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O período não foi dos mais fáceis. Desafios diários a instigar nossa resiliência e capacidade de trabalho para cumprir a missão do Ministério Público, com o País mergulhado numa crise de representatividade e legitimidade democrática. Apesar de tudo, podemos afirmar, vencemos e encerramos mais um ciclo.
Na caminhada, decidimos eleger como prioridade o resgate da autoestima
dos membros do Ministério Público de Pernambuco. Para além da campanha institucional Você não está sozinho, que nesta nova fase ganha as ruas, o projeto do primeiro documentário produzido pela associação funcionará como um alerta para a necessidade de investimentos na preservação da memória das instituições - em especial a história oral, que em
raríssimas ocasiões recebe atenção e, por isso, termina se perdendo nas
curvas do tempo.
E por falar em história, nesta nova edição da revista, registramos as marcas ainda presentes e fortes da escravidão em nossa sociedade e os seus
reflexos nas relações étnico-raciais. Não podemos fugir deste debate e assistir à perpetuação das desigualdades relacionadas à origem ou gênero e
ao extermínio da juventude negra sem nada fazer. Também destacamos o
fenômeno da multiplicação das falsas notícias em redes sociais; a educação como tema transversal nos textos e artigos; e variedades, como o contato com a arte de fazer pão com fermentação natural.
Enfim, a Dfato, cuja matéria de capa traz a preservação da história, aponta
a educação como o único caminho para a conquista de um futuro melhor.
Boa leitura!
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ENTREVISTA

PRÓXIMOS PASSOS
DA AMPPE
M

arcos Antônio Matos de Carvalho, 5º promotor de Justiça
Criminal da Capital, tem um novo
e inspirador desafio pela frente.
Assume, agora em agosto, a presidência da Associação do Ministério Público de Pernambuco (AMPPE) para o biênio 2018-20. Por ter
feito parte da diretoria anterior, já
sabe o que esperar dos dois próximos anos: uma gestão de muita
luta e dedicação. Não é para menos, afinal, assume a liderança
da entidade em meio a uma crise
política nacional em que a ameaça
de perda de direitos é constante.
Juntamente com sua chapa, Independência e Ação, entende como
essencial o papel da associação
em apresentar demandas ao Congresso Nacional, mas garante: é
preciso atentar também para projetos locais, como aproximar cada
vez mais a prestação de serviços a
promotores e procuradores do interior do Estado.
A convite da Dfato, Marcos Carvalho conta sobre sua trajetória até a
posse e os desafios que deve encarar nos próximos dois anos. Confira!
DFATO Qual o seu percurso profissional até chegar ao Ministério
Público de Pernambuco?
MARCOS CARVALHO Eu advoguei entre os anos de 1992 e 1996; depois,
fiz concurso para a Secretaria da
Fazenda de Pernambuco, de on-
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de fui auditor de 1996 até 1998. De
março de 1998 até ingressar no MP,
em outubro de 1999, fui delegado de Polícia Civil de Pernambuco.
DFATO Que temáticas renovam
sua vontade de prosseguir como
membro do órgão?
CARVALHO No MP, eu tenho atuado
desde 2004 na área criminal. Neste
momento do País, vemos a Justiça criminal se aproximar de pessoas que nunca tinham sido incomodadas, o que estimula muito quem
está na área. Ao mesmo tempo,
nos preocupamos com a possibilidade de ocorrer uma involução na
legislação penal, como mudanças nos prazos prescricionais. Um
exemplo é o que o governo Temer
tentou fazer no final do ano passado, com um induto que foi feito sob encomenda para quem tinha cometido crimes de corrupção,
crimes de colarinho branco. Hoje o
País não aceita nenhum retrocesso nesse sentido e acho que precisamos estar de olhos bem abertos
e prontos para divulgar e informar
a sociedade sobre essas propostas
em andamento, com grande perigo
de serem aprovadas. Além da luta
institucional em relação aos direitos e prerrogativas dos associados,
a associação também tem o papel,
até por sua credibilidade, de informar o que está em andamento,
o que está sendo gestado no Congresso, para que a sociedade tam-

"PERCEBI AINDA MAIS A IMPORTÂNCIA DA ASSOCIAÇÃO TANTO
NA DEFESA DAS PRERROGATIVAS DO MP, COMO NO COMBATE
AO DESMONTE DO SERVIÇO PÚBLICO NO BRASIL"

bém se mobilize para impedir retrocessos, a exemplo do que aconteceu com a PEC 37.
DFATO Como surgiu a vontade de
ser presidente da associação?
CARVALHO Nestes últimos dois
anos, conhecendo mais a fundo
a vida associativa e analisando o
momento de dificuldade do País,
percebi ainda mais a importância da associação tanto na defesa das prerrogativas do MP como
no combate ao desmonte do serviço público no Brasil. Esta tentativa de desmantelamento de diversas atividades, que tem sido efetuada principalmente através de
propostas de emendas à Constituição, ocorre em todas as áreas,
incluindo Educação e Saúde. Percebemos isso também especificamente em relação às carreiras de
Estado da área Jurídica. Então, renova-se a importância de nos organizarmos, de estarmos no Congresso Nacional, acompanhando-o diariamente, para não sermos surpreendidos com votações
repentinas, de madrugada, como
tentaram fazer, por exemplo, com
as Dez medidas contra a corrupção. Na ocasião, aproveitaram o
acidente com a Chapecoense, que
deixou o País em uma comoção
enorme, acompanhando as buscas; para então, de madrugada, a
Câmara dos Deputados aprovar um
projeto que desfigurava completamente a proposta inicial, tentando
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criar até mesmo o chamado crime
de hermenêutica. É uma vigilância constante, que principalmente os órgãos de classe têm que ter
para evitar esse desmonte. Vemos
o exemplo do que ocorreu na Itália
com a Operação Mãos Limpas – lá,
de cinco a dez anos depois do auge das investigações, ainda estavam passando propostas para retaliar a magistratura e o MP. Para
evitar o mesmo no Brasil, continuaremos em uma luta constante nos
próximos anos. Diante desta perspectiva e também estimulados por
alguns colegas que incentivaram
nossa candidatura, fortalecemos
em todos nós a vontade de contribuir. Estou confiante que conseguimos formar um grupo bom,
uma chapa excelente.
DFATO Apesar de apenas uma chapa ter se candidatado, estas eleições contaram com um grande
número de votantes. Sua gestão
se elegeu com apoio declarado de
quase 70% dos associados. Como
vê esse processo?
CARVALHO O ambiente de chapa única de uma certa forma desmobiliza um pouco o interesse na eleição,
já que tem apenas um grupo concorrendo. Eu acredito que o grande
comparecimento de votantes é um
sinal da classe de que aprovou o que
vem sendo feito pela atual gestão, e
não deixa de ser um reconhecimento de que estamos no caminho certo. Toda a chapa está conectada com

Marcos Carvalho
assume a
presidência
da associação no
biênio 2018-20.

ra a associação, porque quem está
do lado de fora do MP acompanha
o que acontece aqui dentro: sabem
que a chapa, na votação, teve esta aceitação, e isso nos fortalece
quando procuramos conversar com
a sociedade civil de maneira geral.
Sabem que estamos representando
realmente a classe.

o sentimento de que a gente retribui
a confiança com trabalho, com empenho, com dedicação.
DFATO Será que essa participação
maior vem também da situação
política do País?
CARVALHO Sim, é a importância da
associação. Acho que, com o empenho da gestão capitaneada por
Roberto Brayner, os colegas viram
a importância de estar dentro do
Congresso Nacional, de fazer política no bom sentido, procurando
os parlamentares, tentando sensibilizar. Então, acredito que hoje a
classe tem uma consciência muito
grande de que este trabalho é importantíssimo. A maneira que cada um tem de ajudar é fortalecendo
a associação. Esta votação revigo-

DFATO Quais pontos referentes a
esta gestão que está se encerrando podem ser destacados, cuja
manutenção pela nova diretoria
seria mais encorajada?
CARVALHO Esta articulação política,
neste momento, é importantíssima. Aqui, falo da política como um
todo: não só conversar com parlamentares, com quem tem mandato; mas também nos aproximar de
organizações sociais, como vimos a
campanha #MinistérioPúblicoestáaqui fazer. É uma forma de mostrar a importância do MP, de informar a sociedade e criar uma espécie
de rede de proteção para as prerrogativas do órgão. Também a aproximação de outras associações congêneres, como a da magistratura e dos
outros ramos do MP. Em Pernambuco, a reprodução da Frentas também foi muito importante para traçar estratégias comuns nessa movimentação política. Acho que isso foi
muito bem feito na última gestão.
Também destaco a parte de congraçamento da instituição. Passamos por um momento tão complicado no País que precisamos aproveitar esses momentos de descontração, de diminuir a tensão, como
os eventos que são feitos na AMPPE.
Não só os congressos, mas as festividades. Desejamos, ainda, continuar aumentando a rede de convênios, a prestação de serviços ao
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associado. Isso foi feito e nossa intenção é aprofundar cada vez mais.
DFATO Quais o senhor acha que
serão seus principais desafios nos
próximos dois anos?
CARVALHO O grande desafio é trabalhar para manter a estrutura do
MP como foi concebida na Constituição de 1988, em termos de
prerrogativas. Uma briga permanente também é em relação aos
subsídios: a manutenção e corre-
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ção. Manter vencimentos condignos não só para os promotores da
ativa, como para os aposentados. É
uma luta diária porque a negativa
de recomposição, de atualização
dos vencimentos, termina sendo
usada como uma forma de retaliação pelo Congresso. Também é
urgente o restabelecimento da simetria dos vencimentos dos aposentados com os da ativa. Isso foi
quebrado e é urgente que se restabeleça. Não só é um pensamen-

"É URGENTE O
RESTABELECIMENTO
DA SIMETRIA DOS
VENCIMENTOS DOS
APOSENTADOS COM
OS DA ATIVA"

to da associação de Pernambuco,
mas também da Conamp; é algo
que não pode esperar.
Outro desafio muito grande e que
todas as gestões enfrentam é se
aproximar mais dos colegas do interior. Isso tem sido feito através da
prestação de serviços, de convênios; e, com ferramentas de WhatsApp e redes sociais, a associação
informa o que tem feito cotidianamente. Além disso, também precisamos continuar levando eventos e
participando cada vez mais do dia a
dia dos colegas do interior.

Marcos ingressou
no MP em outubro
de 1999. Desde
2004, atua
na área criminal.

DFATO Qual a importância do legado de 72 anos de luta da AMPPE
para sua gestão?
CARVALHO Vou fazer agora 19 anos
no MP. Me lembro que, quando
minha turma assumiu, tínhamos
uma estrutura bem mais modesta. Eram algumas salas no Edifício
Bitury. Hoje, temos uma sede espaçosa. A prestação de serviço que
hoje é disponibilizada para o associado é outra. Então, nestes 19
anos, pudemos perceber essa evolução, que é uma construção coletiva. Nossa expectativa é dar uma
parcela de contribuição, sabendo que não vamos esgotar a história. É um legado que tanto bem
tem feito ao MP e aos promotores e
procuradores. O desafio é continuar essa construção. Sabemos que
não é obra de uma pessoa só, é
como uma corrida de revezamento. O bastão é passado e nós tentamos entregá-lo em uma situação
mais confortável para que continue se avançando cada vez mais.
DFATO Na sua opinião, quais são as
principais lutas que a AMPPE tem
hoje e que podem perdurar nos
próximos dois anos?

CARVALHO Até pelo momento político do País, é possível que entremos pensando que vai acontecer uma coisa, mas o cenário vai se
alterando, os fatos se sucedendo e
terminam mudando o foco. A atual gestão foi tendo que se amoldar
aos fatos, as questões políticas em
Brasília criaram urgências e demandaram uma dedicação muito
grande por mais de um ano. São
situações imprevisíveis.
De qualquer forma, independentemente do presidente que seja eleito em outubro, acho que tentará,
sobretudo em 2019, emplacar essa agenda negativa, de reformas
impopulares. No primeiro ano de
governo principalmente, para depois tentar recuperar a questão de
popularidade, e usufruir, se é que
ocorrerá, dos benefícios das reformas propostas. Então, acho que o
ano que vem será um período muito difícil e teremos que nos empenhar muito nessa articulação política. Se não para impedir tudo de
nefasto que vier a ser proposto, ao
menos para fazer uma política de
redução de danos. Trata-se de uma
articulação nacional, com as outras
associações, capitaneadas pela Conamp, com a magistratura; mas
acho que cada Estado, cada associação, vai ter que se empenhar
junto às bancadas estaduais. Acredito que, no ano que vem, sobretudo, o desafio é esse: lutar contra
essas reformas, que provavelmente virão com força total, independentemente de quem seja o presidente. Ainda, não podemos nos
descuidar de outras áreas de prestação de serviços, da aproximação
dos colegas do interior e da busca permanente por melhores condições de trabalho para procuradores e promotores de Justiça.
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CURTAS

COLÔNIA DE FÉRIAS
Pelo segundo ano consecutivo, a alegria da criançada
invadiu as instalações da AMPPE! Janeiro e julho, meses
de férias, aproximaram ainda mais a associação da família de seus membros. Em janeiro, em parceria com o
Coletivo Oficinas Criativas, os participantes vivenciaram
múltiplas atividades artísticas e culturais ao longo de
uma semana. Em julho, o foco dos três dias de atividades
foi o cinema, com um olhar especial para a animação em
stop motion. Foi divertido demais!
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CARNAVAL
Tudo o que é bom merece bis, certo? Foi por isso que a AMPPE participou mais
uma vez da realização da prévia carnavalesca Tribunal da Folia. Neste segundo ano
de festa, o evento aconteceu no dia 27 de janeiro, no Catamaran Tours, e reuniu
promotores e procuradores de Justiça, juízes de Direito e do Trabalho e procuradores do Estado. Foram mais de 600 pessoas que se divertiram ao som do sempre
contagiante Silvério Pessoa, com o seu show Micróbio do Frevo. AMPPE, AMEPE,
AMATRA6 e APPE foram as entidades à frente deste evento pra lá de especial.

RECEPÇÃO DOS NOVOS ASSOCIADOS
Em noite de casa cheia, a AMPPE recebeu no dia 16 de fevereiro os seus novos
membros: os 20 mais recentes promotores de Justiça empossados pelo Ministério Público de Pernambuco. Sob
um clima de confraternização e boas-vindas, os novos colegas participaram
da tradicional entrega dos broches, que
nos presenteia sempre com o encontro
do passado e do presente, um momento bastante significativo para a associação. A música deste AMPPE Encontro
ficou por conta da banda Sísifos, constituída por ex-alunos da Faculdade de
Direito do Recife (FDR/UFPE) junto ao
professor João Maurício Adeodato, que
abrilhantou a noite com seu repertório
dedicado à banda Rolling Stones; além
do agito do Dj Nego Nu.

MULHERES DA AMPPE
No dia 8 de março, quando as mulheres foram às ruas
do Recife marcar posição por nenhum direito a menos,
a AMPPE participou do ato, levando cartazes da campanha Você não está sozinho #MinistérioPúblicoestáaqui,
sinalizando a disposição do MP em estar lado a lado
nas diversas lutas femininas, num tempo de retrocessos de políticas públicas e enfraquecimento dos avanços sociais já conquistados.
Na semana seguinte, no dia 16, dando continuidade ao
fortalecimento da luta feminina, a AMPPE realizou debate sobre a questão do assédio sexual, com as palestrantes Maria Alice Amorim e Melícia Carvalho Mesel. O evento
constituiu-se como rico momento de aprendizado para
associadas e associados que estiveram presentes.
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NOVA DIRETORIA
DA CONAMP
Em março, o presidente da AMPPE,
Roberto Brayner, esteve na Capital
Federal para acompanhar a transição de gestão da Conamp. Além da
reunião do Conselho Deliberativo do
órgão, Brayner participou da Assembleia-Geral Ordinária, que contou
com prestação de contas da diretoria
do biênio 2016-18 e da posse formal
da nova Diretoria, Conselho Fiscal e
Diretorias Regionais do biênio 201820. À noite, foi a vez da posse solene, evento que aconteceu no espaço
brasiliense Dúnia City Hall.
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AO SOM DO PIANO
Por meio do associado Sueldo Melo, a AMPPE recebeu a doação de um centenário piano de armário,
que está alojado na Sala Dirceu Borges, onde ocorrem as festas do casarão. O piano, da fabricante alemã
Hoepfner, de Berlim, foi importado para Pernambuco por F.
Piereck Junior e tem mais de cem anos. Ele estava “parado” há mais de uma década e, com a doação à AMPPE, irá
ganhar um novo uso, que pode atender aos associados
e seus dependentes.

NOVIDADES NA COMUNICAÇÃO
O site da AMPPE está de cara nova! Agora, a página está
mais moderna e acrescentou outras facilidades para
você, associado(a), usufruir. O endereço é o mesmo:
www.amppe.com.br.
Feito para ser prático, o site conta com informações
dispostas de forma mais clara e objetiva. Ele também
se tornou mais interativo e responsivo (se ajusta a diferentes tamanhos de tela). Além disso, o servidor de
hospedagem é ainda mais confiável, o que evitará que
o endereço saia do ar mesmo em momentos de muitos
acessos. O acesso à Intranet também mudou, se tornando mais prático, pois o login agora é feito através do CPF
do usuário. Outra coisa legal do novo site é a aba dos
classificados. O associado pode acessá-la, descrever o
produto que deseja vender, anexar imagens, tudo de
forma bastante simples e intuitiva.
O novo sistema de e-mails da associação também ganhou uma repaginada. A nova plataforma utilizada pela
AMPPE é mais moderna, estável e com design renovado
para que seja enviado somente um boletim diário e, caso
seja necessário, boletins com notícias urgentes.

REVISTA JURÍDICA
DA AMPPE
A AMPPE reuniu na segunda edição
de sua Revista Jurídica, lançada
no dia 6 de abril, textos científicos que têm como tema os 30 anos
da Constituição Federal de 1988,
também conhecida como a Constituição Cidadã. O arquivo pode ser
encontrado no site da associação:
www.amppe.com.br.

MUTIRÃO CONTRA A GRIPE
Garantindo mais conforto e comodidade para seus associados, a
AMPPE realizou mais uma edição de
sua Campanha de Vacinação contra
a Gripe. As ações aconteceram em
parceria com as clínicas Vaccine, no
Recife e em Caruaru; Imunize, em
Petrolina; e Alfaimune, em Garanhuns, facilitando o acesso à vacina
quadrivalente, que protege contra as cepas dos vírus tipos A (H1N1,
H3N2) e B (Brisbane e Phuket). Ano
que vem tem mais!
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PRATA NO TORNEIO DE FUTEBOL DO MP
Representando a AMPPE no IV Torneio de Futebol Society
do Ministério Público, realizado em abril, em Aracaju (SE), os atletas de Pernambuco foram os vice-campeões da competição. O time da associação disputou
bravamente a final contra a equipe do Maranhão, mas
acabou sendo derrotado por 2 x 0, garantindo assim a
medalha de prata. O segundo lugar na classificação do
campeonato, fruto do bom desempenho do time, rendeu ainda ao goleiro da equipe da AMPPE, Alen Pessoa,

o reconhecimento como melhor arqueiro do torneio.
Vale lembrar que em 2006, em sua última participação
no campeonato, o time de Pernambuco sagrou-se campeão da competição.
Time vice-campeão 2018: Alen Pessoa, Ariano Tércio, Clênio
Valença, Edeilson Lins, Edgar Couto, Edson Guerra, Henrique Ramos, Hugo Eugênio, Ivan Viegas, Leandro Guedes,
Paulo Augusto, Petrúcio Aquino e Ricardo Gabínio.

CURSO DE PSICOLOGIA JURÍDICA
A AMPPE promoveu o Curso de Psicologia Jurídica, formação ministrada por Magali Viegas e Nathália
Della Santa, que contou com duas
edições: em abril, no Recife, e em
maio, em Caruaru. O curso contou
com debates sobre a relação entre
as áreas do Direito e da Psicologia,
a evolução do ramo da Psicologia
Jurídica e a metodologia de avaliação forense, entre outras questões.
Promotores e procuradores de Justiça puderam aprender mais sobre
o tema, tirar dúvidas e acrescentar
exemplos práticos à discussão.
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ENCONTRO DA ENAMP
Entre diversos temas abordados, um consenso: a necessidade de atualização e renovação do Ministério Público brasileiro. Foi este o tom dado ao V
Encontro Nacional do MP, realizado de 2 a 4 de maio, no Recife, que teve
como objetivo central discutir o papel da instituição com pensamento crítico e visando práticas transformadoras. Organizado pela Escola Nacional do
Ministério Público (Enamp) e pelo Colégio de Diretores de Escolas e Centros
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil
(CDEMP), o evento recebeu ainda o apoio da Escola Superior do Ministério
Público de Pernambuco (ESMPPE), da Associação do Ministério Público de
Pernambuco (AMPPE), do Coletivo Transforma MP e do Instituto do Ministério
Público de Pernambuco (IMPPE).
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ELEITA NOVA DIRETORIA
DA AMPPE
No dia 4 de junho, as eleições para
a Diretoria Executiva e para o Conselho Fiscal da AMPPE definiram,
sem bate-chapa, a nova gestão da
instituição. Com o total de 347 votos (num universo de 523 potenciais
eleitores), o presidente eleito pelos
associados para o biênio 2018-2020
foi o promotor de Justiça Marcos
Carvalho, da chapa Independência e
Ação. Assim como no pleito eleitoral passado, as eleições da AMPPE
foram realizadas de forma virtual,
através do site www.amppe.com.br.
Os associados que preferiram vir à
associação, contaram com suporte técnico para acessar a plataforma digital e votar. Apenas um voto
nulo foi registrado e nenhum voto
em branco foi anotado. A nova diretoria será empossada no próximo
dia 17 de agosto, na Fiordes Aurora
Buffet e Recepção (Rua da Aurora,
1583, Santo Amaro - Recife).
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ARRAIAL DA ASSOCIAÇÃO
Neste ano, o Arraial da AMPPE foi
celebrado na casa de festas Arcádia
Boa Viagem, ao som das bandas Os
Jesuínos e Forró Queimando em Brasa e da cantora Cristina Amaral. Êta,
forró da muléstia!

APOSENTADOS E MULHERES DO MP
A criação das comissões de aposentados e das mulheres da Associação Nacional dos Membros do MP, a Conamp, passou a ser uma realidade. Foi realizada, no dia 4 de julho, a instalação de ambas as comissões. Representam
a AMPPE Bernadete Aragão, na comissão de aposentados, e Ivana Botelho,
na das mulheres. Atual 1ª vice-presidente da associação, Ivana participou
dias antes, no sábado 30 de junho, do 1° Encontro Nacional de Mulheres do
Ministério Público, em São Paulo, na sede da Associação Paulista do Ministério Público (APMP). Além dela, marcou presença no evento a promotora de
Justiça e associada Luciana Prado.
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VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO
Após o lançamento oficial da campanha, em dezembro
do ano passado, a AMPPE seguiu pensando as próximas
etapas do projeto. Agora no dia 7 de agosto, por ocasião
do Dia da Lei Maria da Penha, foi realizada ação educativa na estação central do metrô do Recife, em parceria
com a prefeitura da cidade.
Desde abril, os quatro vídeos da campanha começaram
a ser veiculados na televisão, através dos canais TV Clube, TV Jornal, TV Pernambuco e TV Universitária (TVU). A
expectativa é de ir ao ar, em setembro, na Rede Globo
Nordeste. Além disso, a campanha ganhou perfis independentes no Instagram e no Facebook. Basta buscar,
em ambas as plataformas, por @mpestaaqui.pe, curtir
e acompanhar as próximas novidades!

ARTIGOS DE OPINIÃO
A AMPPE convida todos os seus associados a contribuir com a seção Opinião, do site institucional! O ambiente propõe reunir produções diversas
como artigos de opinião, científicos
etc. Esta é uma forma de tornar mais
acessíveis as ideias dos colaboradores, membros da associação.
Envie seu texto para o e-mail
ascom@amppe.com.br.

C A PA

QUANDO
A AMPPE
VIROU SET
DE FILMAGEM
Imerso em memórias, o documentário Curva do
Tempo promove um encontro entre passado e
presente na voz de seus personagens
Passos, olhares, sorrisos, rugas.
Corredores, pisos, janelas, jardim.
O rubro das paredes. É no antigo
casarão vermelho da rua Benfica,
nº 810, situado no bairro da Madalena, no Recife, que Curva do
Tempo acolhe seus personagens e
passeia por memórias. Concluindo
a gestão do biênio 2016-18, a AMPPE lança seu primeiro filme, um
documentário em curta-metragem, também primeira produção
do gênero entre as associações estaduais do Ministério Público. Excelente oportunidade para se de-
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bruçar sobre a trajetória do MP
pernambucano, a partir do olhar
de quem viveu a história: promotores e procuradores de Justiça aposentados.
Curva do Tempo é um mergulho pelas histórias-dentro-da-história.
É certo que não quer apontar um
caminho único para contar o passado: o que se pretende é um contato com essas memórias tão pessoais, íntimas, de quem compõe
a instituição - pessoas que viveram o antes e vivem o agora. Afi-

Curva do Tempo é
mais uma parceria
da AMPPE com a
Runa Procuções.

nal, sem histórias pequenas não
haveria história maior. Não basta apenas registrar episódios marcantes, a graça também se encontra nos interlúdios, nas histórias
guardadas, que nos trazem o que
há de mais subjetivo e pessoal em
uma instituição.
Em retrospectiva, no documentário, podemos imaginar um Ministério Público ainda se delineando, construindo sua função social. Olhamos os personagens do
filme e reconhecemos as pessoas que participaram desse período. Motivadas pelas demandas de
seu tempo, desafiadas pela conjuntura social, política e econômica da época. E se costura um mosaico de histórias - histórias que já
ouvimos e que já experienciamos
de forma semelhante. Algumas,
de tanto ouvirmos, parece até que
vivemos. Então, por que não valorizar esses passos recontados?
Por que não nos aproximarmos da
história viva, memória preciosa?
Não é só olhar para o passado, essas pessoas estão aqui e agora inclusive é no agora que a associação cumpre o papel de enfrentar o
isolamento, de reunir, de dar representatividade e jogar luzes sobre suas causas.
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POR QUE NÃO NOS APROXIMARMOS DA HISTÓRIA VIVA,
MEMÓRIA PRECIOSA? NÃO É SÓ OLHAR PARA O PASSADO,
ESSAS PESSOAS ESTÃO AQUI E AGORA

Personagens
durante suas
respectivas
entrevistas para
o documentário.

Todos os personagens de Curva do
Tempo falam de uma época em que
o Ministério Público não era o que
é. São, portanto, pessoas que viveram vários momentos, que moldaram a instituição tal como é hoje em dia. A solidão das estradas, a
saudade, a vulnerabilidade, o medo. Todos falam do risco e do perigo vividos na tentativa de exercer
com integridade a Justiça no interior do Estado; de que para se
sentir seguro, era necessário, por
exemplo, ser amigo do padre, do
prefeito e do delegado. Medo do
primeiro júri. Das ameaças. Mas
relatam também o respeito por
parte da população, o reconhecimento vindo junto com um bom
trabalho desempenhado e, sobretudo, falam sobre a proximidade
com a sociedade. É um filme que
se propõe a escutar os promotores “apesar de”. Apesar de “naquela época” não ter segurança,
de não ter energia, “onde já se
viu!”, de não ter máquina de escrever, “quem vê, hoje, não imagina!”, da dificuldade de ir e vir,
“se hoje temos estradas difíceis,
imagina antigamente?”; apesar
de tudo. Eles seguiram firmes como Ministério Público. E continuam, porque “para ser promotor de
Justiça é preciso vocação”.
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DESCUBRA UM
POUCO MAIS SOBRE
AS VOZES DO
DOCUMENTÁRIO
CURVA DO TEMPO

FOTOS: RUNA PRODUÇÕES/DIVULGAÇÃO

“É TEMPO DE OLHAR PARA TRÁS,
MERGULHAR NAS HISTÓRIAS E
(RE)APRENDER COM ELAS,
DANDO SEU DEVIDO VALOR”
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ISRAEL CABRAL
CAVALCANTI
Das memórias de criança do interior, só o papel do juiz de Direito
estava fixo em sua mente. Acreditava que era esta a carreira que
iria seguir. No entanto, a vida decidiu para ele um outro percurso:
foi designado promotor interino
em Exu, cidade no Sertão pernambucano. Lá, além de ter conhecido Luiz Gonzaga e sua família em
festas movidas a forró, descobriu
a paixão por ser promotor sendo
promotor. Sempre com uma palavra de afeto e humanidade sobre
lugares e pessoas com quem trabalhou, transformou os desafios
da rotina em oportunidades de
aprender e crescer. De tão querido, deixou afilhados em Exu, por
exemplo. E retribuiu o afeto da
população: a primeira viagem que
fez com a esposa, logo após o casamento, foi para a pequena cidade, apesar de não trabalhar mais
lá. E esta, claro, é apenas uma das
andanças de Israel ao longo dos
muitos anos de dedicação ao Ministério Público.

INIVALDIR
MOURA DAVID
Quando passou no concurso para o Ministério Público de Pernambuco, só havia três mulheres trabalhando no órgão. Já sabia algo da dinâmica da instituição,
porque chegou a ser estagiária antes. Mas isso não a
impediu de enfrentar diversas dificuldades: já tinha
um filho e, por ele, precisava ir e voltar frequentemente do Recife à sua primeira comarca, Venturosa.
Lá, conheceria a realidade dos interiores nordestinos
pela primeira vez. Afinal, nascida e criada na capital,
ainda não tinha tido contato com tanta miséria e violência, o que foi um choque. Por ser mulher, precisou
se impor e provar o próprio valor a todo instante, em
uma sociedade ainda muito conservadora e fechada. Não imaginava que a carreira seria tamanho desafio, mas nunca desistiu porque, como boa idealista, acreditou a todo instante no que estava fazendo.
Como ela mesma diz, “quem tem um ideal que lute
por ele”. E assim o faz.

JOSÉ TAVARES
“Acho que acertei sendo Ministério Público.” De José Tavares, estas
palavras ecoam. De fato, ele acertou. Começou a servir como promotor de Justiça na cidade de Ouricuri, a mais de 600 km do Recife.
De lá para cá cresceu na instituição, trilhando todos os caminhos,
sem pular fases. Do interior, chegou à capital. Foi secretário-geral;
depois, conquistou o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Tem orgulho em dizer que foi também vice-presidente da AMPPE. Cresceu,
ainda, em amizades. No início,
quando morava no interior, não
conhecia bem os colegas, já que
era, no fundo, tímido. Mas, ao assumir outros cargos, foi se aproximando de seus pares. Tornou-se
uma referência: é aquele que todos buscam para resolver problemas ou partilhar experiências, afinal respeita e cuida de cada um.
Em troca, ganhou a admiração de
todos, mas não só. Passou a ser
cada vez mais querido e é reverenciado até mesmo por aqueles
que não conviveram com ele no
trabalho. Hoje, aposentado, não
se desliga completamente do MP,
sendo membro ativo na associação. Continua acompanhando as
causas, até porque, o que mais o
atrai na instituição é poder servir
à população.
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SUELDO
VASCONCELOS
CAVALCANTI MELO
De fala tranquila e olhar pacífico,
Sueldo viveu uma época em que
os membros do Ministério Público
ficavam à disposição do governo
para preencher outros cargos. Foi,
por exemplo, diretor de presídios
e de manicômio judiciário. E talvez este seja um dos motivos pelos quais tem, hoje, uma perspectiva tão humana e empática da sociedade. Mas estes percursos não o
impediram de viver várias etapas
mais comuns na carreira de promotores e procuradores de Justiça. Lembra bem, por exemplo,
de quando trabalhou nas comarcas de João Alfredo, Carpina, Itamaracá, São Caetano, Barreiros e
Rio Formoso. Tem relação próxima
também com a AMPPE, onde diz ter
o melhor emprego do mundo (não
remunerado), por sua função como 2º Tesoureiro. Por aqui, ama a
convivência com colegas e funcionários. A relação entre ele e a associação é mesmo longa: remonta
à presidência de Massilon Tenório
de Medeiros. Além da dedicação
aos associados e funcionários da
sede, Sueldo também é um amante das artes - faz pinturas à óleo
sobre telas e toca piano.
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DARLEY DE LIMA FERREIRA
Amante do Ministério Público, Darley é um homem
cuja oratória é elogiada pelos colegas de profissão.
Ajudou a construir a instituição pernambucana tal
como é hoje - participou ativamente, por exemplo,
da fixação da primeira sede, na rua do Sol. Intelectual, metódico, pragmático. Precisou ser, acredita, pela
função social que exercia. Começou como advogado e,
quando decidiu ser promotor, veio o alerta dos mais
próximos: é um caminho sem volta, pois ser promotor de Justiça requer paixão. Preza muito pelo conhecimento, com a ciência de que assumir a ignorância é
o primeiro passo para conhecer.

FRANCISCA CARMINA
SOARES
Sempre cheia de energia e com astral lá em cima, buscar novos desafios é parte de sua rotina. Por enquanto,
dança, estuda idiomas e está aprendendo a andar de
bicicleta. Mas não é por saber se divertir e aproveitar ao
máximo as festas da AMPPE que deixa de ter consciência da importância do próprio papel. Como ela mesma
diz, sobre um tempo muito diferente do de hoje: “Será que os meninos de agora vão imaginar que eu andava naquelas estradas de barro, que eu datilografava numa máquina de escrever Remington, colocando
carbono para ter uma via, duas vias?”. Relembra também a soma de acasos que a levou a amar a profissão:
não planejou cursar Direito, tampouco fazer o concurso. Do acaso, no entanto, trouxe uma descoberta para a vida. Foram anos de paixão e dedicação plena ao
ofício. No mais, gosta de relembrar o passado e a carreira no Ministério Público de Pernambuco, mas sabe
que isso não é tudo. É preciso viver todos os outros momentos que a aposentadoria proporciona.

NEILDO BATISTA
DOS SANTOS
Em 1974, Neildo tinha apenas 20
anos de idade e foi contratado para o seu primeiro emprego. Era na
AMPPE, que, naqueles tempos, ainda funcionava em salas apertadas
no Edifício Bitury, centro do Recife. Hoje, é o funcionário mais antigo da casa e, até a publicação desta
DFato, já viu a associação ser liderada por 13 presidentes diferentes.
Por todos estes anos, acompanhou
a carreira de muitos promotores e
procuradores de Justiça desde o início e conquistou a confiança de todos nós. Tranquilo, em geral introspectivo, quem tem abertura com ele
sabe o quão bon vivant é, com suas
incontáveis histórias pelo Centro do
Recife. E segue, diariamente, cumprindo com paciência suas atividades na associação.
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Por uma semana,
a AMPPE abriu
as portas de
sua sede para
a realização
das gravações.

MEMÓRIA
INSTITUCIONAL
O documentário Curva do Tempo
não é a primeira iniciativa de preservar a memória e a história do
Ministério Público de Pernambuco. Por iniciativa do então promotor de Justiça Francisco Sales de Albuquerque, ainda em 1999, a instituição publicou o primeiro do que
viria a ser uma coleção de livros intitulada Construindo a Cidadania. A
série nasceu a partir de convênio
com o Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE), que viabilizou extensa pesquisa.
Os primeiros exemplares, sob o título Promotores Públicos - O Cotidiano da Defesa da Legalidade, trazem transcrições de documentos
manuscritos a partir de 1832. Em
trabalho dedicado, foram recuperados textos essenciais para a
preservação da história brasileira e pernambucana. Há também
A Face Revelada dos Promotores de
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Justiça - O Ministério Público de Pernambuco na visão dos Historiadores,
de 2006, uma edição especial publicada no período em que Sales
foi Procurador-Geral de Justiça.
Em formato revista e fartamente
ilustrado, o volume contempla reflexões e análises produzidas por
professores do Departamento de
História da UFPE. Trata não apenas
do ofício de promotores e procuradores, mas também desta peça que faltava na história: a formação do MPPE em seu contexto social.
Também fruto do mesmo trabalho
de resgate e divulgação de documentos sobre o início da instituição, em parceria com o APEJE,
houve a publicação da série Promotores de Justiça, que conta com
31 volumes em CD-ROM, com
transcrições de documentos que
vão desde 1832 até 1912.

PERCURSOS
POR VIR
O FILME CHEGA COMO UM PROJETO “A SER
CONTINUADO” - JÁ QUE HÁ AINDA MUITA
GENTE A SER OUVIDA
RUNA PRODUÇÕES/DIVULGAÇÃO

Lançado oficialmente no dia 10 de
agosto, na Caixa Cultural do Recife, em duas sessões (19h e 20h)
para convidados, o curta terá sua
estreia aberta ao público no próximo dia 14, às 20h, com exibição
no Cine-teatro Apolo. Na ocasião,
haverá um debate do qual participarão realizadores e personagens do filme.
“Estamos muito felizes em dar início a esse trabalho. É muito importante poder contar a história
por trás da história do MPPE, nos
aproximando dos associados, ouvindo o que eles têm a nos contar
e, claro, mostrando a importância da associação ao longo dessa
caminhada em conjunto”, observa Brayner, presidente da AMPPE.
Realização de um sonho da atual
diretoria e, sobretudo, do sempre
ativo departamento de aposentados da AMPPE, sob direção de
Bernadete Aragão e Geraldo Margela, o filme chega como um projeto “a ser continuado” - já que
há ainda muita gente a ser ouvida. Em breve, o filme poderá ser
conferido no site da associação
(www.amppe.com.br).

Arte produzida
para o cartaz
de divulgação
do filme.

Curva do Tempo tem o patrocínio da
Caixa Econômica Federal e a produção da Runa Produções, também
autora da campanha da AMPPE
Você não está sozinho.
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HISTÓRIA

UM MITO
SOBRE A
LIBERDADE
Passados 130 anos da abolição
da escravatura no Brasil, as feridas
causadas pelo racismo ainda sangram

O

mito é uma narrativa que foi
muito utilizada pelo povo grego antigo na busca por explicar
episódios da realidade, fenômenos da natureza, além de tentar
entender a origem do mundo e
dos seres humanos – e compreendê-los. Mas também pode ser
uma expressão figurada, ou seja,
não real, de qualquer outra coisa e
é nesta categoria que se encaixa a
questão da abolição da escravatura no Brasil, ocorrida formalmente
em 13 de maio de 1888.
Mas, antes de começar a falar
mais profundamente sobre este
mito que nos vem sendo contado
desde que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, é preciso colocar
os pingos nos is. Primeiro, para
falar de racismo sendo uma pessoa branca é preciso, de certa forma, pedir licença. Segundo, é necessário também destacar o conceito de lugar de fala, pelo qual
a pessoa que sofre por causa de
determinada ação repressora de-
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Favela do Bode,
no Recife.
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ESTIMA-SE QUE DURANTE O PERÍODO DA ESCRAVATURA
NO NOSSO TERRITÓRIO, O BRASIL TENHA RECEBIDO CERCA
DE 4,8 MILHÕES DE ESCRAVOS NEGROS

ve ter prioridade para expor sua
dor e o que lhe oprime. Este não é
meu lugar de fala, que fique bem
claro. Digo isso porque quem escreve este texto é uma jornalista branca e de classe média, que
provavelmente nunca sentirá na
pele o que é ser discriminada pela
sua cor, tampouco deverá ser preterida em entrevistas de emprego
por ser negra, nem receberá olhares desconfiados em lojas no shopping, como se estivesse roubando algo. Minha branquitude me
faz não ser ofendida nas redes sociais por outras pessoas brancas
que nunca me chamarão pejorativamente de macaca, nem dirão
que meu cabelo, caso fosse crespo, é duro ou feio. Também não
me dirão que sou uma “negra bonita”, como se o fato de ser negra
implicasse na inexistência de beleza de alguém.
Evidenciados alguns pontos, é
possível prosseguir com esta discussão mais que importante: nos
contam nas escolas que a abolição da escravatura ocorreu há 130
anos, mas o que existe de mito e
de verdade nesta afirmação? A reportagem da Dfato buscou algumas respostas para o fato de parte do povo brasileiro ainda ser tão
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Cidade
de Deus,
no Recife.

Estima-se que durante o período da escravatura no nosso território, o Brasil tenha recebido cerca
de 4,8 milhões de escravos negros
(de 38% a 43% dos africanos que
saíram forçadamente do seu continente). Historicamente é sabido
que não foi apenas por questões
humanistas que a princesa Isabel decidiu pôr um fim neste regime cruel que é a escravidão. Foram fatores político-econômicos,
incluindo aí a pressão de um dos
países mais poderosos da época,
a Inglaterra, que, vivendo sob impacto da revolução industrial, tinha grande interesse na busca de
novos mercados para seus produtos, que deram força ao movimento abolicionista no Brasil. Não por
razões humanitárias exclusivamente, mas motivados pelo fato
de que o tráfico negreiro possuía
grande impacto sobre os interesses
econômicos britânicos, já que poderia reduzir os custos de produção
de países concorrentes. Os ingleses
passaram a pressionar a coroa portuguesa a colocar um fim na venda
e na utilização de escravos no nosso País. Vale destacar que este processo de abolição foi bastante lento e se arrastou por anos enquanto
eram assinadas diversas leis pouco efetivas (confira o box ao lado).
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perpetuador de práticas racistas.
Por que a princesa Isabel assinou
a Lei Áurea? O que mudou com o
fim da escravidão no nosso País?
Para onde foram os ex-escravizados? Como eles se alimentavam e
onde viviam?

PRINCIPAIS LEIS ABOLICIONISTAS
1831 LEI FEIJÓ Proibição do tráfico de escravos. Foi uma lei de pouca
aplicação prática.
1850 LEI EUSÉBIO DE QUEIROZ Exigia o fim efetivo do tráfico e fortalecimento das discussões sobre a abolição da escravatura.
1871 LEI RIO BRANCO OU LEI DO VENTRE LIVRE Entrega dos filhos de
escravos ao Estado aos 8 anos ou libertação deles aos 21.
1885 LEI SARAIVA, COTEGIPE OU LEI DOS SEXAGENÁRIOS Exigia a libertação de escravos com 60 anos ou mais.

1888 LEI ÁUREA Abolição formal da escravatura. Na prática, foi uma
libertação sem reparo financeiro e com pouca preocupação quanto à
concessão de direitos aos ex-escravizados.

A LUTA DO POVO NEGRO
NOS DIAS ATUAIS

O historiador e professor Paulo
Cadena, da Universidade Católica
de Pernambuco, destaca alguns
exemplos de como o mito da abolição da escravatura contribui, nos
dias de hoje, para a manutenção
desse regime de negação de direitos ao povo negro.

os trabalhadores(as) domésticos(as)
tenham conseguido direitos trabalhistas efetivos? Quantas histórias existem de crianças que foram
'criadas' por outras famílias para
que servissem de força de trabalho
nas residências, em troca de abrigo
e alimentação? São elementos como
esses que tornam a reflexão sobre a
escravidão essencial para a compreensão da sociedade brasileira neste
início de século XXI”, analisa.
Cadena ainda explica como a falta
de incentivo, que acarreta na falta de perspectivas, afetou e ainda afeta a população negra brasileira. “Se observarmos bem, per-

ceberemos que mais de um século separa a Lei Áurea da adoção das
primeiras políticas de reparação. A
demarcação de terras de remanescentes de quilombos, por exemplo,
é bem recente. A política de cotas
sociais no ensino superior é outro
marco deste processo. A presença
de jovens negros nas universidades
deu um salto nas últimas décadas.
Como falar em meritocracia quando as condições de desigualdade
históricas vetam o acesso de ampla parcela da população às oportunidades de ascensão? Nas próximas décadas será possível perceber
com mais clareza os impactos destas políticas afirmativas”, alerta.

RUNA PRODUÇÕES/DIVULGAÇÃO

Em pleno 2018 é preciso destacar
que as feridas da escravidão ainda sangram. Sem a criação de políticas públicas de qualidade para garantir moradia, alimentação
e outros direitos humanos básicos
ao povo negro à época do fim do
regime escravocrata, só restou aos
ex-escravos o abandono da vida à
margem da sociedade. Empurrados para as periferias e para os subempregos, onde muitos permanecem até hoje, os negros viviam
um regime que seguia escravizando-os. Hoje em dia, a este cenário
foi acrescentado o vazio discurso
da meritocracia, que ganha força
com o apoio de grupos político-econômicos que prezam pela manutenção do Estado Mínimo e do
racismo, que é uma dos pilares estruturais da nossa pirâmide da desigualdade social.

“É preciso atentar para a permanência de condições de trabalho
que em muito se assemelham à escravidão, seja na zona rural ou urbana. Por exemplo: o que explica que somente nos últimos anos

Favela da Xuxa,
no Recife.
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NA PELE
DO OUTRO

Te convido a fazer um exercício:
conte quantas pessoas negras há
ao seu redor neste momento. Leve
em conta o tipo de ambiente onde você se encontra e a classe social predominante. Vá além deste primeiro exercício e pense também na quantidade de negros que
ocupam espaços de poder na política brasileira, na equipe do atual presidente da República, por
exemplo. Agora, ao andar pelas
ruas da sua cidade, observe a cor
da pele da maior parte dos moradores de rua ou repare nas empregadas domésticas, nos garis.
Há uma relação nada sutil, bastante fácil de se perceber entre as
respostas para as duas primeiras
perguntas e para estas últimas: ao
povo negro restam poucas oportunidades e sobram desafios.
De acordo com a campanha Vidas
Negras das Nações Unidas, no Brasil, sete em cada dez pessoas as-
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sassinadas são negras. Na faixa
etária de 15 a 29 anos, são cinco
vidas perdidas para a violência a
cada duas horas. De 2005 a 2015,
enquanto a taxa de homicídios por
100 mil habitantes teve queda de
12% para os não negros, entre os
negros houve aumento de 18,2%.
Vale ainda destacar uma pesquisa
realizada pela Secretaria Especial
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e pelo Senado Federal, que colheu o chocante
dado que revela que 56% da população brasileira concorda com a
afirmação de que “a morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade do que a morte de
um jovem branco”.
Se, por um lado, fiz questão de trazer a noção de lugar de fala para
esta reportagem, não posso, como
mulher branca, novamente, não
chamar atenção para a responsabilidade que nós, brancos, temos

Alto do
Buriti,
no Recife.

A PALAVRA
É FAVELA

de utilizar nossos privilégios para
ajudar a população negra na luta pelo fim da desigualdade racial.
Além de entender seu lugar de fala, é preciso agir. E agir, neste caso, significa dar voz a quem historicamente tem sido reprimido e inferiorizado. Foi isto que tentei fazer com este material: acender a luz
para que utilizemos todo e qualquer espaço de poder que ocupe-

mos para propor mudanças, viabilizar melhorias, educar, buscar
informações, não perpetuar preconceitos, repreender quem ainda faz piadas racistas, quem diminui a luta negra dizendo que tudo é “mimimi”. A ideia é popularizar esta discussão que se faz tão
necessária e urgente e abrir espaço
para uma reparação histórica. E esta luta começa com empatia.

Peixinhos,
em Olinda.

RUNA PRODUÇÕES/DIVULGAÇÃO

RUNA PRODUÇÕES/DIVULGAÇÃO

DE ACORDO COM A CAMPANHA VIDAS NEGRAS DAS
NAÇÕES UNIDAS, NO BRASIL, SETE EM CADA DEZ PESSOAS
ASSASSINADAS SÃO NEGRAS

As fotos que ilustram esta reportagem sobre o mito
da abolição da escravatura foram feitas em 2017,
para servir como tema do calendário e da agenda da
AMPPE deste ano. Durante este trabalho, no Recife e
em Olinda, foram visitadas as seguintes favelas: Alto
do Buriti, Bode, Burra Nua, Canal do Arruda, Chão de
Estrelas, Cidade de Deus, Nova Caxangá, Peixinhos,
Pilar, Rosa Selvagem, Santa Luzia e Xuxa.
Neste ensaio fotográfico, foi retratado com leveza e realismo o dia a dia de quem vive nas casas aglomeradas
no horizonte, nas palafitas sob as pontes e por trás
do que a paisagem cada vez mais vertical tenta sem
sucesso esconder: a favela. E ela está por toda parte.
Habitada majoritariamente pelo povo negro, a favela
reúne o resultado claro e óbvio do passado racista. É
o espaço que ao negro foi designado desde o fim do
período escravocrata.

O mal estar existe, especialmente por ser lá, nas favelas, que estão a falta de esgoto, de moradias adequadas, de salários dignos, de iluminação pública, de segurança. Mas também lá está o riso que corre solto por
entre becos apertados, é lá que as crianças brincam
livres pelas ruas, é lá que se encontra a luta do nosso
povo pela resistência, por Justiça e por igualdade. Por
isso, não é certo ter medo de nomear: a favela existe e
também deve ser motivo de orgulho e respeito.
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POVO FALA
RUNA PRODUÇÕES/DIVULGAÇÃO

Perguntamos a pessoas negras o que elas sentem
quando sofrem racismo. Confira algumas respostas:
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Favela do Pilar,
no Recife.

WILTON LEAL

U
RQ

IVO

PE S

SOAL

“O principal sentimento é de revolta mesmo. É de tentar entender
porque as pessoas inferem que a
cor da pele pode fazer de você uma
pessoa boa ou má.”

SOAL

PE S

"Há alguns meses meu irmão se
mudou e eu frequentava o prédio
dele pelo menos três vezes por
semana. Geralmente ia andando
mesmo, já que era perto. Quando
outro porteiro assumiu o portaria
principal, eu fui um fim de semana com minha mãe, que é branca,
e ele simplesmente deixou a gente entrar numa boa. Na mesma
semana eu fui pra lá sozinha e ele
pediu minha identidade e ainda
assim não quis me deixar entrar.
Aconteceu com ele mais umas duas vezes e sempre que eu estava
acompanhada da minha mãe, ele
não falava nada."

IVO

21 anos, estudante

“É um sentimento de impotência. Eu também sou LGBT
e é sempre isso: ou vou sofrer preconceito por ser gay,
ou por ser preto."

MANUELA ANDRADE
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IVO
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LAÍS NASCIMENTO

"A situação que mais me marcou foi quando eu estava
voltando do trabalho para casa, no BRT, e a polícia parou o ônibus e começou a revistar as pessoas. Os policiais apontavam quem deveria ser revistado e eu percebi que todos 'coincidentemente' eram homens pretos. E aí me revistaram duas vezes, o cara da minha
frente foi revistado três vezes e questionou por que foi
revistado mais vezes. O policial respondeu que foi porque nós tínhamos 'cara de meliante'. Nós estávamos
vestidos com roupa de trabalho, não tínhamos 'estereótipos' de meliantes. E isso se repetiu recentemente, pediram até pra revistar minha marmita apontando a arma pra mim."

A

SOAL

24 anos, publicitário

21 anos, estudante

"Na infância você cresce com pressão estética por causa de cabelo
que não é liso, por conta do tamanho do nariz. Primeiro de tudo,
a gente já vive esse racismo da pressão estética de a gente não ser
a menina bonita da sala, porque a menina bonita tem cabelo liso, é loira, nunca nós. Na adolescência, isso prejudica nossa autoestima porque a gente cresce se odiando. Mas o pior vem na fase
adulta e na faculdade. Eu estudo Jornalismo, que geralmente é um
curso de gente branca, de gente que nasceu 'bem'. Me sinto silenciada muitas vezes. É como se o que eu tenho pra falar não importasse. Já rolou também de eu ir numa entrevista de estágio e ninguém me notar. As pessoas acham que estou levando currículo pra
terceirizada da empresa, mas nunca pro estágio em Jornalismo."
“Toda essa exclusão e esse silenciamento geram tristeza. Já me fizeram inclusive até pensar em coisas graves como suicídio. Pensar
em largar a faculdade foi o menor dos meus pensamentos. É algo
que chega a níveis bem extremos. As coisas machucam tanto, você
pensa que estão mudando, mas estão tão estagnadas que às vezes
dá vontade de você desistir da vida, sabe?”
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O PAPEL
DA EDUCAÇÃO
Historiador pela UFPE e pós-graduado em Direitos Humanos pela
Universidade Católica de Pernambuco, Pedro Simas atualmente é
professor secundarista e, por atuar compartilhando conhecimento
com adolescentes e jovens, entende seu papel na formação humana, social e política destes indivíduos. Quando o assunto é o ensino da história da cultura africana e
do povo negro brasileiro, ele destaca que é importante desromantizar a visão da abolição da escravatura como muitos de nós aprendemos na vida escolar. Confira!
DFATO O que precisa mudar na educação para que nosso povo conheça e entenda a sua história e não
perpetue mitos e preconceitos?
PEDRO SIMAS Nos últimos anos, a
educação brasileira sofreu transformações normativas que criaram
espaços para o debate de temas
raciais nas escolas. A lei 10.639 de
2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases ao determinar a obrigatoriedade da história e da cultura afro-brasileira, foi o divisor
de águas neste sentido, fruto de
décadas de lutas dos movimentos
negros no País. Quinze anos depois das primeiras medidas, po-
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rém, a realidade parece não ter
mudado tanto. A temática não é
amplamente trabalhada. Predomina a visão do negro escravizado, preso no pelourinho, sofrendo
nos engenhos de cana-de-açúcar,
nas minas de ouro e nas fazendas
de café. Ainda se fala de África e
não das várias Áfricas e deixa-se
de lado as inúmeras diferenças
culturais existentes entre os povos
que vieram para cá. As narrativas
factuais resistem e garantem espaço central a um ensino baseado em datas comemorativas. Muitos conteúdos são desprezados. As
mitologias e as filosofias africanas,
por exemplo, não são valorizadas,
enquanto as greco-romanas são
exaustivamente abordadas.
Além do caráter secundário conferido aos conteúdos afro-brasileiros, em virtude dos planejamentos pedagógicos “tradicionais” de
muitas escolas, ainda existem casos de tutores que se posicionam
contra a temática. Em 2016, por
exemplo, numa instituição particular do Recife, uma professora foi impedida de ministrar aulas de danças afro contemporâneas por conta de críticas vindas de
pais. Casos de racismo institucional existem. Para transformar tal

Professor secundarista,
Pedro Simas compreende
seu papel na
formação humana,
social e política
de seus alunos.

realidade, é preciso primeiro garantir que a cultura afro-brasileira não seja apenas vivenciada nas
aulas de história. Ela precisa aparecer em outras áreas: literatura,
arte, educação física, matemática e ciências da natureza. Sempre
é possível resgatar conhecimentos
produzidos pelas nações africanas.
DFATO Por que a escola tende a
reproduzir uma visão romantizada a respeito do período escravocrata brasileiro sobretudo durante a educação infantil?
SIMAS Acredito que ainda temos
uma romantizada visão da colonização que não é exclusiva das etapas iniciais do ensino escolar. Há,
claro, bons exemplos, instituições
que propõem reflexões culturais,
históricas e sociais respeitando as
etapas de desenvolvimento cogni-

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

tivo das crianças. Precisamos ler o
que ocorria na senzala não apenas
pela visão do jesuíta ou do senhor.
Infelizmente, quase sempre o dominador é quem deixa o passado escrito. Mas, temos música, temos a gastronomia, temos as lendas, temos os ritos, temos a estética, tudo o que sobreviveu fora das
cartas da aristocracia e dos documentos oficiais. Esse complexo nos
conta o “outro lado”. Humanizar a
história é um caminho para superar a colonialidade na educação.
Falo de “descolonizar mentes”. A
escola tem que estar aberta a isso,
estimular a pesquisa do professor
e fomentar novas práticas.
DFATO O que o fato de o Brasil ter
sido o último país de todo o continente americano a abolir o trabalho escravo diz sobre nossa sociedade hoje em dia?
SIMAS Esse atraso impõe uma série
de questões ainda não superadas,
que sobrevivem no ideário brasileiro e na nossa estrutura social. Vale salientar que o fim da escravidão normatizada, prevista nas leis,
não significou o fim da mentalidade escravista. Enquanto os ex-escravos eram lançados para fora das
fazendas, para que ocupassem áre-

"HUMANIZAR A HISTÓRIA É UM CAMINHO
PARA SUPERAR A COLONIALIDADE NA EDUCAÇÃO"

as de moradia precárias, que deram origem às periferias e favelas,
os imigrantes europeus que chegaram nas fazendas do Sul, do Sudeste e, em menor quantidade,
do Nordeste, não foram recebidos
e tratados com dignidade, mesmo
que em condições menos precárias
que as oferecidas na época da escravidão. Hoje, o setor agrícola ainda é o que mais coloca trabalhadores em condições análogas à escravidão. Em 2014, a Lista Suja do
Trabalho foi impedida de ser divulgada por pressão de parlamentares
e produtores. No Congresso, existem ruralistas acusados de promover escravidão em suas fazendas.
Ou seja, a mentalidade escravista
sobrevive, assim como, por tanto
tempo, preservou a escravidão formal. Além das diversas formas de
racismo existentes e da desigualdade racial, o atraso nas bases econômicas e parte da precarização do
universo do trabalho também são
legados da abolição tardia.

DFATO Como a educação pode ajudar a mudar este cenário de racismo velado que há ainda hoje
no Brasil?
SIMAS Mais do que qualquer outro
instrumento, a educação alicerçada no ensino dos Direitos Humanos, da compreensão do outro, no respeito às diferenças, na
valorização das amálgamas culturais, na compreensão de identidades, é o caminho mais eficaz
para combater o racismo e promover a tolerância. Assim, a escola é capaz de formar agentes
multiplicadores de direitos, cidadãos conscientes de suas obrigações, de seus limites éticos e legais. Entretanto, temos que lembrar que a educação não ocorre
apenas em instituições formais.
Ela está diluída em todas as relações. À escola cabe a escolarização, já o conhecimento tácito,
fruto de nossas vivências, é construído, em cada indivíduo, na vida em sociedade.
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AMPPE INDICA*
Que tal conhecer obras e personalidades representativas do movimento negro?
*Todas as indicações foram repassadas por pessoas negras
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YOUTUBE E INSTAGRAM

AFROS E AFINS (@natalyneri)

ARQUIVO PESSOAL

SPARTAKUS SANTIAGO (@spartakusvlog)

ARQUIVO PESSOAL

Em seu canal, Nátaly Neri fala sobre temas
como empoderamento negro através dos cuidados com os cabelos, da forma de se vestir e
de se comportar. Ela também fala sobre sexualidade e identidade de gênero.

GABI OLIVEIRA (@gabidepretas)

TIA MÁ (@tiamaoficial)
A pessoa por trás do apelido curioso
“Tia Má” é Maíra Azevedo, que de má
nada tem. Baiana, ela atualmente,
além de ser youtuber, faz parte do
time de parceiros do programa Encontro com Fátima Bernardes, na Rede
Globo. Nas suas redes sociais, ela fala
sobre feminismo negro, racismo e empoderamento feminino.
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Baiano, publicitário, youtuber e ativista na
luta contra o racismo, Spartakus ficou conhecido por publicar no seu perfil no Facebook
suas opiniões pontuais sobre casos de racismo
ocorridos no Brasil.

Formada em Comunicação Social (UERJ), Gabi
tem recebido reconhecimento pelo seu trabalho no canal DePretas, no YouTube. Com
mais de 100 mil seguidores, em seus vídeos
ela aborda assuntos que vão desde às relações
étnico-raciais a estética da mulher negra.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

FILMES

PANTERA NEGRA (2018)
Ação / DURAÇÃO: 2h15min / DIREÇÃO: Ryan Coogler

Pantera Negra foi sucesso de audiência e de críticas. O
primeiro filme de super-herói da Marvel que traz um
protagonista negro (assim como a grande parte do elenco do longa) ganhou um significado todo especial no
que diz respeito à noção de representatividade. Salas de
cinema foram lotadas por crianças e adultos negros de
todo o mundo que finalmente puderam se enxergar na
pele de um super-herói.

GET OUT (2017)

MOONLIGHT (2016)
Drama / DURAÇÃO: 1h55min /
DIREÇÃO: Brry Jenking
Dor e poesia. Este filme conta com
muita delicadeza três momentos
da vida de Chiron, um jovem negro morador de uma comunidade
periférica de Miami. Do bullying
na infância, passando pela crise
de identidade da adolescência e a
proximidade com o universo do crime e das drogas, tudo foi retratado
com muita sensibilidade através de
uma fotografia impecável, com cores envolventes e uma trilha sonora
tocante.

Thriller / DURAÇÃO: 1h44min /
DIREÇÃO: Jordan Peele
Apenas o 5º diretor negro a ser indicado ao Oscar em toda a história
da premiação (o filme ganhou a
estatueta de Melhor Roteiro Original), Jordan Peele chamou atenção em Hollywood, bem como em
diversas partes do mundo, com o
seu Get Out ou “Corra!”, em português. A trama de terror racial é
uma adaptação para os cinemas da
frase: “eu não sou racista, eu até
tenho amigos negros”, que você
já deve ter testemunhado por aí,
seja pessoalmente ou em discussões nas redes sociais.
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ARTIGO

O MINISTÉRIO
PÚBLICO COMO REFLEXO
DA NOSSA HISTÓRIA
POR Maísa Silva Melo de Oliveira

O

Ministério Público, da forma
como hoje o conhecemos, foi
desenhado na Constituição de
1988 como uma conquista inestimável da população brasileira. Era
então a retomada democrática, e o
constituinte imaginou uma instituição multifacetada, que promoveria a Justiça muito além do papel de órgão acusador. Atribuições
como a defesa dos Direitos Humanos, a promoção da cidadania e
dos interesses difusos e coletivos
prometiam à sociedade brasileira
um verdadeiro agente de transformação social.
Passados 30 anos da Carta Cidadã,
porém, o Ministério Público ainda
busca a identidade constitucional
e meios de exercê-la plenamente,
marcado pela volumosa demanda
punitivista, que pauta a instituição e ocupa espaço por vezes impossível de ser compartilhado com
a demanda que surge dos demais
incisos do art. 129 da Constituição.
Imerso na atuação criminal e confrontado com a diversidade de
atribuições constitucionais, ainda
depara com o desafio de não representar, em seus quadros funcionais, a pluralidade latente da
sociedade brasileira.
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É o que mostra a pesquisa intitulada Ministério Público: Guardião da Democracia?, realizada entre março de 2015 e março
de 2016, que faz um diagnóstico
sintomático do Ministério Público
brasileiro: a instituição promotora da cidadania, dos direitos das
minorias e de pautas que desafiam o status quo é composta, em
sua maior parte, por representantes da classe social que domina as
terras brasileiras desde 1500: homens brancos de origem privilegiada, que priorizam o combate
à criminalidade e, mais recentemente, o “combate à corrupção”.
A radiografia institucional não poderia ser mais fiel: a pesquisa realizada em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público,
pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC) da Universidade Cândido Mendes, coletou dados dos sítios eletrônicos de
todos os ramos do Ministério Público, realizou entrevistas e formou
grupos de estudos, identificando
o perfil dos membros da Instituição e principais linhas de atuação.
Evidenciou que 70% dos membros
do Ministério Público são homens,
enquanto dados da Pesquisa Na-

MAÍSA SILVA MELO DE OLIVEIRA é promotora
de Justiça do MPPE, atualmente titular
da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da
Cidadania de Olinda, com atuação nas
áreas de Consumidor e Saúde.

"PASSADOS 30 ANOS DA CARTA CIDADÃ, PORÉM,
O MINISTÉRIO PÚBLICO AINDA BUSCA A IDENTIDADE
CONSTITUCIONAL E MEIOS DE EXERCÊ-LA PLENAMENTE"

cional por Amostra de Domicílios
realizada em 2014 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) demonstram que a população brasileira tem 48,4% de homens e 51,6% de mulheres, com
6,3 milhões de mulheres a mais
que homens.
A pesquisa do CESeC demonstrou,
ainda, que 77% dos membros do
Ministério Público são brancos,
representando 51% da população
brasileira, ao passo que 20% dos
membros são pardos, enquanto
que este número na população do
país é de 40%.
Evidenciou, ainda, que 60% dos
membros possuem genitor com
curso superior, dado que representa apenas 9% da população
brasileira (ver gráfico 1).
Os dados demonstram uma sub-representatividade de gênero, de
raça e de classe social, o que leva a
um distanciamento entre o membro do Ministério Público e a realidade em que sobrevive a maior
parte do público que demanda sua
atuação. Isso termina por moldar
um consenso institucional dissociado da vontade popular.

1. PERFIL DOS MEMBROS DO MP
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"OS DADOS DEMONSTRAM UMA SUB-REPRESENTATIVIDADE
DE GÊNERO, DE RAÇA E DE CLASSE SOCIAL, O QUE LEVA
A UM DISTANCIAMENTO ENTRE O MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E A REALIDADE"

Enquanto a energia institucional
se volta para a atuação repressiva e punitiva – 62% dos membros
apontam o combate à corrupção
como a maior prioridade do Ministério Público, com a atuação criminal em segundo lugar, com 49% –,
a sociedade demanda uma atuação proativa, pautada nas demandas populares por saúde, educação
e moradia, dentre outras imprescindíveis à consecução do princípio da dignidade da pessoa humana, as quais são apontadas na pesquisa como prioridade por apenas
40% dos membros, figurando em
quinto lugar na lista (ver gráfico 2).

Com olhar sensível, identifica-se
que há uma falsa dicotomia entre a atuação criminal e a promoção da cidadania, entre o “combate à corrupção” e a defesa dos
direitos fundamentais, porque
ao atuar para a redução da desigualdade social se está de forma
mais efetiva fortalecendo as instituições, os meios de controle e
a inserção das parcelas menos favorecidas da sociedade nas instituições que as defendem, gerando
representatividade e, consequentemente, qualidade e efetividade
da resposta institucional aos anseios por Justiça social.

O fato é que o quase consenso, dentro dos quadros do Ministério Público, de que a corrupção é o “mal
do século”, que precisa ser combatida notadamente por meio da atuação do poder punitivo, ignora dados que demonstram serem menos
corruptas as sociedades menos desiguais, em que não há o intransponível abismo social, gerador de violência, abusos e iniquidades, como
o existente em nosso país. Sociedades em que promotores de Justiça e
seu público não se encontram apenas no gélido gabinete da promotoria, mas no uso comum do transporte público de qualidade ou do sistema de saúde público e universal.
Assim, o compartilhamento do espaço público e da coisa pública entre autoridades e cidadãos termina
por elevar a qualidade dos serviços
públicos prestados e do exercício da
cidadania, reduzindo a desigualdade social e, consequentemente,
a criminalidade.

Igualmente necessário rever os critérios de admissão utilizados nos
concursos de ingresso na carreira
do Ministério Público, posto que
priorizam o conhecimento teórico
rebuscado, afastado da realidade
social, dos mecanismos democráticos de participação popular e da
compreensão quanto à configuração extremamente desigual da sociedade em que o membro do Ministério Público atuará.

2. MAIORES
PRIORIDADES
DO MP
SEGUNDO SEUS
MEMBROS
Combate à corrupção
62%

Investigação criminal
49%

Criança e adolescente
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É, portanto, a apropriação das instituições pela sociedade como um
todo, refletindo a diversidade de
gênero, raça e origem, o meio eficaz para alcançarmos uma sociedade mais “livre, justa e solidária”, como previsto no preceito
constitucional.
Nesta senda, algumas iniciativas
institucionais apontam o caminho a seguir, que passa necessariamente por uma inserção social
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do membro do Ministério Público e
o combate às formas mais arraigadas de perpetuação da desigualdade na sociedade brasileira. São
ações afirmativas como o Grupo de
Enfrentamento ao Racismo Institucional, pioneiramente instituído no Ministério Público do Estado de Pernambuco; o Coletivo por
um Ministério Público Transformador, que se propõe a pensar a
instituição sob a ótica dos princípios constitucionais e objetivos da
República; o Movimento Nacional
de Mulheres do Ministério Público, que traz para a instituição a luta por igualdade de gênero; a Comissão de Direitos Homoafetivos e
Diversidade, que atua na garantia dos direitos da população LGBT
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros); as iniciativas da Escola Nacional do Ministério Público (Enamp),
que tem repensado os concursos
de ingresso na carreira em face da
diversidade das atribuições constitucionais do órgão, bem como as
recomendações consubstanciadas
na Carta de Brasília pelo Conselho
Nacional do Ministério Público,
que visam à otimização da atuação extrajudicial, com ações efetivas de promoção da cidadania em
larga escala.
O novo Ministério Público, portanto, após 30 anos de configuração
pela Carta de 1988, precisa de fato acontecer, com a intensificação
de iniciativas como as acima referidas, para que possamos realmente exercer a função de agentes
de transformação social.
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STOCK PHOTOS/JEFF DIABOLUS

EDUCAÇÃO

ESCOLA
SEM
PARTIDO
EM PAUTA

N

o Brasil atual é possível acompanhar discussões na sociedade, com repercussão no Congresso
Nacional (PL 7180/2014), relacionadas à tese da inclusão da denominada “Escola Sem Partido”
(EPC) entre as diretrizes e bases da
educação nacional. Segundo os
defensores desta concepção, não
seria saudável o professor de algum modo influenciar seus alunos
com suas próprias crenças. Partindo
desta premissa, pretende-se limitar a liberdade dos docentes e reduzir os discursos em sala de aula
ao meramente descritivo.
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DEVERES DO PROFESSOR
O projeto estabelece a obrigatoriedade da fixação de um cartaz nas
escolas com a relação dos “deveres
do professor" (ver quadro ao lado).

O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas
covicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas.
O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem
incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas.
Ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas, o professor
apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, com a mesma profundidade e seriedade –, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas
concorrentes a respeito.
O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.
O professor não não permitirá que os direitos dos assegurados nos itens
anteriores sejam violados pela ação de terceiros, dentro da sala de aula.

PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO/REPRODUÇÃO

Os questionamentos ao movimento surgem a partir de abordagens
jurídicas, sociais e pedagógicas.
A ideia da escola sem partido fere a Constituição Federal? É possível lecionar com absoluta neutralidade? É honesto o professor ocultar o seu ponto de vista? Ao defender determinado ponto de vista
o professor estaria violando direitos ou prejudicando o desenvolvimento dos seus alunos? A adoção
do modelo ESP ajuda a desenvolver
o senso crítico nos indivíduos? Estaríamos no caminho da criminalização da liberdade de expressão
na docência?

O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências
ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias.
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CON MIS HIJOS NO TE METAS PERU

ESCOLA
LIVRE
¡NO TE METAS!
A crescente onda de preocupação com o que é ensinado nas salas de
aula em relação à política, religião e ciência (do corpo e da mente humana), passando por temas como, por exemplo, educação sexual, não
atingiu somente o Brasil. Já é possível observar o acaloramento das
discussões em torno deste assunto em países como Equador, Chile, Argentina e Paraguai. Com o slogan Con Mis Hijos No Te Metas, que em
português significa “não se meta com meus filhos”, conservadores do
Peru conseguiram barrar a implementação de parte do novo Currículo
Nacional para Educação Básica e inspiraram países vizinhos.
Com relação à vizinhança latina, a exemplo do debate no Brasil, parte
significativa do imbróglio está no ensino da diversidade de gênero. Para
os mais conservadores existiria uma espécie de “ideologia de gênero”
que procura negar a biologia ou o natural. Logo, para eles, professores não deveriam ter liberdade para falar sobre diversidade sexual ou
identidade de gênero, pois, acabariam agindo com alguma espécie de
influência sobre alunos. Por outro lado, os grupos que defendem as
escolas como promotoras da igualdade de gênero e do respeito à diversidade sexual e humana, rechaçam o termo “ideologia” e sustentam
que educam para combater os preconceitos.

Em contraponto ao projeto Escola Sem Partido, o deputado federal Jean Wyllys apresentou, em
agosto de 2016, o projeto de lei (PL
6005/2016), que visa implantar o
programa “Escola Livre” em todo
o território nacional. Entre as propostas do parlamentar há destaque ao direito à livre manifestação do pensamento. Além disso, o
PL defende ainda a liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar, ler,
publicar e divulgar o conhecimento, as artes e o saber, sem qualquer tipo de censura ou repressão. Há também no texto o destaque para a importância do pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas e o respeito à laicidade, focando na liberdade religiosa,
de crença e de não-crença.
Acreditando que uma escola para a democracia não é uma escola “sem partido”, mas com ideias
plurais, com muito debate, com
muita análise crítica, o parlamentar faz o contraponto ao programa desenvolvido pelo Procurador do Estado de São Paulo Miguel Nagib.
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CHRISTIAN BRAGA/JORNALISTAS LIVRES

O Projeto ESP,
apelidado pela
oposição como
"Lei da Mordaça",
tem como contraponto
a Escola Livre.

SEGUNDO O PL 6005/2016
AOS DOCENTES E ESTUDANTES
1. É assegurada a livre manifestação do pensamento,
conforme previsto na Constituição Federal;

Para o deputado federal, afirmar
que é possível excluir a ideologia
das salas de aula é uma falácia, já
que as escolas são o espaço para
todas as correntes de pensamento. Jean acredita ainda que a pior
ideologia é aquela que se mascara, que não se apresenta como tal
e, por isso, apresentou o projeto
Escola Livre, que pretende garantir a liberdade de pensamento e
o acesso a todos os saberes respeitando a diversidade cultural do
nosso país.
Assim como no caso do projeto Escola Sem Partido, apelidado pelos
contrários à sua aprovação por “Lei
da Mordaça”, a Lei da Escola Livre, se aprovada, também pretende a fixação de cartazes nas salas
de aula em todos o país (confira no
box ao lado).
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2. É assegurado o direito à liberdade de manifestação
e de expressão intelectual e a liberdade para aprender,
ensinar, pesquisar, ler, publicar e divulgar a cultura, o
conhecimento, o pensamento, as artes e o saber, sem
qualquer tipo de censura ou repressão
3. É assegurado o direito de tratar, em sala de aula e fora
dela,de questões políticas, socioculturais e econômicas,
com liberdade e pluralidade de opiniões e pensamentos.

NA ESCOLA
1. Não há lugar para o preconceito e a estigmatização das pessoas pela cor da pele, origem ou condição
social, deficiência, nacionalidade, orientação sexual,
identidade e/ou expressão de gênero ou qualquer outro
pretexto discriminatório

2. Deve-se educar contra todas as formas de discriminação, exclusão social e violência física e simbólica,
promovendo-se o respeito pela diferença e a celebração
da diversidade e da pluralidade democrática.

UM OLHAR SOBRE PAULO FREIRE
nascermos como espécie animal e
humana, nos constituímos de uma
educação de mais humanidade ou
de mais desumanidade. Paulo Freire traz uma esperança epistêmica,
uma esperança crítica no ser humano, profundamente influenciada por um projeto político de educação que fosse capaz de fazer profundas transformações nas sociedades mais fechadas, menos situadas
pelos elementos de uma democracia orientada por pensar o processo
libertador humano.

Especialistas em educação no Brasil
avaliam que o projeto vai contra o
papel essencial da escola, por censurar professores e acuar a pluralidade. O professor da Universidade
de Pernambuco e estudioso das teorias de Paulo Freire, Agostinho Rosas, acredita que a existência de tal
projeto expõe o Estado ignorante e
de ignorância em que vivemos atualmente no Brasil. Confira a entrevista que tem como objetivo pensar
um panorama atual focado no futuro da nossa educação como formação de humanos mais críticos,
empáticos e mais… humanos!
DFATO Qual o papel da educação na
formação do ser humano enquanto ser sociável?
AGOSTINHO ROSAS Acredito que Paulo Frente tem toda razão quando diz
que a educação sozinha não transforma a sociedade, mas também
tampouco uma sociedade pode ser
transformada sem educação. Então,
estou convencido de que vale acreditar no ser humano e que nós ao

DFATO O senhor concorda com a ideia
de que atualmente as escolas não
têm ensinado alunos a pensarem e
sim a apenas reproduzirem ideias?
ROSAS A juventude tem entrado na
universidade muito pouco preparada para a vida acadêmica. Em sua
maioria ela chega alfabetizada, mas
não sabendo pensar, não sabendo
ler, nem escrever. Em sua maioria
elas pouco sofreram experiências de
reprovações. Então, elas vêm sendo
aprovadas e desde a educação infantil à básica e todos vêm dizendo a eles “sim, você é bom”. Agora,
toda essa lógica de uma perspectiva neoliberal, conservadora, marcada pela lógica de mercado faz com
que o ser humano seja uma peça da
engrenagem e não seja essência da
transformação.
Neste caso, as pessoas são somente
números e enquanto números elas
vão ter que lutar muito para ganhar
identidade. Neste caso, com Paulo
Freire, temos a função fundamental de, trabalhando com a educação,
constituirmos a ideia de uma práxis
pedagógica centrada no ser humano transformador.
DFATO Sobre o projeto Escola Sem Partido, o que o senhor acha que tem
sido levado em conta, na realidade,

para que tal discussão tenha ganhado espaço na nossa sociedade?
ROSAS Quando você vê um congresso querendo impor para o país uma
educação sem partido, uma escola livre, como chamam, tem certeza
que é um atentado ao conhecimento. Não existe escola sem ideologia.
Não existe. Isso já mostra o Estado ignorante apontando um tipo de ideologia que é a ideologia da sonegação,
da opressão, da rejeição do pensamento crítico, social e dinâmico.
DFATO O que podemos utilizar do
que nos foi deixado por Paulo Freire, um dos mais importantes pensadores da educação do e no Brasil, para que sejam feitas mudanças reais na nossa forma de educar?
ROSAS Com Paulo Freire nós pensamos numa esperança que seja movida pelo argumento transformador. Não é qualquer transformação
que interessa. É uma transformação
situada no processo de humanização do próprio humano, de valorização da vida humana e nesse contexto uma educação com a qual nós
possamos fazer profundas mudanças no sistema político nacional.
Faz pensarmos qual o nosso papel
no mundo. É o de servir aos opressores? A essa minoria? O papel do
trabalhador é ser escravo? As pessoas nascem naturalmente e é um
crivo biológico que elas sejam classificadas dentro de uma cultura de
opressão? Paulo Freire pensa que
não. Ele pensa uma sociedade dinâmica, criativa, democrática, contraditória. Não é uma sociedade
certinha. Esse movimento dialético é que nos faz entender que projeto de sociedade vamos querer. E
só é possível tomarmos uma decisão com estado de consciência crítica, se nos reconhecermos como sujeitos de conhecimento.
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ARTIGO

EDUCAÇÃO COMO
PRÁTICA DE
LIBERDADE
POR Aline Arroxelas de Galvão Lima

N

o fim da década de sessenta
do século passado, sob forte e
direta influência do Pós-Guerra, o
pensador alemão Theodor Adorno
defendeu que a humanidade precisaria ter como principal objetivo,
se quisesse sobreviver a si mesma,
a educação contra a barbárie. Há
muita força e significado nessa expressão, especialmente em uma
sociedade cada vez mais massificada e indiferente, tristemente
acrítica, perigosamente adestrada
para a repetição.
Se entendermos educação não
apenas em seu sentido formal (escolas, diplomas, títulos), mas como um processo contínuo de desenvolvimento e aperfeiçoamento
de capacidades, logo compreendemos que, desde que nascemos e ao
longo de toda a nossa vida, vamos
nos emancipando pelo aprendizado. A educação, pois – parafraseando Paulo Freire – liberta: permite
que, pelo conhecimento, cheguemos à compreensão e pela compreensão, à ação consciente e verdadeiramente transformadora. A
educação, é claro, é a principal arma da cidadania.
Mas não é isso que estamos oferecendo às novas gerações brasileiras.
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A palavra aparece, é verdade, no
rol dos direitos sociais do art. 6º da
Constituição Federal de 1988, mas
reconheçamos: a educação a que
esmagadora maioria da população
tem acesso, quando tem, não passa
disso – uma palavra. O que deveria
ser missão de Estado – educar com
qualidade para emancipar um povo historicamente miserável – torna-se, quando muito, uma esmola
e uma moeda para capital político.
Embora os números mostrem ampliação das taxas de matrícula e
frequência escolar, aliadas a condicionalidades de programas sociais e uma permeabilidade cada vez maior no acesso à educação
universitária, a sonhada educação
pública de qualidade para os brasileiros ainda parece longe, e é sempre ameaçada. Em vez de avançarmos no debate sobre nossos erros
estratégicos, identificando o que
tem nos impedido de formar uma
juventude verdadeiramente consciente, crítica e voltada à promoção
da cidadania, inclusive nos direitos transgeracionais, estamos agora cada vez mais acuados, reféns
mansos de uma onda de retrocesso perigosa, desenhada para manter nossos jovens como massa sem
opinião, meramente consumidora,

ALINE ARROXELAS DE GALVÃO LIMA é
promotora de Justiça do MPPE, atualmente
titular da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa
da Cidadania de Olinda.

"O QUE DEVERIA SER MISSÃO DE ESTADO – EDUCAR COM
QUALIDADE PARA EMANCIPAR UM POVO HISTORICAMENTE
MISERÁVEL – TORNA-SE, QUANDO MUITO, UMA ESMOLA E
UMA MOEDA PARA CAPITAL POLÍTICO"

presa ao desamparo social, intelectual e político, à barbárie latente.
A Lei 12.852 (Estatuto da Juventude),
sancionada no calor dos protestos
de meados de 2013 - portanto umbilicalmente atrelada à crise política e institucional instalada no País desde então – claramente prestigia a ideia da educação como exercício de liberdade. Basta constatar
que em seu art. 2º a lei estabelece
para as políticas públicas para a juventude princípios como o de promoção da autonomia e emancipação dos jovens, valorização e promoção da participação social e política, promoção da criatividade e
da participação no desenvolvimento do País, respeito à identidade e
à diversidade individual e coletiva
da juventude, além da promoção da
vida segura, da cultura da paz, da
solidariedade e da não discriminação. Foi ainda assegurado o acesso à educação, com disposições específicas, aos jovens indígenas, de
povos e comunidades tradicionais,
aos que não concluíram a educação básica, aos jovens com surdez e
com deficiência, aos jovens do campo. Foi garantido aos jovens negros,
indígenas e alunos oriundos da escola pública o acesso ao Ensino Superior nas instituições públicas por
meio de políticas afirmativas.
O Estatuto da Criança e do Adolescente há quase trinta anos já previa diretrizes semelhantes, e em
seu art. 53 garante que “a criança e
o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”.

A legislação, portanto, garante a
educação pelas liberdades e pela
promoção da autonomia, respeitada a diversidade de características,
de opiniões e de origens dos alunos.
Impossível coadunar, portanto, tais
direitos públicos subjetivos, verdadeiras garantias de cidadania, com
propostas como as do Projeto Escola
sem Partido ou de proibição de discussão de gênero nas escolas. Sem
a conscientização das barreiras raciais, sexuais, políticas e de classes
que permeiam o acesso a todos os
direitos no Brasil, inclusive o direito à educação, não só montaremos
uma farsa nas escolas e universidades do País, como sabotaremos gerações. Educar sem fomentar a autonomia e o senso crítico responsável não passa de uma promessa
vazia, um direito formal desprovido de qualquer conteúdo.
O Ministério Público brasileiro precisa se manter atento a tais e outras tantas ameaças que não cessam de surgir, zelando por sua
missão institucional de garantir
o regime democrático e o efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados na Constituição. Garantir a permanência de crianças e adolescentes no
ambiente escolar já tem sido tarefa difícil, considerado o desmonte
social a que assistimos e a falta de
políticas estruturais que permitam
a escolarização eficaz, mas não é
suficiente. Nosso compromisso está muito além, e os jovens brasileiros precisam, mais do que nunca, de educação pelas liberdades e
contra a barbárie.
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ARTIGO

ESCOLARIDADE
E VIOLÊNCIA
POR Marcos Rolim

O fenômeno pode ser compreendido por duas vertentes: por um
lado, é fato que as condições de
empregabilidade são mais amplas para pessoas com maior escolaridade. Por outro, também é
verdadeiro que jovens com baixa escolaridade vivem uma realidade de marginalização, o que
os transforma em um grupo muito mais vigiado e abordado pelas
polícias. Assim, uma menor es-
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colarização agrega, entre outros
problemas, uma dificuldade importante para a inserção no mercado de trabalho e também uma
possibilidade bem maior de estigmatização; ambos fatores criminogênicos por excelência.
Segundo dados do IBGE, 20% dos
jovens entre 15 a 29 anos no Brasil estão fora da escola e também
do mercado de trabalho. Eles integram a chamada geração “nem
nem” (nem estudam, nem trabalham), mas se separamos desse grupo os adolescentes entre 15 e 17 anos, então 56% deles não tem o Ensino Fundamental completo quando já poderiam
ter terminado o Ensino Médio. No
caso brasileiro, há uma melhoria significativa das remunerações
para as faixas de maior escolaridade a partir do segundo grau, o
que sugere que, entre nós, a conclusão do Ensino Fundamental e
a sequência dos estudos devem
produzir efeitos de prevenção ao
crime e à violência ainda mais relevantes do que nos EUA.
Minha tese de doutoramento em
Sociologia na UFGRS, editada com
o título A Formação de Jovens Violentos, estudo sobre a etiologia da violência extrema (Appris,
2016, 385 p), tratou de desvelar
as dinâmicas que condicionam a

JOANA BERWANGER

Q

uem observar os dados a respeito do sistema prisional
norte-americano verá linhas demarcatórias muito nítidas quanto ao perfil dos internos. A grande maioria deles é formada por
pessoas pobres; negros e latinos
são encarcerados em taxas muito
superiores aos brancos e poucos
concluíram o Ensino Médio (High
School). Nos EUA, as taxas de encarceramento despencam a partir
da conclusão do Ensino Médio. Nas
prisões brasileiras, também temos
essas linhas demarcatórias, com a
diferença de que, no tocante à escolaridade, a grande maioria dos
nossos presos não possui o Ensino
Fundamental. Nos EUA, ter concluído o Ensino Médio é quase o
mesmo que escapar das dinâmicas sociais que conduzem ao encarceramento. No Brasil, concluir
o Ensino Fundamental costuma
assegurar o mesmo resultado.

MARCOS ROLIM é doutor e mestre em
Sociologia, representante da UNESCO
no Conselho Administrativo do Centro
Internacional para a Promoção dos
Direitos Humanos (CIPDH), membro
fundador do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública (FBSP) e presidente do Instituto
Cidade Segura.

"SEGUNDO DADOS DO IBGE,
20% DOS JOVENS ENTRE 15
A 29 ANOS NO BRASIL ESTÃO
FORA DA ESCOLA E TAMBÉM
DO MERCADO DE TRABALHO"

perpetração de crimes especialmente violentos. Após entrevistas em profundidade com jovens
que haviam cometido atos infracionais muito graves, incluindo
múltiplos homicídios, comparei
os dados obtidos com um grupo de colegas de infância indicados por eles e que não haviam
se envolvido com o crime. Então,
desenvolvi um estudo quantitativo, adaptando o questionário empregado por Hirschi (2001)
em seu Estudo sobre a juventude
de Richmond (High School
Questionnaire, Richmond Youth
Study) e a “Escala de Socialização
Violenta” (Violent Socialization
Scale), que mede a teoria de
Athens (1992), criminólogo que
encontrou um padrão de violentização na infância de condenados à pena de morte nos EUA.
Além dos dois grupos de jovens da
parte qualitativa do estudo, apliquei esses instrumentos a presos
condenados por crimes com violência e sem violência do Presídio
Central de Porto Alegre e a alunos de uma escola da periferia da
mesma cidade, o que me ofereceu
as respostas de 111 jovens do sexo
masculino, em uma mesma faixa
etária e condição social, viabilizando o processamento estatístico de uma expressiva quantidade
de informações.
Encontrei que a disposição violenta dos jovens está informada,
basicamente, pelo “treinamento
violento”, confirmando em parte
a Teoria da Violentização de Lonnie
Athens. Quando analisamos a in-

fluência causal (β), vimos que esse processo responde por 54,2% da
disposição violenta da amostra. Ou
seja, sem essa experiência, o problema seria reduzido a menos da
metade. Muito bem, mas o que é
o “treinamento violento”? A resposta aponta para uma dinâmica perversa onde os meninos são
introduzidos no mundo do crime,
por alguém que lhes ensina desde o manuseio das armas de fogo até os valores do grupo criminal. São os jovens que se evadem
da escola pública aqueles que estão mais amplamente expostos
aos riscos dessa socialização em
comunidades menores e ultraviolentas. Em contextos dessa natureza, permanecer mais tempo na
escola faz uma diferença enorme
e costuma ser a única chance para
a ampla maioria.
O que a pesquisa sugere é que o fenômeno específico da violência extrema, ao contrário do que se costuma crer, parece ter pouca relação
direta com as famílias dos jovens
e mesmo com experiências disruptivas comuns à adolescência. Trata-se de um tipo de violência coletiva que envolve uma identidade grupal. Nas periferias, é comum
que uma parte dos jovens do sexo
masculino conviva com “instrutores” violentos, um tipo de associação que, obviamente, é favorecida pela negligência, pela ausência
paterna e pela falta de estruturas
de cuidado, como escolas infantis
e clubes juvenis. O “ponto de virada” em direção ao crime e à violência só se afirma como realidade para muitos jovens pobres, entretanto, na exata medida em que a escola pública falha em lhes oferecer
perspectiva diversa. Também por
conta disso, o fenômeno da evasão
escolar deveria ser objeto de especial preocupação no Brasil, demandando políticas públicas específicas e, ao que tudo indica, profundas mudanças na escola.
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FAKE NEWS

EM TERRA
DE CEGO,
QUEM TEM
UM OLHO
É REI
STOCK PHOTOS/SILVIA & FRANK

STOCK PHOTOS/STARTUP STOCK PHOTOS

Popularização
das redes sociais
intensificou
a propagação
das chamadas
fake news.

Você já acreditou numa fake news? Entenda mais
sobre essa armadilha tão disseminada hoje, tempo
de descaracterização midiática e viralização de
conteúdo

P

abllo Vittar concorrerá à presidência do Brasil em 2018¹.
Em vídeo, filho de Lula é visto
andando com Ferrari banhada
a ouro no Uruguai². EUA e ONU
sugerem intervenção militar no
Brasil³. O que estas três “notícias” têm em comum, além de
destoarem da realidade? Se você
utiliza redes sociais como WhatsApp e Facebook, provavelmente
já esbarrou com “informações”
parecidas com estas: são as chamadas fake news, que vão desde
um boato inofensivo, como forma
de brincadeira, até notícias falsas
que buscam causar engajamento
social através de alertas que causam medo e até pânico.
Boatos e mentiras existem desde muito antes do surgimento de
aparatos tecnológicos como telefones e computadores. Mas a propagação das fake news como vemos hoje em dia se deu com a popularização das redes sociais e, de

acordo com Ewerton Luna, doutor
em Linguística e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, tem uma relação direta com o baixo grau de letramento de muitos indivíduos que não
lançam um olhar crítico para as
mensagens que recebem em aplicativos, e, por acreditarem no que
leem, fazem o encaminhamento.
“As pessoas desconsideram a facilidade de divulgação de informações na internet, onde qualquer
pessoa pode postar o que quiser,
oportunizando a difusão de boatos que ganham força de notícia
e, como consequência, prejudicam sujeitos específicos ou mesmo uma coletividade. Outro aspecto é o fato de as pessoas que
enviam as mensagens não serem
as autoras dos conteúdos. Isso faz
com que elas não se sintam responsáveis pelos encaminhamentos que dão aos textos lidos, sendo esta, possivelmente, mais uma
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razão para a disseminação de fake
news”, alerta o professor.

ARQUIVO PESSOAL

O linguista Ewerton
Luna relaciona
o baixo grau de
letramento ao
fenômeno das
notícias falsas.

E, por falar em alerta, é preciso ressaltar que a internet não
é “terra” de ninguém e, sendo assim, já estão sendo estudadas medidas para criminalizar quem divulga falsas notícias.
De acordo com o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, atualmente existem 14 projetos de
leis, 13 na Câmara dos Deputados e um no Senado, que preveem penalidades que variam de
multas a partir de R$ 1.500 a até
8 anos de reclusão para quem divulgar mentiras em forma de notícia. Entretanto, há quem discorde desta forma de combate às
fake news. É o caso do Diretor de
Projetos e Pesquisador do Institu-

to de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, André Ramiro. Para ele, a criminalização do
compartilhamento de fake news
pode não ser a melhor medida.
“Gastar energia do poder público
para controlar notícias falsas não
será suficiente, além de dar margem ao cerceamento da liberdade
de expressão e, de quebra, enfraquece o potencial da internet enquanto ferramenta de comunicação e informação. Desinformação
se combate com mais informação,
não com menos. Isso quer dizer
que a melhor forma de combater fake news é desempenhar um
papel comunicativo, alertando os
círculos sociais, como é o caso dos
amigos, da família, dos colegas
de trabalho, caso estes compartilhem algo duvidoso. Campanhas
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"IMPORTANTE DESCONFIAR
DE MATÉRIAS ALARMISTAS
SOLITÁRIAS, COMO AQUELAS
VEICULADAS EM GRUPOS
DE WHATSAPP"
PESQUISADOR | ANDRÉ RAMIRO

POR TRÁS DAS
FAKE NEWS
1

sobre conscientização midiática
(media literacy) e boas práticas
para o consumo de notícias são
primordiais para amenizar efeitos
da desinformação. Então, sempre
checar a fonte, a autoria, o grau
de confiabilidade do site e a data da informação são práticas essenciais. Importante desconfiar
de matérias alarmistas solitárias,
como aquelas veiculadas em grupos de Whatsapp, pois notícias de
interesse público certamente serão veiculadas por uma diversidade de fontes”, afirma Ramiro.
Em Pernambuco, a Procuradoria Regional Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral anunciaram
em junho deste ano parcerias com
empresas de tecnologia e com associações de empresas de comunicação para combater a disseminação de notícias falsas que possam afetar a disputa eleitoral deste ano. Servidores do TRE, agentes
da inteligência da Polícia Federal
no Estado e funcionários do Ministério Público estão recebendo treinamento para entender melhor
sobre conceitos como debunking
(desmascarar boatos), verification
(verificação de dados) e fact-checking (checagem de informações).

O cantor e drag queen Pabllo Vittar tem apenas
24 anos e a idade mínima necessária para se candidatar à presidência da República do Brasil é de
35 anos. Além disso, Pabllo não é sequer filiado ao
PSol, conforme foi divulgado pelos criadores desta
fake news. O site E-farsas foi o responsável por desmentir esse boato.
2

Não há provas de que a Ferrari dourada do vídeo
seja do filho do ex-presidente Lula. O site de fact-checking E-farsas também comprovou que o vídeo
não foi gravado no Uruguai e que esse mesmo carro
foi visto (e filmado) várias vezes em Paris; o homem
que aparece nas imagens também não é o filho do
ex-presidente Lula, bastou uma simples conferida
no Google para constatar este fato.
3 De acordo com a matéria, os protestos que ocorrem no Brasil teriam chamado a atenção do senador republicano Harry Macgaren, um forte opositor do regime comunista, que teria feito um pronunciamento no congresso onde teria afirmado
que os EUA deveriam agir quanto à situação do
Brasil. A notícia é falsa por vários motivos. O primeiro deles é que não existe nenhum senador nos
EUA chamado “Harry Macgaren”, basta checar no
site do Senado dos Estados Unidos. A notícia sensacionalista é uma nova versão de uma publicação que já desmentida pelo E-farsas em 2015. Na
época, foi revelada a verdade sobre a história de
um senador chamado Harry MacGaren que queria
tirar o PT do poder. O caso nasceu em uma fanpage humorística no Facebook.
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DICAS
PRECIOSAS
PARA NÃO CAIR
EM FAKE NEWS
As fake news não mudaram apenas a forma como a sociedade lida com o bombardeamento de
informações depois da chegada
das redes sociais, como também
ressignificaram toda uma profissão. Quando o assunto é fazer
com que a notícia tenha credibilidade, os jornalistas têm tido ainda mais cautela na hora de apurar e de compartilhar suas pautas
com os leitores. Gustavo Belarmino é editor-executivo do Portal
NE10, do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, e explica o que mudou no que diz respeito ao jornalismo desde o boom
das fake news. Ele também dá algumas dicas para que nossos leitores não sejam ludibriados pelas
falsas notícias. Confira na entrevista abaixo!
DFATO Como a proliferação das
fake news interfere no dia a dia
de um veículo de comunicação?
GUSTAVO BELARMINO Quanto mais
repercussão e alcance um veículo
de comunicação tem, mais alvo
dos autores de fake news se torna. Numa redação, precisamos
ter o compromisso com a verdade, por isso, a checagem das informações que chegam de fontes
não reconhecidas é, hoje, uma
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prioridade para quem trabalha com hard news e precisa correr contra o tempo. O volume de
informações chegando por todos os lados é muito grande e o
prejuízo que um texto falso pode causar é maior ainda. Por isso, vários veículos de comunicação no mundo estão se unindo para tentar validar - ou mesmo desacreditar - informações
que estão circulando por fontes
não oficiais, usando estratégias
de fact-checking.
DFATO O Jornalismo tem passado por uma remodelação de caráter mundial. Você vê relação entre essa crise com a criação e propagação de fake news?
BELARMINO O jornalismo está se
reinventando e o consumo de informações, também. O que não
muda é a premissa da credibilidade que vem dos veículos. Em
uma grande crise - vide a greve
dos caminhoneiros - quando o
volume de informações é imenso e desencontrado, é nas fontes
oficiais que a população procura
se informar. A propagação de fake
news tem uma relação mais íntima com a característica imediata
das redes sociais - e os produtores de fraudes se aproveitam disso

ARQUIVO PESSOAL

"NOTÍCIAS QUE EXAGERAM
MUITO NAS TINTAS E NOS
ADJETIVOS TENDEM A SER
FALSAS, CRIADAS COM O
OBJETIVO DE IMPACTAR
A AUDIÊNCIA"

- do que com a mudança do jornalismo em si.
DFATO Você já caiu em alguma
dessas fake news? Já viu alguma
sendo publicada em algum veículo profissional?
BELARMINO Recentemente nós e diversos veículos - publicamos
uma notícia de que o papa Francisco havia enviado um terço ao
ex-presidente Lula. Após a publicação, o próprio Vaticano emitiu
uma nota negando a informação,
que se tratava de uma fake news.
Neste caso, voltamos para os mesmos canais utilizados (redes sociais e site) para publicar a versão correta.
Além das informações apócrifas “sem fonte”, o próprio veículo às vezes se torna o alvo de
fake news, quando autores do
conteúdo fraudulento forjam o
layout de uma página web ou
impressa e espalham como sendo verídicos. Neste caso, a redação também se mobiliza e, dependendo do alcance do assunto, usa seus veículos de distribuição para desmentir uma nota
falsa. No portal, nas últimas eleições, chegamos a receber o contato da assessoria de imprensa
de um partido político questio-

nando uma suposta matéria publicada, quando a mesma jamais
teria saído da redação.
DFATO Como profissional de comunicação, qual a sua dica para
os leitores não se deixarem enganar pelos textos falsos divulgados em grupos de WhatsApp e
no Facebook?
BELARMINO A primeira dica é desconfiar do que recebe de terceiros. Notícias que exageram muito
nas tintas e nos adjetivos tendem
a ser falsas, criadas com o objetivo
de impactar a audiência. Palavras
inteiras em caixa alta, com pontos de exclamação certamente estão ali plantadas com esse objetivo. Antes de compartilhar, procure a fonte oficial citada como sendo a procedência da fake news.
Confira a data e o endereço do site. Compare com outras fontes de
informação. Desconfie dos erros
de português e da baixa qualidade das imagens enviadas. Verifique se é uma farsa ou um sarcasmo. Muitos sites e blogs usam notícias verdadeiras para criar paródias e sátiras - e algumas pessoas
compartilham como fato. E pense
sempre de forma crítica, buscando os veículos de informação em
que confia.
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O (FAKE )
QUARTO PODER
A mídia e seus meios de comunicação de massa têm a capacidade de
denunciar, dar visibilidade, questionar, investigar e analisar fatos.
Atributos que conferem a ela poderes que se assemelham aos exercidos pelo Legislativo, Executivo e Judiciário. Foi desta maneira que surgiu a expressão que diz que mídia
é o quarto poder. Mas, em meio ao
caos espalhado pelas fake news (e
também por causa da crise humanitária e social que vivemos), este poder também vive seus dias difíceis.

No pleito do qual Trump saiu vencedor, de acordo com o artigo Exposição seletiva à desinformação: evidência do consumo de notícias falsas durante a campanha presidencial de 2016 nos EUA, publicado em
janeiro de 2018 pelos cientistas políticos Brendan Nyhan (Dartmouth
College), Andrew Guess (Princeton
University) e Jason Reifler (University of Exeter), foi apurado que 65

SE ANTES AS NOTÍCIAS
FALSAS ERAM VISTAS COMO
BOATOS MUITAS VEZES
INOFENSIVOS, HOJE EM DIA
ELAS ATINGIRAM UM OUTRO
PATAMAR DE ALCANCE E
TAMBÉM DE INFLUÊNCIA

REPRODUÇÃO

Se antes as notícias falsas eram vistas como boatos muitas vezes inofensivos, hoje em dia elas atingiram um outro patamar de alcance e
também de influência. Após a elei-

ção de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos em 2016,
por exemplo, um alerta foi ligado
no que diz respeito à propagação
de notícias que causam alarde entre
a sociedade e que, no entanto, são
provenientes de fontes não confiáveis, por vezes mal intencionadas.
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milhões de eleitores dos EUA (equivalente a 27% do eleitorado) leram
ao menos um texto em sites de fake
news durante a campanha eleitoral de 2016. As notícias falsas envolvendo o atual presidente ou
sua adversária Hillary Clinton afirmavam desde “Wikileaks confirma
que Clinton vendeu armas para o
Estado Islâmico” até “Papa Francisco choca o mundo e apoia Donald
Trump”. Nos três últimos meses da
campanha americana, 20 fake news
relativas ao tema foram publicadas
por sites e blogs e geraram 8,711 milhões de compartilhamentos, reações e comentários somente no Facebook. Um engajamento que, de
acordo com pesquisadores, pode
ter influenciado no resultado final
das eleições.
PERNAMBUCO
O problema causado pelo compartilhamento irresponsável de fake
news vem gerando tanta repercussão que, trazendo para nosso estado, já é possível acompanhar um
esforço que instituições como o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal
Superior Eleitoral e a Procuradoria
Regional Eleitoral de Pernambuco
(órgão do Ministério Público Federal que atua perante o Tribunal Regional Eleitoral do Estado), vêm fazendo para combater esta prática
durante as eleições deste ano para presidente, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais.
Em junho deste ano, o TRE recebeu representantes do Facebook e
do WhatsApp para a realização de
um workshop sobre as medidas que
vêm sendo tomadas contra a propagação de notícias falsas. Em uma

iniciativa inédita, os servidores do
Tribunal pernambucano receberam
cartilhas sobre como proceder para
combater as fake news. Na ocasião,
foi revelado que desde as eleições
de 2012, o Facebook cumpriu mais
de 5 mil ordens de retirada de conteúdo falso da rede social.

A Lupa, da
revista Piauí,
foi a primeira
agência de
fact checking
do Brasil.

FACT-CHECKING
Em tempos de fake news, há uma
outra expressão em inglês que
também tem sido bastante utilizada por jornalistas de várias partes do mundo: fact-checking. Traduzindo e explicando, é a o ato de
checar os fatos, ou seja, confrontar histórias com dados reais, pesquisas e registros, algo que sempre foi uma premissa do jornalismo. Mas, assim como diz o ditado “a necessidade faz o homem ou
a mulher”, devido à alta incidência do compartilhamento das fake
news, um novo nicho surgiu entre
as demandas do jornalismo e tem
se popularizado. A revista Piauí
foi pioneira neste ramo ao criar a
Agência Lupa, primeira agência de
fact-checking do nosso País. Mas,
além dela, há também sites brasileiros como Truco (da Agência Pública de jornalismo investigativo),
Aos Fatos, E-farsas, Boatos.org, Uol
Confere, É isso mesmo? (ligado ao
jornal O Globo).
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GASTRONOMIA

Há cerca de um ano,
Irene descobriu a
arte de fazer pães com
fermentação natural.

FERMENTO
NATURAL
PARA UM
PÃO MAIS
SAUDÁVEL
(E DIVINO!)
Mistura ingredientes, sova, descansa, modela,
assa. A promotora de Justiça e associada Irene
Cardoso ensina a arte de fazer pão au levain

N

a casa da promotora de Justiça
e associada Irene Cardoso Sousa, a paixão compartilhada é uma
novidade não tão recente: colocar
a mão na massa para fazer em casa
pães de fermentação natural. Nós,
da redação da DFato, fomos convidadas a provar essas delícias in
loco e entendemos todo o cuidado
que os Sousa dedicam ao processo. Afinal, a casquinha crocante,
o miolo macio e o cheiro de pão
saindo do forno são mesmo uma
explosão para os sentidos.
Talvez esta padaria caseira seja
uma forma de dividir momentos
em família e - por que não? - re-
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laxar. É preciso. O lado “A” de Irene, mais conhecido pelos membros do Ministério Público de Pernambuco e por quem acompanha
o trabalho da instituição, é em alguns dos campos de atuação mais
sensíveis. Há 3 anos na área criminal, preocupa-se com a segurança e dignidade de pessoas privadas de liberdade. Além disso, através do GT Racismo, luta por uma
sociedade menos desigual.
Mas voltemos aos pães. Para a família de Irene, o primeiro passo no
mundo da massa caseira veio com
uma máquina de fazer pão, que
ela também indica para iniciantes.
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“Queríamos um pão quentinho,
feito em casa, e a máquina é legal
para isso, porque você só precisa
colocar os ingredientes, programar
e o pão já sai pronto. Além disso, o resultado é um produto mais
saudável do que um pão de forma de supermercado, por exemplo. Uma das maneiras de reparar isso é comparar a quantidade
de ingredientes: cheios de conservantes, alguns de supermercado, mesmo com a propaganda de
serem artesanais, levam 23 ingredientes; o caseiro leva meia dúzia”, afirma.
A máquina também funcionou para despertar a curiosidade quanto a um processo artesanal. Na busca por uma alimentação mais saudável e com menos
aditivos químicos, em fevereiro de 2017, surgiu o interesse pela
fermentação natural, também conhecida como levain. Este tipo de
fermento é feito também de forma caseira, a partir de água e trigo. Há ainda quem acrescente algum tipo de açúcar, como o suco
de abacaxi. Depois disso, é aguar-
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dar o processo natural: a mistura
é consumida por micro-organismos presentes no ar, que fazem a
mágica acontecer.
Irene lembra que é preciso ter cuidado com estes bichinhos. “Meus
filhos brincam que têm ciúmes do
levain, que dou muita atenção ao
fermento. É um filhinho: é preciso manter a temperatura abaixo de
30 ºC, alimentar todos os dias se
estiver fora da geladeira ou uma
vez por semana se refrigerado.”
Ainda, um pão feito com levain é
fruto de um processo mais lento,
que respeita o tempo do pão. Sem
aditivos químicos, a massa pede
mais trabalho e mais espera.
Mas toda a persistência é recompensada. A fermentação natural,
que surgiu no Egito há, pelo menos, 3.600 anos, forma um pão
mais leve e de digestão facilitada.
“É uma digestão melhor, já que
o levain recupera o grão do trigo.
Por isso, o fermento tem um cheiro
frutado: porque recupera algo de
quando o trigo foi plantado, com
as suas características originais.”

OBor sa int acea
nime si que
sit erum nos
rehendae pro
core assusci llupta

SEM ADITIVOS QUÍMICOS, A
MASSA PEDE MAIS TRABALHO
E MAIS ESPERA

IRENE INDICA
Recomendações de Irene Cardoso para aqueles que estão
iniciando sua jornada no universo do pão au levain.
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Livro de prosa agradável e cheio de ilustrações, explica detalhes da fermentação natural ao mesmo tempo que expõe
dezenas de receitas de pão.

Esta edição, repleta de fotografias e
passo a passos, traz 80 receitas. O autor
chefia a Maison Kayser, rede de padarias
que se estende por mais de 20 países.

PARA PROVAR

PARA SE AVENTURAR

ORGÂNICO 22

PACIÊNCIA

Rua 12 de Outubro, 15, Graças (Recife/PE)

Se tiver se inspirado com tantos pães
au levain deliciosos, poderá se aventurar pela cozinha. Para isso, Irene adverte: “O exercício da paciência é fundamental. Não adianta tentar apressar o
pão, a massa tem um tempo próprio”.

Qua. a sáb.: 16h30 às 21h. Dom.: 8h às 13h, 16h30 às 21h.
Com jeito de quintal, esta acolhedora cafeteria serve salgados, doces e bebidas livres de agrotóxicos, produzidos a partir de insumos oferecidos por agricultores locais. Aos domingos, o brunch é disputado, mas vale a espera: café
orgânico à vontade, suco da estação, iogurte com frutas e granola artesanal,
geleia, ovo caipira e, como não poderia faltar, pão de fermentação natural.

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
Com a palavra, Irene: “Compramos
uma farinha especial, que é vendida
em poucos lugares no Recife. Encontro no Empório Pura Vida ou no Galo
Padeiro. Trata-se de uma farinha italiana 00. Uma alternativa é a de trigo orgânica, que pode ser branca ou
mesmo integral”.

GALO PADEIRO
Rua Capitão Lima, 82, Santo Amaro (Recife/PE)

Seg. a sex.: 7h às 19h. Sáb. e dom.: 8h às 19h.
Padaria dedicada à fermentação natural, o Galo Padeiro conta com cardápio
diverso. Para além dos pães au levain, também dispõe de saladas e outras opções para almoço. O croissant, de textura delicada, é um dos mais procurados.

PADOCA DO ALEX
Instagram: @padocadoalex

PROJETO ÁFRICA

PARA SE CONECTAR

O carioca Alex Duarte Ribeiro é formado em TI, mas se encontrou mesmo nos
pães de fermentação natural. No Instagram, seus 17 mil seguidores acompanham o preparo de pães, além do Projeto África, no qual ele ensina crianças
moçambicanas a preparar o próprio alimento a partir do levain. Também
ministra workshops para os que desejam colocar a mão na massa.
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FERMENTO NATURAL (LEVAIN)

APRENDA
A FAZER
Esta é uma receita escrita por Luiz
Américo Camargo e disponível tanto no livro Pão Nosso quanto em sua
coluna no periódico El País Brasil.
Bem básica, seus passos podem ser
repetidos para fazer diferentes pães,
recheados ou não. Irene garante que
já testou várias vezes e aprovou.
IRENE DÁ A DICA: além de acompanhar a receita do levain por esta página, é possível conferir, no YouTube, a sequência de vídeos de Luiz
Américo Camargo chamada Como
fazer fermento natural. Veja por lá
um passo a passo desde o primeiro
ao último dia!

Faça um suco de abacaxi, apenas com a fruta, e reserve
60 ml, coados. Separe 50 g de farinha de trigo integral.
Misture bem os dois, numa tigela tipo ramequin (que deve ser coberta com um pano) ou num pote de vidro com
tampa. Guarde num lugar protegido da luz e do calor. Espere 48 horas (um pouco mais ou até um pouco menos),
até que apareçam as primeiras bolhas. Durante esse período, abra e mexa com colher, duas vezes por dia.
Dois dias depois, percebendo que há atividade (bolhas
pequenas, e mudança de textura), alimente de novo,
desta vez com 20 ml de suco de abacaxi e 30 g de farinha
integral. Mexa bem e guarde por mais 48 horas, mexendo uma ou duas vezes por dia. Temos mais bolhas? Então, vamos reforçar a dose de farinha integral, 50 g. E,
desta vez, água, filtrada ou mineral, 30 ml. Agregue bem
e guarde de novo. O descanso, agora, é de 24h. Se a mistura estiver “ativa”, com textura aerada, alimente com
mais 75 g de farinha integral e 30 ml de água. Feche o recipiente e aguarde mais 24h.
Com a mistura mais crescida e esponjosa, agora a ideia
é descartar parte do quase-fermento: reserve 100 g, doe
ou jogue fora o restante. Mude para um pote com tampa, misture os 100g remanescentes com 200 ml de água e
300 g de farinha integral. Espere crescer, entre 4 e 8 horas.
Repita a operação: aproveite 100 g, descarte ou doe o resto, alimente de novo com 200 ml de água e 300 de farinha integral. Depois que tiver crescido, leve para a geladeira, para estabilizar. Se a ideia não for usá-lo todo dia,
ele deve ser guardado em geladeira, em pote com tampa,
para não apodrecer. A alimentação, daqui em diante, será sempre na proporção 1, 2, 3. Por exemplo: se temos 50
g de fermento, somamos ao dobro de água, 100 ml, e ao
triplo de farinha integral, 150 g. Não importa a quantidade inicial, basta respeitar as quantidades proporcionais.
No dia seguinte, está pronto. Deve ser alimentado de 4
a 8 horas antes de ser usado. Parte do fermento vai para a receita; e parte é guardada, para dar origem a novas
fornadas. Sendo bem tratado, ele dura indefinidamente.
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PÃO INTEGRAL DE
FERMENTAÇÃO NATURAL
RENDE UM PÃO DE CERCA DE 1 KG
INGREDIENTES
3 xícaras de chá (420 g) de farinha
de trigo
1 xícara de chá e duas colheres de
sopa (180 g) de farinha de trigo integral
1 2⁄3 xícara de chá (400 ml) de água
¾ de xícara de chá (200 g) do nosso
fermento natural (levain) refrescado
2 colheres de chá (12 g) de sal

MODO DE PREPARO
Numa tigela grande, vamos misturar
todos os ingredientes, menos o sal.
Primeiro, coloque o fermento natural (recém-alimentado e crescido) e
a água, aproveitando para amolecer e dissolver um pouco o fermento, mexendo com uma colher. Aí, vá
juntando a farinha aos poucos.
Com a farinha agregada, deixe
descansar por 20 a 30 minutos. É
a chamada autólise.
Quando começar a trabalhar a
massa, acrescente o sal gradualmente, em pitadas bem espalhadas, até o fim. Use a espátula para
mexer bem e raspar o que estiver
grudado na borda da tigela.
Comece a sovar com as mãos. A
massa vai grudar um pouco no começo. Resista à tentação de acrescentar mais farinha. Sove por por 10
minutos, na tigela ou numa bancada levemente enfarinhada, até a
massa ficar homogênea, elástica e
apenas levemente grudenta.
Cubra com um pano e deixe ali,
na tigela, dentro do forno apaga-

do, ou num armário. Longe do sol
e do vento. Se estiver mais para
calor, deixe crescer por 3 a 4 horas. No frio vai demorar uma hora ou duas a mais. Mas não exagere no tempo.
Depois das horas de descanso, coloque a massa numa bancada,
com um pouco de farinha para
não grudar. Estique, abra a massa delicadamente, aperte para redistribuir as bolhas de gás. Dobre a
massa como um envelope, feche a
emenda. Vire a emenda para baixo e dê ao pão um formato alongado e oval.
Pegue uma assadeira antiaderente, ou com tela de silicone, ou coberta por uma camada de farinha,
para não grudar. Acomode a massa
modelada sobre ela, cubra com um
pano. Vai descansar mais uma hora
Ligue o forno, temperatura alta,
a 220 graus ou mais. Pré-aqueça
por meia hora. Se quiser, na parte
mais baixa do forno, coloque outra assadeira, para colocar gelo na
hora de assar. Ao final desses 30
minutos, é hora de colocar o pão
no forno.
Com uma faca afiada, ou de serra, ou estilete, faça um corte (ou
um x) na superfície do pão, imediatamente antes de colocar a assadeira no forno. Borrife um pouco de água sobre o pão, ou coloque uns cubos de gelo sobre a assadeira que está na parte de baixo.
Asse por 45 minutos. (Ou asse dentro de uma panela de ferro, pré-aquecida; metade dos 45 com tampa, metade sem tampa, para corar.
O uso da panela facilita a formação
de uma crosta crocante.)
Tire o pão e coloque sobre uma
grelha ou coisa do tipo, para que
ele esfrie por cima e por baixo. Espere ficar pelo menos morno, antes de cortar.
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ARTIGO

COMER É
UM ATO DE
REVOLUÇÃO
E

mbora comer seja na essência um ato de sobrevivência,
é muito mais do que isso. Comer
também é um ato político, social
e cultural. Já foi o tempo em que
comíamos apenas para satisfazer
às nossas necessidades fisiológicas, comer é revolução. Escolher
ingredientes frescos, que respeitam a sua sazonalidade, conhecer
o produto e o produtor local não é
capricho, é sobrevivência.

tamento das pessoas, por se alimentarem por produtos locais, de
preferência orgânicos e mais saudáveis. Essa mesma globalização
que trouxe luz fez surgir o agronegócio, este que massacrou a agricultura familiar, provocando êxodo
rural, superpovoamento dos grandes centros urbanos, a padronização da alimentação e, pior, fez diminuir de forma vertiginosa a biodiversidade dos produtos.

Existe um velho ditado que diz que
“você é o que você come”. Comer
é um ato revolucionário. Nós, consumidores finais de uma cadeia,
mais do que ninguém, é que vamos ditar o que vai ser consumido
no futuro. Percebo que a falta de
conhecimento das antigas gerações (e me incluo nisso até tempos
atrás), nos fez consumir produtos
de lugares cada vez mais distantes, industrializados, que precisam percorrer centenas de quilômetros, atravessar oceanos até
chegarem no nosso prato. Felizmente, a globalização da informação também nos trouxe luz - hoje
o conhecimento está mais democrático, basta um simples “clicar”.

Produtos como mangaba, jenipapo, alfenim, cavaco chinês, estruturas como as casas de farinha,
que antes eram mantidos especialmente por artesãos da comida e cultura local, estão entrando em extinção por conta da sua
escolha. Estima-se que o número
de plantas consumidas pelo homem caiu de 10 mil para 170 nos
últimos 100 anos.

Diante disso existe uma mudança, mesmo que lenta, no compor-

O agronegócio, aquele que financiou campanhas de repre-
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Por muito tempo, fomos consumidores do agronegócio e não nos
questionávamos como tudo aquilo surgiu, como foi produzido e por
quem e, sobretudo, os seus impactos na cadeia produtiva. Já era
hora disso acabar.

FOTOS: WAGNER RAMOS

POR Yuri Machado

YURI MACHADO é cozinheiro e chef-executivo
do restaurante Cá-Já, no bairro dos Aflitos,
no Recife. Cria a partir de ingredientes frescos
selecionados em feiras de orgânicos e junto a
pequenos produtores.

"NÓS, CONSUMIDORES FINAIS
DE UMA CADEIA, MAIS
DO QUE NINGUÉM, É QUE
VAMOS DITAR O QUE VAI SER
CONSUMIDO NO FUTURO"
sentantes do congresso, é o mesmo beneficiado pela aprovação
da PL 6299/02 (PL do veneno), que
afrouxa o controle de agrotóxicos. Você, consumidor final, é o
grande lesado com isso tudo. São
14 substâncias usadas na fabricação de 200 agrotóxicos, extremamente danosos à saúde e proibidos em diversos países da Europa.
Ou seja, caminhamos na contramão de tantos países desenvolvidos no tema.
No caminho inverso da monocultura do agronegócio, existe a
agroecologia familiar, cultivo de
orgânicos, disseminação e estudo das PANCs (Plantas Alimentícias
Não Convencionais), que são hoje pontos que me fazem ter esperança, acreditar que é possível,
sim, mudar essa cultura preguiçosa e conformista de outrora.
É fundamental refletir sobre qual
legado deixaremos para as próximas gerações. A nossa missão como ser humano é entregar ao planeta e às próximas gerações um
mundo melhor do que já foi e do
que é. Que a nossa passagem seja
de luz e de escolhas boas que beneficiem ao próximo.
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