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Do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 
sua conta no Twitter, em 29 de novembro

O Brasil está voltando a 
discutir assuntos que são 

de interesse do nosso país e 
da humanidade. Nós vamos 
cuidar da questão climática, 

dos milhões de brasileiros 
que passam fome. Vamos 
investir na educação e no 
futuro do país. O Brasil 
voltará a ter dignidade 



PAPO RETO

 A retomada das políticas para
a juventude com o novo governo

ONU e ISP pedem ampliação no
combate à violência e ao assédio

“Hora de derrotar o bolsonarismo”,
Artigo de José Inacio Sperber

Os craques que marcam golaços
também fora do campo

nesta ediçãonesta edição
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DE VOLTA
PARA O FUTURO

PAPO RETO

Seis anos depois do golpe que derru-
bou a presidenta Dilma Rousseff – e que 
deu início a um processo permanente 
de violência e destruição de direitos – o 
Brasil volta a sonhar com dias melhores.

A vitória de Lula significa a volta da 
agenda de crescimento econômico com 
inclusão, com geração e distribuição de 
renda, com emprego de qualidade e res-
peito à diversidade. Significa a retoma-
da dos investimentos em educação, saú-



de, meio ambiente, cultura, ciência e 
tantas outras áreas sucateadas.

Várias dessas áreas se relacionam com 
um segmento muito importante da popu-
lação, que é a juventude brasileira. Aban-
donada à própria sorte nos últimos quatro 
anos, a juventude passou a depender de 
empregos precários para sobreviver e aju-
dar em casa, voltou a abandonar a escola, 
deixou de sonhar com o futuro e viu desa-
parecerem as políticas públicas que leva-
vam em conta suas diversas necessidades.

Tais políticas devem voltar a partir de 
2023, na avaliação da pedagoga Seve-
rine Macedo, ex-secretária nacional de 
Juventude (2011-2014) e uma das pesso-
as que ajudou a construir a instituciona-
lidade das políticas para o segmento, lá 
no primeiro governo Lula.

“É importante lembrar que a juventude 
é parte da sociedade e, portanto, é impac-
tada por tudo o que acontece. Em alguns 
casos, é o segmento mais impactado. Por 



exemplo: o recuo do mercado de trabalho 
e a precarização do emprego estouram 
sempre mais na juventude”, diz Severine, 
em entrevista a esta edição do JPOD.

A ampliação das políticas de gênero é 
outra pauta que já está na mesa do fu-
turo presidente e que também faz par-
te desta edição – que destaca os apelos 
da ONU e da ISP feitos a Lula em meio 
à campanha de 21 Dias de Ativismo pelo 
Fim da Violência contra as Mulheres.

Ainda nesse número, artigo de José 
Inacio Sperber lembra que a derrota de 
Bolsonaro na eleição não significa a der-
rota do bolsonarismo, como mostram os 
atos golpistas pós eleitorais. “A luta por 
um Brasil com efetiva justiça social não 
termina nas urnas: é e deve ser meta da 
nossa prática política cotidiana, no tra-
balho, nos bairros, nas praças e ruas do 
lugar em que vivemos”, diz ele.

Boa leitura. 



DE, PARA E COM A 

JUVENTUDE

RETOMADA

[ RESGATE DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PELO NOVO GOVERNO

DEVE AMPLIAR PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
E INVESTIR NA DIVERSIDADE ]
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Depois de sete anos sofrendo os efei-
tos mais perversos da destruição social 
promovida pelos governos Temer e Bol-
sonaro, a juventude brasileira volta a so-
nhar com o futuro partir de janeiro de 
2023, com a posse do presidente eleito 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Foi com o mesmo Lula, há 20 anos, que 
pela primeira vez o estado brasileiro se 
preocupou em elaborar um diagnósti-
co das questões envolvendo a juventu-
de, o que acabou resultando numa série 
de políticas públicas e programas que 
tinham como foco este segmento da po-
pulação, segundo lembra a pedagoga 
Severine Macedo, que comandou a Se-
cretaria Nacional de Juventude (SNJ) 
entre 2011 e 2014.

A SNJ começou a funcionar em 2005 e 
faz parte do arcabouço institucional cria-
do naquele período para desenvolver e 
dar sustentação às políticas que viriam 



depois, a partir do debate com dezenas 
de entidades e movimentos juvenis.

“As necessidades da juventude brasilei-
ra são diversas. Não tem pauta única. A 
gente tá falando de demanda por traba-
lho, por educação, por mobilidade, por 
cultura”, afirma Severine, em entrevis-
ta ao JPOD. “As políticas devem ser de, 
para e com a juventude”, ressalta. 

Entre os programas que surgiram pela 
demanda dos movimentos, ela destaca o 
Juventude Viva, de enfrentamento à vio-
lência contra jovens negros, sobretudo 
nas periferias urbanas.

Severine não compõe o grupo de Ju-
ventude na equipe de transição em Bra-
sília, mas tem colaborado, a distância, 
para que este e outros programas sejam 
retomados e aprimorados no próximo 
governo. 

A seguir, os principais trechos da en-
trevista:



Como surgiu a Secretaria Nacional 
de Juventude?

Até a primeira eleição do Lula, o que ha-
via eram referências municipais e estadu-
ais em políticas para a juventude – San-
to André (SP), BH (MG) e alguns outros 
municípios. Havia também um acúmulo 
forte dos movimentos. Isso culminou com 
o projeto no Instituto da Cidadania (an-
tecessor do Instituto Lula), que fez um 
grande diagnóstico da juventude brasilei-
ra e ouviu muito os movimentos e organi-
zações juvenis. No início do governo Lula 

Severine Macedo 
ajudou na construção 
da institucionalidade 
das políticas para a 
Juventude e esteve 
à fente da SNJ entre 
2011 e 2014Fo
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foi instituído um grupo de trabalho inter-
ministerial, e esse grupo foi que desenhou 
as políticas, que foram marcadas, em 
2005, por três pilares: a institucionalida-
de, com a criação da Secretaria Nacional 
da Juventude, vinculada à Secretaria-Ge-
ral da Presidência da República; a criação 
do Conselho Nacional de Juventude (Con-
juve); e a criação do ProJovem. Uma das 
principais tarefas foi colocar essa política 
de pé. O Conjuve teve um papel muito im-
portante para a formulação de diretrizes. 
Isso, junto com as Conferências Nacionais 
e Juventude (2008, 2011 e 2015), emba-
sou o conjunto de políticas públicas que 
aconteceram naquele período.

Como funcionava o Conjuve? 

O conselho foi estruturado com um terço 
de representantes do governo e dois terços 
da sociedade. São poucos os conselhos na-
cionais que têm essa configuração. A gente 



tinha grandes blocos: dos movimentos sin-
dicais, dos rurais, de mulheres, de juven-
tude negra, de denominações religiosas, 
estudantis, partidários, do terceiro setor, 
de organizações regionais, redes, fóruns, 
representantes dos gestores de secreta-
rias de Juventude estaduais e municipais, 
além de representações parlamentares. Ou 
seja, bem amplo e bem diverso. Era muito 
representativo dos vários segmentos da ju-
ventude brasileira. Após o golpe [contra a 
presidenta Dilma, em 2016], virou um en-
godo. No governo Temer já teve um enfra-
quecimento. Mudaram a estrutura do Con-
selho, ficou super chapa-branca, foi dimi-
nuindo orçamento… Os programas foram 
morrendo, alguns por inanição. No Bol-
sonaro, piorou. A secretaria desapareceu 
completamente, virou uma coisa de dar dó, 
como em vários outros setores.

Quais os principais resultados do 
período 2005-2016?



O primeiro aspecto positivo foi o fato 
de a juventude ter virado um tema na-
cional. As necessidades da juventude 
brasileira são diversas. Não tem pauta 
única. A gente tá falando de demanda 
por trabalho, por educa-
ção, por mobilidade, por 
cultura. Pensar a juven-
tude na integralidade é o 
desafio das políticas pú-
blicas. Além do avanço 
que significou a institu-
cionalização da política, 
o que nunca teve no Estado brasileiro, 
teve uma mudança de chave de concep-
ção, colocando os jovens como sujeitos 
de direitos que demandam políticas pú-
blicas integrais, com várias dimensões 
da vida individual e social. 

Entre os conjuntos de políticas públi-
cas que a gente conquistou, eu destaco 
especialmente as do campo da educa-
ção. A gente viveu a geração mais esco-

Revista editada pelo 
Conjuve em 2016

https://issuu.com/participatorio/docs/revista_snjhttps://issuu.com/participatorio/docs/revista_snj


‘

larizada da história do país sob os go-
vernos Lula e Dilma. Isso é resultado di-
reto dos investimentos na expansão das 
universidades, das escolas técnicas, das 
políticas de cotas e da melhoria no ensi-
no fundamental. A gente universalizou 
o acesso ao ensino fundamental e teve 
grande avanço também no acesso ao en-
sino técnico e superior. Além disso, teve 
um conjunto de programas direcionados 
a segmentos específicos, como o ProJo-
vem, a EJA, a educação no campo e vá-
rios outros.

Outro avanço superimportante foi o 
processo de formulação e execução da 
política com participação social. As polí-
ticas devem ser de, para e com a juven-
tude. O Juventude Viva, por exemplo, 
que foi um plano de prevenção à violên-
cia contra a juventude negra, era uma 
demanda de conferência. Foi a resolu-
ção mais votada na primeira e na segun-
da conferências nacionais e se transfor-
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mou em política pública por conta dessa 
atuação dos movimentos sociais. Esse 
programa foi criado em 2011, e inicia-
mos a implementação em 2012. A gente 
fez um grande diagnóstico da questão 
da violência, que é a principal causa de 
morte da juventude. Os jovens negros 
homens, das periferias urbanas, são os 
maiores vitimados. A gente decidiu en-
frentar esse tema porque discutir edu-
cação, trabalho, mobilidade etc., é es-
tratégico e fundamental, mas tem ou-
tros fatores que faz com que esses me-
ninos fiquem mais expostos. O racismo é 
um deles; a desigualdade social é outro; 

Lançamento do programa Juventude Viva na cidade de São Paulo em 2013



a política e segurança pública também. 
Então, a partir de uma sala de situação 
dentro do Fórum de Direitos e Cidadania, 
instituído em 2011, discutimos o enfren-
tamento à violência e saímos com o dese-
nho do Juventude Viva. O plano foi total-
mente intersetorial. Envolveu 14 ministé-
rios e era pactuado com estados e muni-
cípios que estavam com os piores indica-
dores. O plano ajudou a tirar da invisibi-
lidade o tema da violência, que é um dos 
principais problemas da juventude.

Outro ponto importante foi a criação 
da Agenda Nacional do Trabalho Decen-
te para a Juventude, inédita no mundo, 
lançada em 2009.

Quais são os principais desafios do fu-
turo governo, em relação à Juventude?

É importante lembrar que a juventude é 
parte da sociedade e, portanto, é impac-
tada por tudo o que acontece. Em alguns 



casos, é o segmento mais impactado. Por 
exemplo: o recuo do mercado de traba-
lho e a precarização do emprego estou-
ram sempre mais na juventude. Então, 
não tem como pensar política de juventu-
de descolada da retomada do país que a 
gente precisa. Isso passa por derrubar o 
teto de gastos e derrubar a PEC 95, que 
congelou os investimentos sociais, in-
cluindo saúde e educação, por 20 anos. 

Não deve haver oposição entre políti-
cas estruturais, ou universalistas, e polí-
ticas singulares, embora a juventude te-
nha suas especifidades, que são geracio-
nais. Hoje, por exemplo, o tema da saú-
de mental é central. Não dá pra discutir 
políticas para a juventude hoje sem falar 
de saúde mental. 

Também é preciso rever a reforma tra-
balhista. As questões da inclusão, da for-
malização, da precarização dos aplica-
tivos, por exemplo, pegam basicamente 
a juventude. Trabalho decente, para o 



jovem, não é só emprego de qualidade, 
com carteira assinada e direitos, é tam-
bém a possibilidade de conciliar estudo, 
trabalho e vida social e comunitária, seja 
no campo ou na cidade. 

O jovem trabalhador hoje não consegue 
conciliar. Ele tem que escolher. Muitos 
não conseguem conciliar estudos porque 
têm de trabalhar para sobreviver. O tra-
balho decente tem que articular educa-
ção e trabalho.

A reforma do Ensino Médio é outra que 
precisa ser revista. Precarizou o que já 
era ruim. O Ensino Médio sempre foi 

Precarização dos aplicativos afeta sobretudo os mais jovens
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um gargalo no Brasil e a reforma pio-
rou porque definiu uma matriz curricu-
lar única e ampliou a carga horária sem 
ampliar a qualidade e o conteúdo. Ela 
não vai resolver os problemas do Ensino 
Médio e ainda vai aumentar as desigual-
dades. É isso que todas as pesquisas 
apontam, bem como as avaliações sobre 
a implementação da reforma até agora.

O enfrentamento à violência contra a 
juventude negra também continua sen-
do uma grande questão. Não foi supera-
da, pelo contrário. É uma questão civili-
zatória, de direito básico à vida. 

Outra coisa: retomar uma política for-
te de assistência estudantil, com fortale-
cimento da universidade pública, é fun-
damental, além de retomar os processos 
de participação, como conferências e 
outros instrumentos.

Pra mim, esses sãos temas principais, 
junto com a questão da saúde mental.



ATIVISMO

[ ONU E ISP APELAM A LULA PARA 
QUE FUTURO GOVERNO RETOME
ORÇAMENTO PARA MULHERES E 

AVANCE NAS POLÍTICAS DE GÊNERO]
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Rosa Pavanelli, 
secretária-geral

da ISP: 
união de forças 
para proteção, 

prevenção e 
apoio às vítimas de 
assédio e violência



Importantes iniciativas institucionais 
marcaram, no Brasil, o início dos 21 
Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres. A campanha, pro-
movida pela ONU em escala mundial, 
tem originalmente 16 dias – de 25 de 
novembro, Dia Internacional pela Elimi-
nação da Violência contra as Mulheres, 
a 10 de dezembro, aniversário da Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos. 
No Brasil, porém, as atividades come-
çam em 20 de Novembro para coincidir 
com o Dia da Consciência Negra e des-
tacar a dupla vulnerabilidade de mulhe-
res negras.

A nova conjuntura política brasileira, 
com a eleição de Luiz Inácio Lula da Sil-
va em 30 de outubro, levou a dois movi-
mentos internacionais de apelo ao futu-
ro presidente para que retome e amplie 
as políticas públicas para mulheres em 
seu governo.



Alguns dias depois da eleição, em, 4 de 
novembro, a ONU emitiu comunicado, 
assinado por três relatoras e um relator, 
em que pede a Lula que revogue medi-
das consideradas prejudiciais aos direi-
tos as mulheres e que reverta os cortes 
feitos por Bolsonaro em programas dire-
cionados à população feminina.

Na proposta orçamentária de 2023, o 
atual presidente promoveu cortes em 47 
das 79 ações voltadas diretamente para 
as mulheres. Em vários casos, a redução 
foi superior 90%. Foi o que aconteceu, 
por exemplo, com o programa de apoio 
à implantação de escolas da educação 
infantil, que inclui a construção creches, 
cuja redução foi de 97,5%. Em relação 
às ações de combate à violência, os cor-
tes, desde que Bolsonaro tomou posse, 
também ultrapassam a casa dos 90%.

“O Brasil tem um das mais altas taxas 
de feminicídio do mundo. Num inquérito 
nacional de 2017, aproximadamente um 



terço das meninas 
e mulheres brasi-
leiras afirmaram 
ter sofrido vio-
lência no ano an-
terior”, lembra o 
texto da ONU.

“Elevados níveis de violência contra as 
mulheres são também perpetrados por 
outros atores não estatais, incluindo em-
presas privadas, e instituições com afi-
liação ao Estado, tais como as autorida-
des responsáveis pela aplicação da lei”, 
prossegue o comunicado. “É crucial que 
o governo do Brasil não poupe esforços 
para conter a maré de violência contra 
as suas mulheres e meninas, nem para 
acabar com a impunidade generalizada”.

Convenção 190
Além da ONU, a ISP – Internacional 

dos Serviços Públicos – também está 



apelando ao futuro presidente que dê 
atenção às políticas de prevenção e 
combate à violência contra mulheres. 
Nesse caso, com especial detaque para 
o que ocorre no mundo do trabalho.

Em carta enviada à Lula e a integran-
tes de sua equipe de Transição, a secre-
tária-geral da ISP, Rosa Pavanelli, pede 
que, entre as ações do futuro governo, 
seja dada prioridade à ratificação da 
Convenção 190 da OIT (Organização In-
ternacional da Trabalho).

A convenção, adotada em 2019, é o pri-



meiro tratado internacional a reconhecer 
o direito de todas as pessoas a um mun-
do de trabalho livre de violência e assé-
dio – abuso físico, verbal, moral e sexual, 
cujas principais vítimas são as mulheres. 
O Brasil é signatário da Convenção, mas 
ainda não a ratificou – o que significa 
aprová-la no parlamento brasileiro e en-
caminhar medidas que possam alcançar 
os objetivos previstos no texto.

Até o momento, 22 países ratificaram a 
Convenção, sendo nove da América Lati-
na e Caribe. “É fundamental aumentar o 
número de países da região e incentivar 
a tendência global de ratificações que 
garantirão enfrentar de forma especial a 
violência de gênero no mundo do traba-
lho”, diz o texto.

Apelos similares estão sendo envia-
dos pela ISP a outros líderes mundiais. 
Saiba mais aqui. 

Ainda no âmbito da ONU, foi lança-

https://publicservices.international/resources/news/international-day-for-the-elimination-of-violence-against-women?id=13496&lang=en


da em 20 de Novembro a ação “O Bra-
sil das mulheres”, que tem o objetivo de 
mobilizar governos, parlamentos, sis-
tema de justiça, empresas e sociedade 
contra a violência e a discriminação.

 “Precisamos escutar e fazer ecoar as 
vozes das mulheres defensoras de direi-
tos humanos, que têm trabalhado ardu-
amente, em todos os lugares, para que 
todas as mulheres e meninas vivam suas 
vidas livres de violência”, afirmou a co-
ordenadora residente das Nações Uni-
das no Brasil, Silvia Rucks.

Pacto institucional
No país, entre as ações dos 21 Dias de 

Ativismo, destaca-se o lançamento do 
Pacto Nacional pelos Direitos da Mulher, 
ocorrido em 23 de novembro na Câmara 
dos Deputados. 

De iniciativa da Secretaria da Mulher 
na Câmara, o pacto é um instrumento 

https://brasil.un.org/pt-br/208020-una-se-campanha-brasileira-celebra-ativistas-dos-direitos-das-mulheres
https://brasil.un.org/pt-br/208020-una-se-campanha-brasileira-celebra-ativistas-dos-direitos-das-mulheres


público assinado por diversas institui-
ções e entidades da sociedade e gover-
namentais, com objetivo de conquistar 
avanços nos direitos das mulheres, pre-
vendo ações articuladas e integradas 
em dez áreas temáticas. Veja quais:

1.  Igualdade no mundo do trabalho e 
autonomia econômica; 

2.  Economia do cuidado; 
3.  Acesso ao bem-estar e à saúde; 
4.  Enfrentamento a todas as formas de 
violência; 

5.  Participação igualitária nos espaços 
de poder e decisão; 

6.  Acesso democrático à cultura, ao es-
porte, ao lazer e à comunicação; 

7.  Planejamento urbano (mobilidade e 
outros); 

8.  Inclusão e segurança digital; 
9.  Meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável; 

10. Educação para a igualdade.



HORA DE DERROTAR O
BOLSONARISMO

José InacIo sperber

[INVESTIR NO DIÁLOGO E 
NA FORMAÇÃO  POLÍTICA É 

TAREFA DO NOSSO TEMPO. 
E A LUTA COMEÇA AGORA]
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Ganhamos a eleição. Mas e agora?
Talvez, no primeiro momento, tenha sido 

cômico para nós, que até aqui caminha-
mos do lado certo da história, observar 
pessoas chorando em frente a quartéis do 
Exército, se atirando na frente de cami-
nhões, comemorando as fictícias derru-
badas de Alexandre de Moraes e pedindo 
“intervenção” aos extraterrestres, mas o 
momento histórico que vivemos deve ser 
visto, por nós, muito mais como um aviso 
do que está por vir do que como um pro-
grama tragicômico da realidade brasilei-
ra pós-eleição.

É importante destacar que a luta por um 
Brasil com efetiva justiça social não ter-
mina nas urnas: é e deve ser meta da nos-
sa prática política cotidiana, no trabalho, 
nos bairros, nas praças e ruas do lugar 
em que vivemos. 

A construção de um olhar crítico e sensí-
vel às problemáticas do nosso tempo não 



 É nosso dever colocar 
em prática o uso da 

palavra esperança no 
sentido que já nos dizia 

Paulo Freire, como verbo 
de ação e não de espera: 

Esperançar! 

‘

‘
se dá de cima pra baixo. Ela se dá na base 
e pela coletividade, com olhar atento ao 
que vivem os trabalhadores, no dia a dia. 
Dou um exemplo: talvez seja muito mais 
fácil e efetivo dialogar com a sua vizinha 
da esquina sobre o aumento da tarifa do 
transporte coletivo do que tentar explicar 
a ela o porquê de ter pessoas vestidas de 
verde e amarelo pedindo socorro aos mi-
litares em frente ao batalhão do Exército.

Isso quer dizer que devemos ignorar a 



ameaça golpista financiada por empresá-
rios bolsonaristas? 

Não. Ao contrário, precisamos conscien-
tizar as pessoas de que o bolsonarismo não 
é apenas um movimento reacionário gol-
pista, mas um projeto político de destrui-
ção dos serviços públicos, de perpetuação 
da fome e da miséria e da violência contra 
toda e qualquer forma de diversidade. Po-
rém, os problemas da vida real são a base 
material mais sólida para o diálogo inicial 
com os trabalhadores. E é com essas pes-
soas, que por vezes nos dizem que “não 

Bolsonaristas fazem saudação nazista durante ato em SC
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gostam de política” ou que “todo político 
é corrupto”, que devemos investir no diá-
logo e na construção de um pensamento 
que os leve a lutar conosco por direitos e 
por liberdades democráticas.

Nós vivemos um processo eleitoral in-
tenso, marcado por muitas fakenews, 
ataques violentos e disseminação do ódio 
como forma de fazer política. Esse pro-
cesso é reflexo de uma política que vem 
sendo construída há muito tempo e que se 
materializou de diversas formas ao longo 
dos quatro anos de governo Bolsonaro. 

A forma como o governo tratou a pan-
demia é o exemplo perfeito da política de 
morte e de ódio construída por Bolsonaro 
e seus aliados. Não nos esqueçamos que, 
mesmo com a vitória de Lula, serão coti-
dianas, nos próximos anos, manchetes ex-
pondo os absurdos projetos bolsonaristas 
que também ocupam parte significativa do 
Congresso Nacional, vide a eleição de Da-
mares Alves como senadora por Brasília.



Mas estes são apenas alguns exemplos 
dos nossos desafios futuros (e do presen-
te). Acredito que, mais do que nunca, é 
nosso dever colocar em prática o uso da 
palavra esperança no sentido que já nos 
dizia Paulo Freire, como verbo de ação e 
não de espera: “Esperançar”! 

Derrotar o bolsonarismo é uma tarefa 
do nosso tempo, não das urnas, e o tra-
balho começa agora – nos movimentos 
sociais, nos partidos políticos, nos sindi-
catos, nas ONGs, na sua associação de 
moradores, nas universidades e escolas, 
nos conselhos da sua cidade, no diálogo 
cotidiano com a sua família ou com os 
seus vizinhos.

Comemoração 
na Paulista em 
30 de outubro: 
vitória nas urnas 
não basta para 
derrotar o 
bolsonarismo
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Organize-se e comece, a partir da sua 
realidade, a construir o projeto político 
que você acredita, pautado na defesa e na 
emancipação dos trabalhadores e na eli-
minação de todos os tipos de opressão.

A coletividade é o caminho de toda a 
luta por mudança. Que possamos, de 
agora em diante, construir todos os dias 
uma política e uma pedagogia do coti-
diano, pautada no diálogo e também na 
formação de um olhar crítico e altivo so-
bre quem são nossos inimigos a serem 
derrotados, “dando nome aos bois” (e 
ao sistema), construindo a derrota do 
projeto político de morte que representa 
o bolsonarismo e fortalecendo a nossa 
luta coletiva.

José Inacio Sperber é militante da Educação, 
Cultura e pelos direitos LGBTI+; licenciado em 
Artes Visuais e mestrando em Educação pela 
Universidade Regional de Blumenau (FURB). 
Artista Visual, participa do Coletivo Multicultu-
ral de Experimentações e Intervenções Artísti-
cas (COLMEIA) e titular na Cadeira de Artes Vi-
suais, Design e Moda do Conselho Municipal de 
Política Cultural (CMPC) de Blumenau.
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FUTEBOL À 

ESQUERDAESQUERDA
Os dois gols de Richarlison no jogo de 

estreia do Brasil na Copa do Catar, con-
tra a Sérvia, fizeram multiplicar as histó-
rias que mostram o compromisso social 
e o posicionamento político do atacante 
– valorizando ainda mais seu passe junto 
à torcida, sobretudo aquela parte que vo-
tou em Lula nas eleições deste ano.



Com isso, Richarlison entra para o sele-
to grupo de craques mundiais que mar-
caram golaços também fora do campo.

 Uma boa compilação de alguns des-
ses craques pode ser encontrada no livro 
“Futebol à esquerda”, escrito pelo jorna-
lista espanhol Quique Peinado e publica-
do no Brasil pela Editora Mundaréu.

 A obra traz histórias de jogadores que 
lutaram contra o fascismo, que foram 
presos, torturados, que desafiaram dita-
dores e técnicos autoritários, que foram 
humanistas, leninistas, maoístas, e que 
defenderam a democracia fora e dentro 
dos campos.

Democracia
corintiana:
Sócrates,
Casagrande
e Wladimir
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Em meio a franceses, italianos, espa-
nhóis, bascos, argentinos, chilenos e no-
mes de várias nacionalidades, o livro re-
serva um capítulo especial para os bra-
sileiros Sócrates, Reinaldo, Afonsino e 
Nando. Este último, irmão mais velho de 
Zico, atuou em vários times e foi perse-
guido, preso e fichado como subversivo 
pela ditadura de 
64 porque, an-
tes de decidir-
-se pelo futebol, 
tinha sido pro-
fessor do Pro-
grama Nacional 
de Alfabetização 
no governo João 
Goulart, que pre-
conizava o método Paulo Freire.

O livro “Futebol à Esquerda” tem 328 
páginas e pode ser encontrado nos en-
dereços de vendas online.

Nando, sentado à esquerda de Zico



ATÉ A PRÓXIMA
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