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Eppur si muove

Estou aqui, nesse final de 2015, querendo que o ano acabe o mais rapidi-
nho possível. Fizemos longa greve na UFBA, nossa cidade virou cimento 
puro, as consultas públicas propostas não parecem interessar aos gover-
nantes (até parece que diálogo passou a ser sinônimo de paciência de ou-
vir, cruz credo!).

Na eleição passada, descuidamos do voto e ganhamos de presente 
(que presente!) este Congresso conservador e intolerante que nos ameaça, 
a cada instante. Querem que a política não esteja na escola, sem entender 
que sem política não se faz educação. Querem pôr religião dentro da esco-
la e não entendem que a educação tem que ser laica e que religião e fé são 
uma questão de foro íntimo. Querem bisbilhotar a nossa vida na rede e 
matar a liberdade de expressão na internet. Querem acabar com todos os 
avanços que conquistamos a duras penas nos últimos anos, mas… ah! isso 
não vamos deixar!

A crise virou desculpa para tudo: subir os preços de qualquer coisa, 
demitir, não pagar, acabar o apoio de empresas a projetos bacanas como o 
das escolas Oi Kabum e o Cinema de Arte… xô 2015!

Mas, verdade seja dita, tivemos também muita coisa boa. Fiquei 
emocionado com a exposição Co-mover, justo da Oi Kabum que querem 
acabar. A Barroquinha está bombando e espero que pegue fogo ainda mais 
nesse verão, que promete ser escaldante. Mãe Stella vai ter um app (ah, 
sempre jovem aos 90 anos, trabalhando por um mundo melhor). Ela quer 
que a meninada possa entender que o candomblé também está nas redes 
e, junto com a turma do Raul Hacker Club, desenvolve um aplicativo que 
vai nos ajudar a entender em yourubá os provérbios milenares dessa tão 
importante cultura.

Os meninos e meninas, em São Paulo, ocuparam as escolas, deram 
um show de cidadania e, de fato, fizeram educação. Em Mariana, palco de 
barbaridades e atrocidades sociais e ambientais, a turma do #BentoFala 
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organiza aos dias 5 de cada mês, um minuto de sirene, cobrando responsa-
bilidade daqueles que espalharam lama em nossas vidas.

Temos energia para desfazer a urucubaca instalada em 2015. Pois 
que venha 2016. Vamos fazer os seus dias, com muito ativismo, luta polí-
tica, garra e alegria. Afinal, sem alegria e festa, a gente não se move. Eppur 

si muove.

Publicado na Revista Muito, do jornal A Tarde, em 20 de dezembro de 2015, na 
matéria especial sobre o final do ano intitulada Já vai tarde.

Axé para a Oi Kabum!

Em novembro de 2015, comemoramos aqui na Bahia os 25 anos do Pro-
jeto Axé, com festa e, ao mesmo tempo, preocupação com a sua manuten-
ção, que vem se dando a duras penas. Desde há muito, o Axé vem lutando 
para sobreviver, mesmo fazendo tão espetacular trabalho de formação da 
juventude, reconhecido em todo o mundo.

Hoje, acordamos com uma lamentável notícia do fim do apoio da 
operadora Oi ao projeto das escolas Oi Kabum que, espalhadas por quatro 
cidades brasileiras, faz um genial trabalho de empoderamento das juven-
tudes. Ações que articulam arte, tecnologia, educação e cidadania.

Não tenho dúvida de que esses são projetos que dão vazão à cria-
ção, à inventividade, à explosão de ideias que emanam de cada um dos par-
ticipantes, hoje crianças, adolescentes e jovens, os adultos do nosso futuro.

São turbilhões criativos que explodem aqui na Bahia, Minas, Per-
nambuco, Rio e em todos os lugares do mundo onde a liberdade de ex-
pressão e de criação impera.

Momentos de crise deveriam servir para avançar na criação de no-
vas ideias e para o pensar grande. No entanto, lamentavelmente, a primei-
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