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EDITORIAL

Mangueira ilumina o Brasil

A vitória da Estação Primeira de Mangueira, no Carnaval do Rio, revelou a importância do reconhecimento de heróis
esquecidos ou tratados com indiferença
nos livros da história ensinada nas escolas. Índios, negros e pobres agora estão
presentes.
A homenagem inclui nossos baianos do
Dois de Julho. Em 1823, vieram do Cabula e
outras regiões de Salvador, além das cidades heroicas do Recôncavo, os negros
retintos e os indígenas nativos que expulsaram os portugueses resistentes à Independência do Brasil, proclamada um
ano antes.

A brava gente brasileira se fez representar pelo líder tupinambá Cunhambebe, entre outras nações indígenas, a ex-escrava baiana Luiza Mahin, mãe do rábula
e jornalista Luiz Gama, homenageado

A vitória no Carnaval
do Rio revelou a
importância do
reconhecimento de
heróis esquecidos
nos livros escolares

com um busto no nosso Largo do Tanque,
e muitos outros super-heróis antes invisíveis.
Nosambacampeão,asíntesedoenredo
de Leandro Vieira, “História para ninar
gente grande”: “A Mangueira chegou/
Com versos que o livro apagou/ Desde
1500/ Tem mais invasão do que descobrimento/ Tem sangue retinto pisado
atrás do herói emoldurado/ Mulheres,
tamoios, mulatos/ Eu quero um país que
não está no retrato”.
Às vésperas do primeiro ano sem solução do assassinato da vereadora Marielle Franco (Rio de Janeiro), uma ne-
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cessária menção: “Chegou a vez de ouvir as Marias, Mahins, Marielles, Malês”...
A depender do que se viu, na apoteose
da Mangueira, à vergonha de ter sido o
último país das Américas a abolir a escravidão não se seguirá uma vergonha
ainda maior de permitir-se ser conduzido
para um novo cativeiro em futuro incerto
de maldade e ignorância.
Que a iniciativa da Mangueira possa
lançar cada vez mais luz sobre esses importantes personagens e reforçar nosso
compromisso com o respeito à diversidade e o verdadeiro Brasil.
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Presente, passado e futuro. Nós por nós

oje é dia de falar sobre elas e nós.
Não é uma efeméride qualquer.
Invisibilizadas
historicamente,
ocuparam todos os espaços possíveis. Aos
poucos. Com muitas revanches e barreiras. Identificar e reconhecer.
Nas tessituras, costuras, cuidados, lugares ocupados, fizemos Histórias. Múltiplas,
potentes. Que não deixam o passado para
trás. Que continuam firmes e reinventam-se. Já não é possível voltar atrás. Muito
menos estacionar no presente incerto, totalitário, patriarcal, machista e racista. Cuidemos do processo, camaradas! Nunca o
privado foi tão público e o agir local repercutiu tão global.
Um dia só não dá conta. 8M já não se
restringe a territórios específicos. Somos
muitas. E os “perigos de uma História
única” já não cabem mais. Os tempos são

violentos e abusivos. Marcham meninas e
mulheres – já acompanhadas de muitos
homens também. Erguem-se bandeiras,
lenços e posts. Todos versam sobre outro
mundo: mais igual, justo e sustentável.
Fazemos – reconhecendo as que vieram
antes – as próprias histórias. Não espera,
faz acontecer. Se irmanam contra golpes,
contra guerras, contra estupros e assassinatos de outras mulheres e meninas.
Não aceitam slut shaming e nem qualquer
tipo de violências virtuais ou presenciais.
Todos os dias são 8M. Hoje estamos a
celebrar as que já não estão. Pensemos
nas que virão e que iniciam a jornada. Um
ponto de partida, uma pedra no caminho,
recusando sexismos, xenofobismo, militarismos, qualquer forma e tipo de violência (de gênero, doméstico-familiar,
institucional, sobreposta).
A escolha recai sobre um dia de greve
internacional e de opções feministas. São
maneira de vislumbrar o futuro. São e
somos tantas. Vivenciando realidades tão
diferentes, mas apontando o que parece
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óbvio. Não é não. Trazem os contornos de
experiências humanas e sociais. Abrem
janelas, questionam ambientes de trabalho e educativos desiguais, expõem abusos na intimidade. Desvelam urgências
em prol de igualdade e dignidade. Tecem
redes (em todos os sentidos) e convidam
às dimensões de direitos (memória, vida,
paz e solidariedade).
Não mais precisamos de uma liderança.
Somos muitas! As reivindicações são outras e com matizes de uma “parada”, um
travão. Entre marchas e comemorações
vale a chamada em grande escala, pelos
feminismos construídos já sob novos
olhares e presenças. Enfrentar, coibir e
erradicar violências, desigualdades e discriminações são utopias? É possível sonhar com outro mundo? Se ontem, 7 de
março, foi considerado o Dia de Luto Nacional pelas Vítimas de Violência Doméstica em Portugal, que hoje seja o de greve.
Àquelas que pedem igualdade, dignidade
e memórias; a caça às bruxas não terminou. Não podemos deixar de resistir/existir. Quem vem?
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Carnaval deste ano suscitou reflexões e questionamentos sobre a
sua importância, não somente como festa alegre e momesca, mas como a
maior manifestação cultural do País.
O desfile da Mangueira, com um samba-enredo que reescreve a história do Brasil a partir de uma narrativa indígena e
africana, elevou a autoestima do povo,
despertou o olhar crítico e dialogou com
as manifestações dos blocos e dos foliões
país afora. Ao colocar na avenida uma
homenagem a Marielle Franco, expôs o
Estado brasileiro, incapaz de dar respostas à população sobre o seu assassinato,
assim como de outras injustiças e mazelas que assolam o País.
Com um cotidiano sofrido e injusto, o
brasileiro vive como pode, se sustentando
com o seu famoso “jeitinho”, mas não vê
políticas públicas voltadas para as suas
necessidades. O atual presidente apressa-se em aprovar um reforma da Previdência que, mais uma vez, penaliza os
mais pobres e a classe trabalhadora, enquanto as perguntas sobre os grandes
devedores da Previdência e as mordomias
incrustadas em muitas elites do setor público, a exemplo do Legislativo e do Judiciário, não são respondidas.
E, assim, os foliões ocuparam as ruas,
com manifestações espontâneas e criativas, que criticam o status quo, demonstrando mais uma vez a sabedoria popular.
Rompendo com a monotonia da rotina
diária o povo se manifesta com suas brincadeiras, fantasias e marchinhas de Carnaval que acabam se integrando em discursos solidários com os desfiles das escolas de samba, formando um eixo natural.
As marchinhas de Carnaval de Ataulfo
Alves, Lamartine Babo, Noel Rosa e outros
refletem a miscigenação da sociedade
brasileira e suas pluralidades culturais,
resgatadas muitas vezes de forma inconsciente pelo povo, dando uma autenticidade ímpar ao Carnaval, em termos de
criatividade e originalidade.
Por alguns dias, o Carnaval consegue
quebrar as algemas opressoras do sistema
econômico e social, deixando às claras
tudo aquilo que nos controla e nos oprime, o que de certa forma incomoda as
instituições de controle social, que se sentem indefesas diante de tamanha visibilidade e força popular.
Ao recorrer a uma narrativa da história
colocando como protagonistas o índio e o
afrodescendente, como fez a Mangueira,
nos damos conta da injustiça, violência e
desigualdade que sempre marcaram o
Brasil, a partir das forças dominantes, ou
melhor dizendo, de quem detém o poder
político e econômico neste País, e que não
é de hoje, mas que vem desde o seu descobrimento.
Quando vemos o Carnaval nos principais centros do País, como no Rio de
Janeiro, Salvador e Recife, nos damos conta da grandeza, sabedoria e criatividade
do povo brasileiro, que está em nossa
essência, em nossa origem.
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