de Jesus. Ele tem 
50 anos de experiência no ramo de onde tira o sustento dos seis filhos.“Consigo pagar 
minhas dívidas e, é claro, cuidar do meu axé”, resume o comerciante que fatura R$ 5 mil 
por mês. 
 
Mais novo no comércio, porém mais próspero o dono da Barraca Chapéu de Couro, o 
santo-amarense André Luís Nery de Santana, chega a ganhar R$ 20 mil. Nos 12 anos de 
trabalho, ele já possui três lojas que oferecem vários tipos de produtos. O nome é em 
homenagem a Oxóssi e ao caboclo Boiadeiro. “Digo sempre que Oxóssi e Ogum são os 
donos; o Boiadeiro, o gerente; e eu sou o secretário”, revela.Lá é possível encomendar 
pelo telefone e receber em casa. 
 
“Percebo que houve uma relativa melhora. Tenho cada vez mais clientes”, relata André. 
 
Efervescência Em dez quadras, 62 ruas, dois mil estabelecimentos, entre boxes e barracas, 
dissipados em 38 mil metros quadrados da Feira de São Joaquim,estão localizadas dezenas 
de lojas e boxes voltados ao culto afro. 
 
Em1964, ano de inauguração do Mercado Popular, o espaço destinado ao comércio desses 
produtos era restrita aos fundos da feira. Tudo era normatizado pela prefeitura, que na 
época considerava este tipo de venda ilegal. 
 
Hoje, qualquer visitante encontra logo na entrada cerca de 60 casas de produtos de 



umbandae candomblé,como o conhecido Palácio de Oxóssi. 
 
“Nos últimos anos, a demanda tem crescido, passamos a aceitar cartões de crédito, 
entregamos em domicílio e recebemos encomendas de diversos lugares do País e do 
mundo”, destaca o proprietário Rodrigo Menezes. O comerciante seguiu os passos do pai, 
que faleceu há 15 anos, e conta com 16 funcionários espalhados nos sete boxes. 
 
A mestre em história social pela Ufba Márcia Paim concluiu em sua dissertação Do 7 a São 
Joaquim: o cotidiano de mulheres de saia e homens feirantes em feira soteropolitana 
(1964-1973), que o comércio de culto afro passou a ter um novo olhar da sociedade por 
conta da pressão dos movimentos sociais. “A partir dos anos 80, há uma leveza e liberdade 
na venda e compra dos produtos desse tipo. Não deixou de ter intolerância religiosa, mas 
hoje se transita na feira sem os olhares de reprovação de antes”. 
 
Para a consumidora Nicinha Maria dos Santos, ocorreu uma inversão na história: “Se antes 
era proibido e sigiloso, hoje é escancarado e lucrativo. 
 
As pessoas passaram a perceber que nós, negros, somos além de consumidores, 
fornecedores e administradores”, destaca. 
 
Nos fundos dafeira, desde a época em que o comércio era reprovado, o Boxe Ogum de 
Ronda é liderado por Elena Brasil Nascimento. “Herdei o boxe há 15 anos com a morte do 
meu marido. Ele foi o primeiro na feira a vender produtos para a umbanda e enfrentou 
muita dificuldade por causa do preconceito”, conta ela, que tem renda mensal em torno de 
R$ 2 mil. 
 
De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Feirantes e Ambulantes 
de Salvador (Sindfeira), Joel Anunciação, a Feira de São Joaquim movimenta por mês cerca 
de R$ 30 milhões. “Não temos precisão sobre o faturamento do comércio religioso, mas 
boa parte dos estabelecimentos está ligada ao abastecimento das religiões de matrizes 
africanas”, diz. 
 
No Centro Histórico de Salvador, outro reduto bastante procurado é o Edifício Themis. 
 
Lá, todo o andar térreo é tomado por lojas, como a Katuka – Mercado Negro, que também 
trabalha com artigos importados da África. “Compramos de uma importado ra”, diz Renato 
Carneiro, um dos sócios. O empreendimento, apesar de ser novo – apenas um ano e seis 
meses –, é reconhecido no mercado. “Quem nos procura busca peças diferenciadas e com 
qualidade”, destaca Carneiro. 
 
Ferramentas Gilmar Tavares, um dos artistas de arte religiosa da Bahia, diz que 
confecciona ferramentas de orixás para cerca de 80% das casas de candomblé de 
Salvador, além de clientes de outros locais do mundo. 
 
O valor dos objetos sagrados, depende da matéria-prima usada. “Há pessoas que pedem 
peças banhadas a ouro e cravejadas de pedras preciosas”, relata. Mas o que o fez ingressar 
no ramo não foi o resultado financeiro, mas “o amor pela religião”, diz Gilmar, que foi 
consagrado a Oxalá aos 14 anos, no Terreiro Tingongo Muende. 
 
Idelfonso Aquino de Jesus Filho, conhecido como Azul Proença, herdou o talento do avô, 
Mário Proença, um dos mestres em fazer adereços para divindades de forma artesanal. 
 
No seu ateliê, a confecção de um conjunto de peças de orixá, como as de Oxum, pode 
demorar até oito dias. 
 
Por indicação religiosa, mulheres se dedicam à confecção das roupas usadas pelos 
deuses 
 



O chamado de Oxalá para o cargo de equé de e o conhecimento sobre o ofício voltado a 
religião foram os motivos, respectivamente, para Terezinha Bárbara Ferreira, 59, e Ivone 
de Souza Santos, 64, se tornarem exclusivas costureiras de divindades do candomblé. 
 
O faturamento não é muito – a média mensal é de R$ 3,2 mil, mas é superado pelo 
orgulho do dom e o reconhecimento vindo dos deuses que vestem, seguindo a regra do 
melhor e do mais bonito sempre. 
 
A partir da escolha, dona Terezinha passou a costurar, cuidar dos filhos-de-santo, cozinhar 
e realizar demais tarefas referentes à função. O aprendizado, como a particularidade da 
vestimenta de cada orixá, ocorre em etapas e com os mais velhos. 
 
“Minha vida é monitorada por orixá. Cada um prefere um tecido, cor, um tipo de costura e 
detalhes que o caracterizam na roupa”, conta. A prática dos bordados aprendeu coma mãe. 
“Peço sempre que eles fortaleçam esse dom”, diz ela após contar o dia que recebeu um 
longo abraço e viu Ogum se exibir com sua criação. 
 
Dona Ivone aprendeu o ofício com a mãe e depois de aposentada, resolveu só costurar 
para orixá. “Sei o que eles gostam e não abro mão de caprichar sempre”. Que o diga o 
Ogum de dona Ivone. “Depois que coloca a roupa, ele nem senta para não amassar”, 
revelou a filha Edna. No caso dela, o elogio veio de um caboclo. 
 
“Ele parou na minha frente e disse: – olhe moço como estou bonito”. A perfeição faz o 
trabalho das duas ser elogiado em vários terreiros da cidade, além de outros países. 
 
Brilho Oxumarê (orixá da sabedoria e riqueza) é o dono da cabeça de Luciane Reis, 30. A 
filha do Terreiro Oxumarê se traja a caráter para reverenciá-lo. 
 
Calça, saia, ojá (pano usado no peito e na cabeça) e banté compõem a indumentária. 
 
Luciane conta que gasta nas vestes cerca de R$1 mil, fora os custos com os adereços. 
 
Na Loja Axé Tecidos, no Taboão, os tecidos mais procurados são os brocados, os que 
trazem paetês e os bordados. 
 
“As pessoas dizem que os orixás gostam de tecidos com brilho, por isso que são mais 
procurados”, diz Carla Patrícia Gentili, proprietária do estabelecimento. 
 
Quem prefere comprar roupas prontas pode optar por lojas como a de Evanice Gidi, 
localizada na Rua Chile, os produtos mais vendidos são as roupas de orixás e as de ração, 
usados para serviços gerais nos terreiros antes das festas. Mas a loja também investe em 
adereços – alguns de origem africana. “Comecei a comercializar e não parei mais. Já são 
14 anos na área”, relata. 
 
TRADIÇÃO SUSTENTA COMÉRCIO DA COMIDA 

ALANA FRAGA  
 
A receita não é segredo. Os especialistas não se incomodam de detalhar cada um deles. 
 
Mas o toque indispensável é “a mão”, aquele jeito de fazer que só se adquire com a 
observação paciente nas cozinhas das avós e mães. Esta trajetória se repete no discurso de 
quem opera no negócio de sedução do paladar, que se espalha por Salvador desde os 
tabuleiros de acarajé aos mais sofisticados restaurantes especializados na chamada 
“comida baiana”. 
 
Estes negócios movimentam, pelo menos em três dos principais tabuleiros de baianas de 
acarajé e dez restaurantes especializados, mais de R$ 22 milhões anuais na economia de 
Salvador. A média é resultado do levantamento realizado por A TARDE, pois não há dados 



específicos sobre o segmento. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel) – Seção Bahia, Luiz Henrique do Amaral, não existe um número 
preciso nem classificação oficial de estabelecimentos na capital que comercializem comida 
baiana. 
 
“O que percebemos é um número bastante reduzido de restaurantes para a demanda e 
importância desta culinária para a nossa cultura”, avalia. 
 
A quantidade de baianas também é imprecisa no Estado. A Associação das Baianas de 
Acarajé de Mingau(Abam)estima que haja entre três e cinco mil destas profissionais. 
 
Mesmo diante de um cenário de cifras expressivas e a certeza dos profissionais da área de 
que os empreendimentos ligados à culinária baiana geram renda e emprego, especialmente 
para a população negra, os investimentos e apoio do governo ainda são considerados 
pouco significativos. 
 
A quituteira Aldaci dos Santos, mais conhecida como Dadá, conta que teve uma queda de 
quase 85% nos rendimentos mensais do seu restaurante no Pelourinho em oito anos. “O 
Pelourinho está abandonado. A gente dá emprego, traz dinheiro, paga impostos, mas, sem 
apoio, não dá. Tem milhões de‘Dadá’ por aí querendo uma oportunidade. 
 
Se eu enfrento dificuldades em conseguir apoio, imagine os negros que não têm nada?”. 
Atualmente, Dadá busca apoio paraa publicação do seu terceiro livro e um DVD. 
 
Luís Domingos, administrador do Restaurante Maria de São Pedro, no Mercado Modelo, 
acredita que a falta de apoio está na discriminação. 
 
“Hoje em dia, me sinto agredido. 
 
Depois do nome que mamãe projetou, preservando uma tradição, colocam um português 
para vender caruru e vatapá ao meu lado”,conta o filho da pioneira no ramo de 
restaurantes de comida baiana, Maria do São Pedro. O empreendimento, localizado no 
Mercado Modelo, foi fundado na década de 30. 
 
“Não há ajuda do governo. 
 
A gente mesmo se ajuda. As festas que os turistas veem nos terreiros são feitas por nós. 
Mas não fazem muita coisa para nós”, ressalta a dona de restaurante e maiyê (segunda na 
hierarquia da cozinha) do Terreiro Oxumarê, Tânia Maria Bispo. 
 
Herança de família De boca em boca se faz a divulgação mais eficaz da culinária baiana. E, 
de geração em geração, as famílias passam as tradicionais receitas visando à preservação 
dos negócios.No tabuleiro de Dária e Laura, na Pituba, oito pessoas da mesma família 
estão envolvidas no preparo das iguarias. 
 
Laura Carvalho, filha de Dária, começou aos 9 anos, ajudando a mãe. Hoje, aos 41 anos, já 
prepara o irmão mais novo para assumir o comando da panela. “Se não for minha filha, 
vou passar para meu irmão mais novo,que é o que tem mais jeito”, conta. 
 
A baiana Cláudia de Assis é uma dos três filhos de Dinha que perpetuam a tradição de um 
dos mais famosos acarajés da Bahia. Com dois tabuleiros e um restaurante, Cláudia conta 
que os três herdeiros assumiram os negócios iniciados por sua bisavó. “É uma tradição de 
mais de 60 anos”. No Restaurante Maria de São Pedro, a neta da fundadora aprendeu a 
manusear o fogão há 20 anos, com as mulheres da família. “O segredo está na energia de 
quem faz ”, aposta. 
 
“Tem milhares de ‘Dadá’ por aí querendo uma oportunidade” DADÁ, sobre a falta de apoio 
financeiro 



“É uma tradição de mais de 60 anos” CLAUDIA DE ASSIS Sobre os tabuleiros e restaurante 
da marca Dinha do Acarajé 

Não há ajuda de governo. A gente mesmo se ajuda” TÂNIA MARIA BISPO, empresária e 
maiyê do Oxumarê 

Culinária é centro difusor da cultura e história baianas 
 
Comer uma moqueca ou um acarajé não é apenas encher de prazer o paladar. Por trás dos 
temperos e cheiros que enlouquecem e fazem esquecer qualquer ideia de dieta,há muito de 
história e simbologia. 
 
Além disso, os segredos destes pratos têm sido um dos mais antigos motores para 
empreendimentos que transformaram a vida de vários representantes da população negra 
da cidade. 
 
As mulheres conhecidas como ganhadeiras, que podiam ser escravas e libertas, percorriam 
as ruas da cidade oferecendo iguarias, como o acará, nome do hoje famoso acarajé. 
 
De atividade ambulante, a venda de comida ganhou forma de empresa. Neste sentido, uma 
das personagens mais lembradas é Maria de São Pedro (1901-1958). Seu restaurante 
começou em uma barraca de feira, ponto dos trabalhadores das docas, percorreu outros 
endereços até o atual, no Mercado Modelo. 
 
O seu tempero foi tema de obras clássicas e encantou baianos e estrangeiros famosos, 
como Orson Welles e Pablo Neruda. Como acontece com a maioria dos negócios, a 
administração continua com a família. Um de seus filhos, Luiz Miranda, é hoje o 
administrador do restaurante. 
 
“As atividades do ramo da alimentação se apresentam adequadas quando é necessário 
altivez e experimento: quitandas tocadas por mulheres negras, elas próprias herdeiras da 
tradição ancestral;o negócio das comidas elaboradas à base do azeite de dendê, estas 
obrigatórias nas práticas religiosas afro-brasileiras. 
 
No seu conjunto, o ramo da alimentação formatou uma das mais expressivas cozinhas 
brasileiras, densamente difundida pelo turismo”, destaca Ericivaldo Veiga, professor da 
Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). 
 
De acordo com ele, este tipo de investimento tem ainda mais qualidade por conta do local 
onde são produzidos. 
 
“Esta produção acontece nos próprios contextos sociais e simbólicos dos atores na busca de 
uma vida menos sofrida. 
 
Assim, nem só a baiana do acarajé inventa formas novas de preparar e de distribuir seu 
quitutes, mas o vendedor de cafezinho, hoje, chama a atenção ao passar com os seus 
criativos carrinhos miniaturas de trios elétricos”, completa o sociólogo. 
 
Comida sagrada Boa parte desta culinária saborosa que leva o nome de “baiana” tem 
origem nos terreiros de candomblé, religião que considera a comida um dos seus pilares. 
Inspirada nos pratos que são servidos às divindades, é claro que esta comida, ao sair 
destes espaços, ganha uma nova significação e também sofre alterações no modo de fazer. 
 
“Qual éo melhor acarajé? O que se faz no terreiro ou o que se come no fast-food? O que 
muda são os seus significados. 
 
No terreiro, ele ganha uma outra dimensão de sacralidade e também no modo de fazer, 
que se aproxima da originalidade”, diz o doutor em antropologia e professor da Ufba Vilson 



Caetano. Mas a venda também tem a sua dimensão religiosa, como destaca o antropólogo. 
 
“Ter cabeça de venda para os africanos era não voltar para casa com o balaio vazio. 
Dependendo da sua relação com o sagrado,você podia ter mais ou menos sucesso”, afirma. 
 
O historiador Jaime Sodré afirma que a feitura da comida nos terreiros é um processo 
dotado de uma ciência muito própria. Ali estão saberes como o que se pode ou não botar 
na comida de um determinado santo, a quantidade, dentre outros detalhes. 
 
“É um conhecimento tão complexo que há uma sacerdotisa com a função específica de 
cuidar da comida nos terreiros”, completa Sodré. 
 
Ele explica que as casas de santo guardam um repertório de informações sobre 
ingredientes. 
 
“Isto foi feito para substituir o que não se tinha aqui. Também encontrou-se a forma de 
cultivar produtos só encontrados na África”, diz. 
 
CREMES CAPILARES RENDEM R$ 75 MILHÕES AO ANO 

JURACY DOS ANJOS  
 
O mercado baiano voltado ao tratamento de cabelos afro ou quimicamente tratados 
movimenta cifras tão expressivas quanto os 70% da população afrodescendente que habita 
a capital baiana. A indústria ganha milhões, apesar da divulgação se manter ainda por 
meio do boca-a-boca. A estimativa é que o setor fature, por ano, aproximadamente R$ 75 
milhões. Os números, no entanto, não representam o ganho real do setor. 
 
Gecê Macêdo de Oliveira, presidente do Sindicato da Indústria de Cosméticos e Perfumaria 
do Estado da Bahia (Sindcosmetic), calcula que 50% das marcas que atuam no Estado 
funcionam na informalidade. 
 
“Temos 42 pequenas e microempresas registradas que geram 1,5 mil empregos diretos e 
cinco mil indiretamente, o que seria maior coma legalização de todas as marcas”, analisa 
Gecê, também responsável técnico da Umidifica, produto destinado ao público negro que 
fatura cerca de R$ 4,8 milhões ao ano, exporta para a Europa e pretende ingressar no 
mercado africano em 2010. 
 
Novidade O creme umidificante da marca puxou o crescimento do mercado. Criado em 
1993, o produto chegou ao mercado no ano seguinte prometendo devolver às mulheres 
negras, que têm tecido capilar mais poroso, a possibilidade de manter as madeixas 
naturais e hidratadas, sem precisar lançar mão do alisante. 
 
Luiz Marques, criador da fórmula e da marca, diz que o intuito era oferecer um tratamento 
com baixo custo. “Os produtos para cabelos crespos, geralmente, eram importados e caros. 
Era inacessível à maioria”, disse ele, lembrando que deixar os cabelos “melados” era outro 
problema com os importados. 
 
O processo de elaboração do umidificante durou cerca de oito meses e pode ser usado em 
cabelos com ou sem química. 
 
Por falta de habilidade administrativa, como afirma Marques, vendeu a Umidifica. “Criei e 
vendi também a Umidus, outro produto direcionado ao negro”, conta ele, que hoje 
comercializa o Brilhaê, criado em 2000. 
 
A angústia de clientes, por não ter um creme adequado ao cabelo crespo, fez Bárbara 
Diana Aguiar – que na época tinha um pequeno salão na Liberdade– criar uma linha que 
tem como carro-chefe a espuma Black. A inovação, define a empresária e cabeleireira, 
hidrata e modela os cabelos. “Estou tendo consultoria do  SEBRAE para registrar”,afirma.O 



tratamento é feito exclusivamente no salão ao custo médio de R$ 100. Atualmente, 
Bárbara permanece com o salão no bairro da Liberdade e mantém outro no Tororó. Por 
ano, os 120 clientes mensais rendem R$ 420 mil. 
 
No bairro da Vasco da Gama, o cabeleireiro Valdir Macário se orgulha do fruto de muito 
suor: um salão de dois andares, que emprega oito parentes, sendo seis irmãos. 
 
“Hoje consigo atender 52 pessoas ao mesmo tempo. 
 
Mas quem olha não imagina que comecei a cortar cabelo embaixo da escada de casa”. O 
empresário e cabeleireiro superou as dificuldades e foi além. 
 
Criou, em 1992, uma linha que vai do xampu ao creme de pentear e hidratante. Por mês, 
chega a vender 1,5 mil potes dos produtos, o que rende, junto com o salão, R$ 20 mil. 
 
Reconhecimento O próximo passo será o registro da criação, ainda sem marca definida. “O 
problema é a burocracia. O processo poderia ser mais simples”, diz Macário, que 
acrescenta: “Os químicos e empresas do ramo quando se interessam querem percentagem 
às vezes superior a 50%. Isso acaba favorecendo a informalidade”. 
 
“De dez mulheres que têm cabelos afro ou quimicamente tratados, oito utilizam os 
produtos da Seda, que não foi criado para cuidar dos cabelos crespos. Mas existem 
produtos locais que podem tratar, de forma mais adequada, os cabelos da população 
negra”, afirma Luiz Marques. 
 
Situação semelhante também é vivida pelo empresário e cabeleireiro Del Carvalho, que 
criou, há 20 anos, uma linha de produtos,que não tem marca definida, voltados aos 
cabelos afro e cacheados. “Os clientes que atualmente mantenho conheceram meus 
produtos por meio dos comentários de outras que usaram no salão e gostaram”, afirma 
ele, que diz que o custo para divulgação é oneroso. 
 
Perda Por conta da baixa visibilidade, os empresários locais acabam perdendo 
consumidores. 
 
Bárbara Aguiar diz que a venda poderia ser bem maior se as marcas locais tivessem 
publicidade. “Por conta da invisibilidade, deixamos de ganhar novos clientes, o que é ruim 
para um setor que é escasso de tratamento específico”, pontua. 
 
Uma opção, para o fortalecimento das marcas, além da redução da burocracia, sugere Luiz 
Marques, é a junção dos empresários baianos para garantir espaço no setor, que cresce 
cerca de 10% ao ano. 
 
“Desta forma, teríamos produtos genuinamente baianos disputando em pé de igualdade 
com as grandes marcas, pelo menos aqui no Estado”, avalia. 
 
A burocracia dificulta o processo de legalização”, VALDIR MACÁRIO, cabeleireiro 

Por conta da invisibilidade, não ganhamos novos clientes” BÁRBARA AGUIAR, cabeleireira 

 

GUIAS DE TURISMO COBRAM QUALIFICAÇÃO NO RAMO ÉTNICO 
 
TÁSSIA CORREIA Étnico, cultural, afro, roots, de origem, turismo de herança africana. A 
vinda de estrangeiros à Bahia em busca de aproximação com a cultura negra, presente em 
diversos lugares do Estado, recebe nomes diferentes a cada dia. E não é só no batismo que 
essa “realidade” turística tem causado polêmica. 
 



Apesar do avanço e do potencial (positivo e negativo) desse tipo de turista, ainda são 
poucos os levantamentos sobre o tema. O coordenador de turismo étnico afro da Secretaria 
de Turismo da Bahia (Bahiatursa), Billy Arquimimo, admite que ainda não há índices 
precisos sobre a movimentação de turistas com esse propósito. “Ainda não fizemos essa 
avaliação. Mas números do Ministério de Turismo (MTur) nos dão motivos pra acreditar que 
é um segmento em crescimento.Entre 2007 e 2009, segundo o Mtur, o único segmento a 
apresentar crescimento no turismo na Bahia foi o de emissores norte-americanos”, 
destaca. 
 
A classe média dos Estados Unidos da América é o públicoalvo das políticas 
governamentais e também das agências de viagens especializadas. 
 
“O afro-americano é um povo naturalmente consumidor. 
 
Gosta de viajar e está em busca da cultura afro que perdeu”, explica Arquimimo, queestá à 
frente da coordenadoria desde março de 2007. 
 
Enquanto os índices oficiais de movimentação de pessoas não são divulgados, profissionais 
da área de turismo contestam esse avanço. 
 
“As políticas de turismo étnico na Bahia são uma grande balela. Desde 2001, quando 
comecei a trabalhar com isso, não havia visto uma queda tão grande. Houve anos em que 
trouxemos grupos de 20, 30 pessoas para festa da Boa Morte. Este ano, acompanhei 
grupos bem menores”, contesta o guia Josuel Queiroz. 
 
Outro problema apontado pelo guia é a falta de treinamento. 
 
“Sou guia credenciado pela Embratur e fizemos curso com diversas matérias. 
 
Mas esse conhecimento sobre África e cultura afro-brasileira, eu tive de buscar”. 
 
Billy Arquimimo, da Bahiatursa, aponta que a secretaria disponibiliza cerca de R$ 1,2 
milhão para apoio a projetos e capacitação. Mas que, apesar de os cursos trabalharem 
diversas áreas, focando na qualidade do atendimento, ainda nãohá direcionamento para 
quem quer trabalhar com relações étnicas. “Fizemos seminários para debater como o povo-
de-santo deve ser tratado”. 
 
Realidade, pois, há mais de 30 anos, essa onda já é percebida por aqui. O pesquisador do 
tema e professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) Xavier Vatin 
explica. “Esse movimento começa nos anos 60, quando a classe média dos Estados Unidos 
inicia a busca por suas raízes. Daí esse tipo de turismo, lá, ser chamado de roots turism, 
algo como turismo de raiz .Aqui, já nosanos80,esse movimento foiextremamente 
importante para manutenção da Irmandade da Boa Morte, época em que sofria ameaça da 
comunidade católica”. 
 
 
Templos religiosos como atração turística merece cautela 
A questão da religiosidade de matriz africana como atração para o turista é um dos temas 
mais delicados no segmento do turismo étnico. O antropólogo Xavier Vatin conta que já 
ouviu a cidade de Cachoeira, localizada no Recôncavo baiano, ser chamada de “Meca do 
Candomblé”. 
 
Isso porque lá podem ser encontradas matrizes de antigos terreiros da nação jeje e da 
nação nagô. Enquanto em Salvador, por exemplo, segundo o pesquisador, há uma 
predominância de terreiros da nação ketu. “Aqui no Recôncavo se procura uma 
autenticidade no candomblé, anterior à sua matriz urbana, mais encontrada na capital”, 
ressalta o especialista. 
 
A riqueza antropológica, cultural e religiosa que as cidades baianas têm a oferecer trazem à 



tona algumas questões de urgência. “Eu discordo de ‘turisticar’ os terreiros e pelo que 
conversei com o povode-santo, eles também são contra. Já ouvi propostas de criar quase 
que pousadas dentro dos templos. Aplicar conceitos diretos do turismo nessa área tem 
efeitos colaterais perigosos. Acredito que na hora de elaborar essas estratégias, pessoas 
das ciências sociais precisam ser consultadas”, avalia o estudioso. 
 
Segundo Billy Arquimino, o tema também é alvo de atenção da Bahiatursa. “O que poderia 
ser criticado como comercialização do sagrado é a divulgação de casas de candomblé como 
atração turística e isso não fazemos. Apontamos apenas como pontos de visitação e isso 
quando somos perguntados”. 
 
Uma das sugestões de Ailton Ferreira, secretário de Reparação Municipal (Semur), é a 
venda de “lembrancinhas”. 
 
“Poderiam ser vendidos pequenos agogôs, batas, artesanatos. 
 
Ou comidas como um efó, um feijão-fradinho. Isso não fere o sagrado e gera renda”, 
comenta o secretário. 
 
Já a ialorixá Jaciara Ribeiro , da Casa Asé Abassá de Ogum, vê com muita apreensão a 
prática de turismo em casas de santo. “Já houve casos em que tive que explicar para 
alguns visitantes que terreiro não é teatro, pois eles queriam pagar pela participação. 
 
Você não pode pagar pelo Sagrado”, completa. 
 
 
LUCRO NÃO CHEGA AOS NEGROS 
JULIANA DIAS 
 
 “Cada vez mais, fica difícil competir com quem sempre teve mais e sempre nos viu como 
‘objeto de uso’. Negro é lindo, é belo até onde se pode usar, mas daí a dividir com e o lucro 
e o poder que isso traz, Ah! Isso não! Nunca!”. Este é o desabafo da makota do Terreiro 
Tanuri Junsara e membro do Conselho Estadual de Cultura, Valdina Pinto, sobre a 
contrapartida econômica do Carnaval de Salvador para a população negra. 
 
A opção pelo modelo festa negócio, a partir dos anos 1990, prejudicou a participação ativa 
na rentabilidade econômica da comunidade negra. “Antes você botava bloco narua com 
pouco dinheiro ou saía como ‘pipoca’, tinha rua, praças, espaço pra brincar. 
 
Hoje os negros carnavalescos não estão no mesmo patamar dos altos empresários”, diz 
Makota Valdina. 
 
De acordo com o presidente do Conselho Municipal do Carnaval, Fernando Boulhosa, as 
mais tradicionais agremiações referenciadas pelas heranças de matriz africana têm saído às 
ruas sem problemas. 
 
“Temos os exemplos do Ilê Aiyê, Olodum, Malê De Balê, dentre outros, que recebem 
verbas governamentais e acredito que não passam por problemas financeiros”. 
 
Desafio Estabilidade, no entanto, continua difícil. “O patrocínio do Programa Ouro Negro, 
mantido pelo governo estadual, nos ajuda a sair, mas não contribui para a 
sustentabilidade. 
 
Temos de buscar patrocínio de cervejarias,shoppings, dentre outras empresas, que 
geralmente não querem publicizar a sua marca no bloco”, afirma o presidente do Olodum, 
João Jorge. 
 
Este ano, 117 entidades, entre afoxés e blocos afro, de reggae, de samba, de índio e de 
percussão receberam R$ 4,2 milhões. De acordo com o presidente do Olodum, os apoios 



governamentais não são estruturantes para os pequenos blocos. “O patrocínio sai muito 
perto da festa, quando os produtos estão com aumento de 15%a 25%e eles não têm como 
comprar com antecedência”, ressalta. 
 
O bloco de índio Commanche do Pelô, que existe há 35 anos, gastou R$ 305 mil no desfile 
deste ano, sendo R$ 90 mil vindos do Ouro Negro. 
 
“Fazemos isso por amor. Este ano, contamos com o apoio de comerciantes do Pelourinho”, 
disse o presidente Jorge Rodrigues. 
 
Distribuição As receitas do Carnaval, de acordo com o presidente do Olodum, não são 
distribuídas de forma igualitária, ficando o lucro para a prefeitura, governo do Estado e os 
grandes empresários. 
 
“A população negra participa do Carnaval de cinco formas: como a multidão de semi 
escravos, que são os cordeiros, catadores de latinhas; os que fazem música, os artistas, 
percussionistas; os que trabalham com vendas; os funcionários concursados, os fiscais e os 
que trabalham na limpeza; e, por fim, os grupos que conseguiram destaque no Carnaval”, 
explica João Jorge. 
 
Segundo dados da publicação Infocultura, da Secretaria Estadual de Cultura, o segmento 
de ambulantes é formado predominantemente por mulheres, negros, analfabetos, com 
idade entre 10 e 24 anos que trabalham sob condições precárias. O rendimento chega a R$ 
566 nos seis dias da festa. Por outro lado, em 2007 e 2008, foi movimentado na festameio 
bilhão de reais por ano. 
 
De acordo com o professor do Programa de Pós-Graduaçãoem Culturae Sociedadeda Ufba 
Paulo Miguez, o modelo de negócio que hegemoniza a economia do Carnaval tem a sua 
maior parte da riqueza gerada na apropriação de grandes blocos de trio, camarotes, hotéis 
e outras empresas ligadas ao fornecimento de bens e serviços. 
 
“A população negra acaba participando da economia da festa em atividades pouco 
lucrativas, a exemplo do comércio informal, ou por meio das organizações como blocos e 
afoxés, que, apesar da importância simbólico-cultural, não têm capacidade de disputar o 
fechado mercado de patrocínios”.  
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde COUVERT – CAD. Fim de semana 

PLÁSTICAS 14 e 15 

VIVER ANGOLA A mostra Luanda I Suave e Frenética 1 tem abertura hoje, às 19 horas, 
com visitação a partir de amanhã Centro Cultural Solar Ferrão – R. Gregório de Mattos, 45, 
Pelourinho / Entrada franca 

MÚSICA 12, 13 e 14 

MARIA BETHÂNIA Cantora lança os dois novos álbuns Tua e Encanteria . Com ingressos 
esgotados, só tentando no cambista Dom e seg, 20h / Teatro Castro Alves / Campo Grande 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde  GRÁTISGRÁTISGRÁTISGRÁTIS- CAD. Fim de semana 
C Ê N I C A S  5 
BTCA ENSAIA Os ensaios do Balé Teatro Castro Alves são abertos a alunos e profissionais 
de dança e público em geral Sex, 17h / Sala de ensaio do BCTA / Piso C do Teatro Castro 
Alves – Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande. 
 



M Ú S I CA 12, 13 e 14 
GUILHERME ARANTES Cantor e compositor é a atração musical da programação do Ecosesc 
, dia dedicado à conscientização ambiental e sustentabilidade Dom, 16h / Parque Costa 
Azul, Costa Azul. 
 
M Ú S I CA 12, 13 e 14 
SANDRA DE SÁ A cantora carioca volta a Salvador para celebrar o mês da consciência 
negra e a integração do Brasil e o Benin dividindo palco com o Cortejo Afro Sáb, 18h30 / 
Casa do Benin / R. Padre Agostinho, 17, Pelourinho  
 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio  Presente aponta para celebração de união dos 
afrodescendentes 

Vanda Machado | Redação CORREIO  

Em comemoração ao dia da Consciência Negra, o jornal CORREIO lançou o caderno 
especial 'BahiÁfrica - sonho presente' que traz artigos envolvendo literatura, esportes e 
humanidades sobre o continente africano e o reflexo no nosso dia-a-dia e na Bahia. Confira 
na íntegra o artigo da doutora em educação, Vanda Machado.   

O PRESENTE  

Dia 17 de novembro, terça feira amanheço no terreiro Afonjá e muitas memórias se juntam 
e se repetem como desde que me reconheço como gente de santo. Ainda não há sol e me 
junto a outras mulheres na casa de Xangô. Estamos nos preparando para o Presente. 
Carregamos talhas e um balaio com oferendas para Oxum e Iemanjá. As Mães ancestrais 
recebem o carinho e o reconhecimento de seus filhos.  

De volta, Mãe Stella nos esperava e nos abençoa, um por um, seus filhos e filhas, agora 
compondo o seu navio guerreiro. É a última celebração pública do ano. Estamos juntos 
festejando a vida desde a última sexta feira do mês de setembro, quando celebramos as 
Águas de Oxalá.  

 
Rainhas e reis foram sequestrados e vieram como mercadorias, trazendo na 
lembrança, cultos e rituais, que foram passados oralmente de pai para filho, a 

chamada “memória ancestral”  



Esta é uma reminiscência de negras e negros quando recriaram celebrações, como forma 
de trazer de volta o passado, que renasce todo ano, com rezas, cantos e danças, mantendo 
e revivendo sempre, a memória num passado que se faz presente como novidade. Um 
passado que se conserva no espírito de cada negra ou negro e faz celebrar a vida, 
cantando e dançando com seus ancestrais. Memória que se apresenta quase como um 
sonho coletivo e que continua se refazendo pela repetição desde a chegada do povo 
africano no Brasil.  

Para criar as riquezas que deram lugar à nação brasileira, nossos ancestrais negros foram 
seqüestrados e trazidos empilhados como peças humanas, ou corpos sem dor e sem alma. 
Homens e mulheres que deixaram tudo que lhe era afetivo e precioso no outro lado do 
Atlântico. Naquele momento, a questão seria: como recuperar a dignidade dessas criaturas 
no mais completo desterro e abandono.  

 
Memórias se juntam e vivências apontam para a celebração de amor e união dos 

afrodescendentes  

Negras e negros escravizados mergulhados em si mesmos, buscam na mais antiga 
memória valores culturais carregados do sentimento de agregação como espelho da família 
ancestral. Família que transcende aos laços biológicos, etnias e qualquer outra 
possibilidade de disjunção. Isso significa que nos primeiros momentos nos navios 
negreiros, pela necessidade de acolhimento mutuo negros e negras se tornaram malungos. 
Malungo na língua banto significa irmão ou companheiro de viagem. Mais tarde, esse 
mesmo sentimento fez com que esses malungos confiassem uns nos outros e fugissem em 
grupos formando os quilombos inventando a liberdade da gente.  

A agregação propiciou o nascimento das irmandades católicas de Nossa Senhora do 
Rosário, Irmandade da Boa Morte, de São Benedito, Santa Helena e tantas outras, 
espalhadas por todo Brasil. Surgiram, também, as sociedades; a exemplo dos Pretos 
Desvalidos e, finalmente, as Casas de Santo ou comunidades terreiros.  

Nos terreiros, pelo cuidado e acolhimento nasceram as famílias de santo, com sua força e 
seus mistérios. Devido aos segredos e mistérios, as religiões de matriz africana ou exercem 
uma força e um fascínio nas pessoas e na sociedade, ou provocam raiva e intolerância 
daqueles que ainda não aprenderam conviver com a sua própria história.  

Acabaram-se as festas deste ano. Há pouco estávamos todos no mesmo barco. Tinha gente 
de todo jeito e de toda cor. Nós nos separamos, nos abençoando mutuamente. Fomos nos 
afastando guardando um sentimento inexplicável. De fato a herança africana de que 



falamos está imbricada com a história desse país, produzindo uma teia de vivências que se 
repetem cotidianamente nas singularidades e nas diferenças do jeito de ser do seu povo.  

São as vivências comunitárias que recuperam da ancestralidade a consciência mítica plena 
de rituais, de expressões de significados sagrados e um repertório de simbologias 
reterritorializando e transformando a cultura numa religião que acolhe cada pessoa como 
ser único, pelo respeito à sua individualidade e a sua importância como filho da 
comunidade e membro importante da família de santo. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Correio  Consciência negra: hoje, 20 de novembro, viva nosso líder 
Zumbi! 

Jorge Portugal | Redação CORREIO  

DIA 20 É TODO DIA!  

'A felicidade do negro é uma felicidade guerreira'. Iluminado Wally Salomão que sintetizou 
à risca o estilo de nossa luta. Em um país que manteve a escravidão até o último soar do 
gongo, as palavras étnico ou racial são capazes de reacender traumas freudianos. 

Em um país em que, a partir de 14 de Maio de 1888, os ex-escravos foram empurrados 
para a margem da sociedade, sem trabalho, sem escola , sem cidadania, tocar nesse 
assunto 120 anos depois é quase provocar a ira dos 'homens bons'.  

Por isso, a política de cotas causa tamanho mal –estar; por isso, o Estatuto da Igualdade 
Racial causa tanto clamor, porque traz, na sua definição, a palavra proibida: racial. Fosse 
igualdade social, igualdade cultural, igualdade surreal, até poderia; mas...racial, não! 
Tampouco étnica. É muito desaforo! Submete-se um povo pela força, transforma-o em 
motor perpétuo criador de riqueza, proíbe-lhe a religião, sua expressões culturais, cassa-
lhe praticamente a alma por quatrocentos anos, e século depois de sua 'libertação', a 'elite 
branca' (definição de um dos seus pares) ainda tem chiliques quando se fala em reparar 
tamanho sofrimento e exclusão.  

 
Os sons dos atabaques nos terreiros de culto aos orixás são uma 

referência às nossas raízes africanas  

Para esses 50,2% da população brasileira, ainda faltam lugares nas boas escolas e 
universidades; mas sobram assentos na maioria dos colégios públicos, sem material de 
estudos e sem professores presentes. Ainda falta a auto-estima da visibilidade positiva em 
cargos e postos qualificados; mas sobram lugares nas periferias e nas cadeias. Ainda falta 



lugar no acolhimento solidário do olhar que abraça a diferença; mas sobra espaço nas 
atitudes de preconceito e racismo que ainda são a marca de nossas relações sociais.  

Temos, na Bahia, algumas belas e eficientes trincheiras que começam a comemorar 
significativas vitórias: da saída do Ylê Aiê, no carnaval de 1974 à criação das secretarias de 
promoção da igualdade racial ( municipal e estadual), passando pelo Instituto Steve Biko, 
Quilombos Educacionais, Central do Vestibular, MNU, Unegro, Fundação Palmares com Bira 
Castro e Zulu Araújo, reitorados recentes da Uneb e Ufba ( Ivete, Valentim e Naomar), 
tudo tem sido resistência e luta, como numa letra de rap, ou num reggae de Édson Gomes.  

Os primeiros resultados dos cotistas da Uneb – que agora se formam – derrubam todos os 
argumentos dos opositores; revelam que aquilo que os negros e negro-mestiços fazem no 
campo da música, dança, culinária podem fazem mais ainda no campo da ciência.  

Somos deuses do tambor, mas o tambor não pode virar mais um gueto! Movimentos 
negros e negros em movimento: Zumbi é espelho e referência, assim como Milton Santos, 
nosso Zumbi contemporâneo.Mas o Brasil só será uma democracia social quando 
conseguirmos a vitória da igualdade racial.Por isso, até chegarmos lá, 'todo dia é dia 
santo', 'dia 20' é todo dia.  
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio  CORREIO lança DVD educativo com documentário África e 
Africanidades 

O DVD ‘África e Africanidades’ caiu no gosto do leitor do CORREIO. A edição desta sexta-
feira (20) é a segunda oportunidade para quem quiser comprar o produto que trata de 
literatura, geografia, história, arte e cultura do continente de onde veio a maioria dos 
baianos.  
 
O documentário nos faz refletir sobre o que se entende por África. E o melhor: sem deixar 
de abordar a injustiça sofrida com a escravidão, até hoje uma vergonha. Uma ponte entre 
Bahia e África, ou ‘BahiÁfrica’ é a síntese do conteúdo do DVD que o CORREIO volta a 
distribuir.  
 
Entre os destaques do trabalho desenvolvido pelos professores Ricardo Carvalho, Zé Carlos 
Bastos e Yomar Seixas, estão Gilberto Gil, compositor e ex-ministro da Cultura; Ciro 
Gomes, ex-ministro da Integração Nacional; Jorge Portugal, educador e apresentador do 
Programa Aprovado (TV Bahia); Felipe Mukenga e Fernando Heitor, músico angolano.  
 
O trabalho é resultado de mais de 30 horas de filmagem. O custo do DVD nas bancas de 
Salvador, região metropolitana e Feira de Santana é de R$9,90 mais o CORREIO. Os 
assinantes têm chance de pedir pelo número (71) 3533- 3030. Outras localidades: 0800 
285 3343. 
 
(Notícia publicada na edição impressa do dia 20/11/2009 do CORREIO) 
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Correio  História dos quilombos é marcada por 'lutas', dizem 
especialistas 

Os primeiros quilombolas surgiram no período colonial, quando escravos fugiam das 
fazendas e das pequenas propriedades onde trabalhavam de maneira forçada, para formar 
pequenos vilarejos. Da escravatura à democracia, muita coisa mudou, mas os ideias dos 
moradores dessas comunidades ainda permanecem: o desejo a terra, o acesso à 
informação, a preservação dos costumes dos povos e, principalmente, o direito à liberdade 
que a Constituição brasileira assegura.  
 
Marcados por seus ideias, as comunidades quilombolas têm sido alvo de estudos 
comportamentais e, posteriormente se tornam pesquisas de graduação, mestrado e 
doutorado. É o caso de Marcos Vinícius de Brito, graduado em História, desenvolveu como 
trabalho de conclusão de curso uma pesquisa sobre a cultura afro-brasileira e cita em um 
trecho do trabalho a maior comunidade quilombola do Brasil: os Calungas, que vivem na 
região de Cavalcante, interior de Goiás.  
 
Durante o estudo, ele pôde comprovar e desmistificar algumas questões desse povoado. 
“Estudei a fundo na história dos quilombos. Percebi que a maioria das comunidades, apesar 
de preservarem um pouco da própria cultura religiosa, cultuavam muito o catolicismo. 
Embora venham de uma tradição afrodescendente, sequer gostam de mencionar, por 
exemplo, a questão dos orixás.”  
 
O acesso à educação, à tecnologia e à própria saúde ainda são desafios às comunidades 
quilombolas que inicialmente precisam lutar pela posse da terra e, a partir desse ponto, 
reconhecidos legalmente, buscar melhorias para a população integrante. A professora e 
doutora em História, Joelma Rodrigues, afirma que a questão quilombola sofre influências 
da localidade onde ocupa.  
 
“Ainda há uma disparidade muito grande em relação às comunidades quilombolas. As que 
ficam próximas aos centros urbanos têm acesso a educação. É preciso que essa população 
estude sua própria história para não correr o risco de desaparecer. Ainda temos o ponto da 
legalização das terras, que envolvem fatores políticos e econômicos.”  
 
O deputado federal Chico Alencar (P-SOL-RJ) acredita que as comunidades quilombolas 
serão preservadas para manter viva a cultura e a própria construção histórica no país. 
“Tenho a convicção de que elas vão ser preservadas e, com amparo político, social, e 
cultural, vão crescer. Terão uma originalidade respeitada. Porque ali é sítio histórico, 
patrimônio da cultura brasileira, que, se preservado, só tende a crescer.”  
 
A garantia do acesso a terra, relacionada à identidade étnica como condição essencial para 
a preservação dessas comunidades, tornou-se uma forma de compensar a injustiça 
histórica cometida contra a população negra no Brasil, aliando dignidade social à 
preservação do patrimônio material e imaterial brasileiro.  
 
Alterar as condições de vida nas comunidades remanescentes de quilombos, por meio da 
regularização da posse da terra, do estímulo ao desenvolvimento sustentável e do apoio às 
associações representativas, são objetivos estratégicos.  As informações são da Agência 
Brasil. 
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Correio  Os personagens da série da Globo existem à vera nas 
ladeiras do Pelô 

Alexandre Lyrio | Redação CORREIO | Fotos: Marina Silva e Divulgação/TV Globo  

“Saia daí, sinha desgraça! Saia logo antes que eu lhe dê uma rumada, vá!”  

O cacete armado não consta no roteiro de Ó paí, ó. É só a trançadeira Rosana tentando 
tirar de otário o dançarino Sidnei, conhecido como Chocolate, morador do Centro Histórico 
desde que se conhece por gente.  

Olhando bem, ele - um tipo Tonho Matéria de sinaleira, figura batida das quebradas do Pelô 
- é cuspido e escarrado Raimundinho, vivido pelo ator Leno Sacramentonasérie da TV 
Globo, que terá o segundo capítulo da segunda temporada exibido hoje, após o Globo 
Repórter.  

Joselito Alves, nove músicas 
compostas, nenhuma gravada e desejo de ganhar tanto quanto Lázaro Ramos 

Personagem real, Sidnei confirma algo em que milhões de baianos, pela TV, já se ligaram 
há tempos: o Pelourinho é a própria sociedade Ó paí, ó. Tá rebocado. Não é comparar na 
tora. Tudo bem, não há um Reginaldo ou uma Neusão em cada meio-fio do Centro 
Histórico. Muito menos se concentram num único casarão. Mas, na moral; figuras como 
aquelas existem, sim.  

BICHO SOLTO 
O que dizer da exuberante Crislani, a traveco mais requisitada da Rua da Laranjeira? Cris 
adora, acha de lenhar quando é chamada de Yolanda, a personagem de Lyu Arisson. 
Travesti ousado, safado e de língua ferina. “Essa sou eu”, adiantou-se,ao ouvir o perfil de 
Yolanda.  

Cris ainda garante que Lyu, também travesti na vida real, é sua amiga. “Vem sempre aqui. 
É um exemplo para os homossexuais”, exalta.  



 

E quem seria o nosso Reginaldo? Ou seriam Reginaldos? Sim, porque o taxista “171”que 
corta dos dois lados se parece - pelo menos na malemolência - com os que rodam na praça 
do Pelô. São os reis da cocada preta. “Malandro por malandro, todo o mundo aqui é um 
pouco. Pra viver na Bahia, pra ganhar um trocado a mais do turista, a gente tem que saber 
enrolar, né?”, entregou um deles.  

Broca foi conseguir uma resposta. “Quem é o Reginaldo aqui?”. Os donos de TX do Terreiro 
de Jesus apontaram-se mutuamente. “Ô ‘Baixinho’, não é você que vive enganchado 
naquele traveco da Saúde? Pois então, você é o nosso Reginaldo”. O Baixinho passou 
batido. Abriu o gás. Mas antes, soltou: “Lá ele, meu irmão!”.  

 

Mas um taxista desavisado que acabara de encostar o carro na fila deu mole. Topou 
encarnar o personagem. Antônio Queiroz, 43 anos, posou finalmente para a foto, cheio de 
graça. Esqueceu-se apenas da faceta “gilette” de Reginaldo. Prevenido por um dos colegas, 
tentou dar um migué. “Rapaz, eu sou casado. E tenho filho”. Não avisaram a ele que a 
figura vivida pelo ator Érico Brás também tem mulher e herdeiros.  



VIDA REAL  
Não tem errada. Aqueles personagens foram, no mínimo, inspirados nos perrengues que 
acontecem nas ruas: “O processo de criação foi um mergulho na vida real, mas não 
construímos personagem algum baseado numa única pessoa”, afirma o diretor teatral e 
atual secretário da cultura, Márcio Meirelles, um do sautores, junto com o Bando de Teatro 
Olodum, do texto da peça que deu origem ao filme e à série.  

 

“As figuras de Ó paí ó são fusões de muitas pessoas, representam uma coletividade. 
Expressões, gestos, maneira de falar. Tudo isso foi montado a partir da vivência dos atores 
e de pesquisa nas ruas”, explica.  

ROQUE  
O pessoal nem deve ter pesquisado muito para se bater com os Roques da vida. Joselito 
Alves dos Santos bota pilha. Ele se diz, assim como o protagonista encarnado por Lázaro 
Ramos, um músico talentoso, um percussionista virtuoso, um poeta nato, mas ainda não 
colocou um pezinho sequer no show business axezeiro.  



 

É dono de nove composições. Ainda não gravou nenhuma. Tem, inclusive, a foto do ator na 
porta do ateliê de arte sem que trabalha, na Rua Alfredo Brito, bem perto do Largo do 
Pelourinho. O personagem de Lázaro, Roque, também ganha a vida numa oficina de 
pintura afro. E a semelhanças física está na cara. 'Eu queria era ter o dinheiro dele”, 
brinca.  

E assim, batendo perna nas ladeiras, encontramos também uma Dandara, uma mãe 
Raimunda, uma dona Joana. Só não teve ninguém para ter queixo a ponto de se declarar 
um Queixão, o traficante, ladrão e contraventor vivido por Matheus Nachtergale.  

 



Certo é que a sociedade Ó paí, ó é um caldeirão de personalidades baianas. Pode ser 
umdesatinodos infernos,mas a montagem parece Aobra de Jorge Amado revisitada, 
atualizada. O próprio afirmou, certa feita, que devia toda sua inspiração ao povo das ruas 
de Salvador. Por isso, quem não gosta da comparação, foi mal. Morreu aí. 
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Tribuna da Bahia Consciência Negra 
 
Cristiane Flores - O Vinte de Novembro é dedicado à reflexão do negro sobre sua inserção 
na sociedade brasileira, o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi escolhida pelo 
Movimento Negro Unificado em 1978 para homenagear um ícone da luta contra escravidão, 
Zumbi, líder máximo do Quilombo de Palmares e símbolo da resistência negra, assassinado 
em 20 de novembro de 1695. Em 300 cidades brasileiras a data é feriado, inclusive Rio de 
Janeiro e São Paulo. Salvador, onde concendente mais de 80% da sua população 
afrodescendente, não aderiu ao feriado. Entretanto várias atividades marcam o dia. A 
programação inclui até visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fará um ato 
público com o governador Jaques Wagner na Praça Castro Alves às 16h, onde em seguida 
vai acontecer um show de Margareth Menezes. Antes do ato público acontece, às 14h, a 
tradicional caminhada do Ilê Aiyê da Liberdade ao Centro Histórico, cujo tema é Basta a 
Violência. 

No Forte Santo Antônio além do Carmo, o dia da Consciência Negra será lembrado por 
palestras e debates do Mestre Medicina, Luís Oliveira Rocha às 19 horas. Mesmo ainda em 
obras, o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, no Centro Histórico de Salvador, 
apresentará o seu primeiro evento. Trata-se da megaexposição internacional “Benin está 
vivo e ainda lá – ancestralidade e contemporaneidade”, que traduz a criatividade artística e 
os valores culturais do Benin. A mostra permanecerá aberta ao público, gratuitamente, até 
o dia 3 de janeiro de 2010, de terça a domingo, das 9h às 17h. 



De acordo com Aliomar de Jesus Almeida, vice-presidente do Ilê Aiyê, o Dia da Consciência 
Negra é celebrado no dia 20 e não no dia 13 de maio, porque a abolição não é motivo para 
celebrar. Logo após o decreto da princesa Isabel, foi implementada a Lei da Vadiagem, 
política que criminalizava a desolação ou o perambular e era geralmente aplicada contra 
homens negros desempregados. “O dia 13 de maio não foi um presente, foi um castigo, a 
abolição jogou o negro na sarjeta a partir da lei da vadiagem. O 20 de novembro sim 
representa um dia para reflexão, pois nesta data morreu Zumbi dos Palmares que de fato 
lutou pela libertação do negro. Por isso no dia da consciência negra paramos para discutir 
políticas de reparação para o negro no Brasil e principalmente em Salvador onde mais de 
80% da população é afrodescendente e infelizmente ainda vivem a margem da sociedade”, 
explica Aliomar. 

Políticas públicas são insuficientes 

Para Aliomar de Jesus Almeida, embora nos últimos anos tenham ocorrido  avanços  como 
as cotas para negros nas universidades, e a criação da Fundação Palmares, que atua com 
os Quilombolas, as políticas públicas ainda são insuficientes para a reparação social do 
negro. “O sistema de cotas foi uma conquista muito valiosa, mas infelizmente as escolas 
públicas estão degradadas . Sinceramente eu não vejo outra forma de inserção social sem  
investimento na Educação, pois a maioria dos negros vive na periferia e seus pais não têm 
condições de custear uma escola particular. Com isso acabam caindo na marginalidade. 
Portanto a segurança pública está ligada a falta de políticas públicas voltadas para a 
educação”, opina o vice-presidente do Ilê Aiyê. 

“A grande vitória para nossa entidade é ver nascer várias instituições voltadas para a 
cultura afro. Por conta disso, estamos conseguindo mudar a consciência do negro e fazer 
com que ele se enxergue como belo, além do reconhecimento de sua ancestralidade. É 
importante ressaltar que esse resgate à ancestralidade faz com que afrodescendentes de 
outros países venham até a Bahia para saber mais sobre sua etnia. Nesses 35 anos a 
missão do Ilê Aiyê tem sido difundir e preservar a cultura africana não só no Brasil como 
em outros países”, concluí Aliomar. 

VEÍCULO TÍTULO 

Jornal da Mídia Museu Nacional da Cultura Afro abriga exposição sobre Benin 
 
Salvador - Fotos, livros, artigos religiosos e vestimentas para celebrações culturais. Todos 
estes objetos são encontrados na exposição Benin está vivo e ainda lá – ancestralidade e 
contemporaneidade que mostra a cultura do país africano. A exposição reúne peças 
relacionadas com a ancestralidade africana e reserva um espaço para os artistas 
contemporâneos do Benin. 
 
As obras ficam expostas no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, no Centro Histórico, 
até o dia 3 de janeiro de 2010, de terça-feira a domingo, das 9 às 17h. A estimativa é de 
que a mostra seja vista por um público de mais de 10 mil pessoas. “Nesta exposição os 
baianos se reconhecem. Salvador é a maior cidade africana fora da África. Temos isto 
presente no nosso cotidiano. Aqui está a história do Benin, eles trouxeram para o Brasil 
toda a sua cultura. Aqui nos reconhecemos, nos identificamos com a história”, afirmou o 
governador Jaques Wagner. 
 
A mostra ocupa os dois pavimentos do prédio em estilo neoclássico que vai abrigar o 
museu, ainda em obras. No total, são cerca de 300 trabalhos entre pinturas, esculturas, 
instalações, apliques e máscaras, que remetem às fortes tradições benienses, mas também 
contemplam a contemporaneidade do Benin, marcada por estilos audaciosos e 
vanguardistas de interpretação artística da realidade.  
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Bahia Já SONS DOS ATABAQUES DERAM PASSAGEM AO BLUES NO 
PELOURINHO 

 
O som dos atabaques abriu espaço para o ritmo metalizado 
do blues ontem (18) no Largo Pedro Archanjo, no 
Pelourinho, durante a terceira edição do Encontro de 
Blueseiros, às 21h. O evento integrou a agenda do 
Pelourinho Cultural, programa da Secretaria de Cultura 
do Estado da Bahia que tem por finalidade levar cultura e 
arte aos largos e praças do Pelô.  

Durante o encontro, se apresentaram grandes nomes do 
blues baiano e nacional. A anfitriã da noite foi a banda Água 
Suja, composta pelo idealizador da ação, Jerry Marlon, no 
baixo, Oyama Bittencourt na guitarra, Jelber Oliveira nos 

teclados, Luiz Rocha na gaita e Brian Knave na bateria. A banda recebeu os guitarristas 
baianos Álvaro Assmar e Ícaro Brito, além dos cantores Pablício, líder da banda Clube dos 
Patifes, de Feira de Santana, e Rosi Marback.  

A atração mais esperada da noite era o bluesman paulista André Christóvam. Com 51 anos 
de idade e 33 de carreira, André tem cinco discos solos gravados e mais de 50 
participações em gravações de outros artistas, no Brasil e no exterior. O músico, que 
defende a função social do blues como um estilo musical que conta a história de um povo, 
veio tocar na Bahia pela primeira vez em 1993, e se disse feliz em se apresentar no 
Pelourinho. "A razão principal de eu estar extremamente feliz em tocar no Pelourinho é 
porque foi aqui que a música negra primeiro aportou no Brasil", afirma.   

Para Christóvam, as pessoas acabam tendo uma visão do Blues diferente do que deveriam. 
"Ao contrário do que muitos possam pensar, o Blues não é música norte-americana, é 
música africana, do povo Mandingo, que foi levada para os Estados Unidos assim como os 
povos Yorubá e Nagô trouxeram a música deles para a Bahia", explicou. 

O público, que lotou o Largo, ficou em êxtase com os diversos solos de gaita e guitarra da 
noite. O ator e cantor Lucas Bertolucci fez questão de assistir aos shows de perto. "Esse é o 
segundo ano que eu venho para o Encontro de Blueseiros. Acho que essa é uma iniciativa 
maravilhosa de tirar o Blues dos guetos e trazer para lugares populares", afirmou. "Essa 
galera toda que veio assistir é a prova de que o baiano não curte só axé", completou 
Lucas. 

Ao final do show, todos os artistas subiram ao palco para uma Jam Session que levou a 
plateia à loucura ao som de Hug You Squeeze You, de Stevie Ray Vaughan, e do Rock das 
Aranhas, de Raul Seixas. 

Ainda compondo a programação do Pelourinho Cultural, rolaram ontem nos palco do Pelô o 
ensaio do Bloco Afro Muzenza no Largo Tereza Batista e os shows de Kakau Araújo e 
Catadinho do Samba no Largo Quincas Berro D'Água. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Divulgação 

Jerry Marlon em sua 
apresentação no Pelô 
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Bahia Já VISITE A EXPOSIÇÃO BENIN NO MUSEU NACIONAL DA 
CULTURA AFRO, CENTRO 

 
Fotos, livros, artigos religiosos e vestimentas para 
celebrações culturais. Todos estes objetos são encontrados 
na exposição Benin está vivo e ainda lá - ancestralidade e 
contemporaneidade que mostra a cultura do país africano. A 
exposição reúne peças relacionadas com a ancestralidade 
africana e reserva um espaço para os artistas 
contemporâneos do Benin. 

As obras ficam expostas no Museu Nacional da Cultura Afro-
Brasileira, no Centro Histórico, até o dia 3 de janeiro de 
2010, de terça-feira a domingo, das 9 às 17h. A estimativa 
é de que a mostra seja vista por um público de mais de 10 
mil pessoas.  "Nesta exposição os baianos se reconhecem. 

Salvador é a maior cidade africana fora da África. Temos isto presente no nosso cotidiano. 
Aqui está a história do Benin, eles trouxeram para o Brasil toda a sua cultura. Aqui nos 
reconhecemos, nos identificamos com a história", afirmou o governador Jaques Wagner. 

A mostra ocupa os dois pavimentos do prédio em estilo neoclássico que vai abrigar o 
museu, ainda em obras. No total, são cerca de 300 trabalhos entre pinturas, esculturas, 
instalações, apliques e máscaras, que remetem às fortes tradições benienses, mas também 
contemplam a contemporaneidade do Benin, marcada por estilos audaciosos e 
vanguardistas de interpretação artística da realidade. 
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Folha de S.Paulo Novos Baianos curam ressaca de "Lula" 

Criatividade e anarquia dos músicos substituem heroísmo no primeiro 
documentário da mostra competitiva de Brasília  
 
"Filhos de João, Admirável Mundo Novo Baiano", que demorou 11 anos para ser 
concluído, deixa cronologia de lado para contar causos  
 
ANA PAULA SOUSA 
ENVIADA ESPECIAL A BRASÍLIA  
 
Refeito da ressaca de "Lula, o Filho do Brasil", filme convidado para a abertura, o Festival 
de Cinema de Brasília abriu sua tela para um outro Nordeste - com menos cactos e muito 
mais anarquia. À retidão unidimensional de Dona Lindu (Glória Pires), mãe de Lula no filme 
dirigido por Fábio Barreto, contrapôs-se, na noite de quarta-feira, o vale-tudo criativo dos 
Novos Baianos. 
"Filhos de João, Admirável Mundo Novo Baiano", primeiro título da mostra competitiva, 
tirou do ambiente o tom épico e respeitoso. Na sala de exibição, o clima passou a ser 
aquele do "besta é tu, besta é tu", um dos versos imortalizados pelo grupo que, entre os 
anos 60 e 70, bagunçou o coreto no Brasil sisudo da ditadura. 
Ao subir ao palco para apresentar equipe e músicos, o diretor Henrique Dantas, ele próprio 
baiano, disse que levou 11 anos para concluir a produção e definiu o trabalho como um 
"filme de várias gerações". Poderia defini-lo também com um filme de vários Brasis. 
Por meio dos integrantes dos Novos Baianos, todos egressos das classes humildes da 
Bahia, somos levados a conhecer desde o país refinado de João Gilberto até o país 
repressor de Emílio Garrastazu Médici. Mas a câmera deixa claro de que lugar falará. Logo 
de cara, a tela é ocupada por uma bola de futebol. Chutada por pés descalços. Num chão 
de terra batida. 
 

Foto: Arrison Marinho 

Programe sua visita ao 
Museu Afro, no centro de 
Salvador 



Bíblia e futebol 
"Eles foram uma novidade estética, musical e comportamental", resume Solano Ribeiro. 
"Isso foi uma pequena manifestação do absoluto", tenta definir Tom Zé, que arranca risos 
da plateia em vários momentos do filme. 
Com entrevistas e imagens de arquivo, "Filhos de João" tenta recompor essa história de 
maneira livre. "A gente ia escrevendo as composições na parede da pensão. Chegou uma 
hora que tava a parede todinha riscada", relata, por exemplo, Moraes Moreira. 
A Dantas interessam mais os causos que cronologia. Ele pode até perder a informação, 
mas não perde a piada. É assim que o público conhece o apartamento em que, para 
desespero da vizinha, disputavam partidas de futebol, e descobre a história da Bíblia que, 
sem opções, foi usada para enrolar baseados e "ficou fininha, fininha". 
Libertários, os Novos Baianos chegaram a investir todo o dinheiro de um disco, pago pela 
Som Livre, em uniformes para seu próprio time de futebol. Paixão doentia, o futebol era, 
inclusive, o único motivo de discussão nos tempos da comunidade que formaram em 
Jacarepaguá (no Rio de Janeiro). 
Artífices do tropicalismo antes mesmo do tropicalismo existir, Moraes Moreira, Galvão, 
Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, Gato Félix e outros velhos baianos 
fazem parte do país que, mais do que em heróis, acredita na batida do pandeiro. 


