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EDITORIAL 

Nesta edição, o Fala Favela reservou todo seu espaço para um especial: 
valorizar algumas iniciativas de empreendedores económicos do Con
junto de Favelas do Alemão e comunidades vizinhas que investem em 
seu potencial criativo e trabalham duro neste novo modelo de geração 
de trabalho e renda nas favelas. Nas pág inas a seguir teremos 
contatos com histórias de pessoas lutadoras, gente que acredita na trans
formação por meio do compartilhamento de ideias e valores sociais. 

Para termos uma noção mais bem detalhada sobre este modelo de 
economia cotidiana, convidamos a especialista em Economia Soli
dária, Eugênia Motta, a apresentar seu ponto de vista sobre o tema, 
baseado na realidade dos empreendimentos nas comunidades. Fica 
claro que estes grupos estão no caminho certo, trabalham de manei
ra colaborativa a fim de conquistas de modo a ultrapassarem valo
res financeiros como vemos nos interesses dos grandes empresários. 

Boa leitura! 
Sandra e suas flores artesanais - Pág 03 

P A G I N A 2 

Acreditar na força do seu traba
lho. Foi isso que estimulou Maria 
José a sair de um emprego. Com 
apoio da família dividiu a casa com 
sua confecção passando a ser uma 
empreendedora. Costureira de 
mão cheia, Maria José faz sucesso 
nas feiras que participa sempre or
gulhosa do que faz. 

P A G I N A 3 
Tia Marilene, como é conhecida, 
fundou a ONG Amigos do Comple
xo do Alemão depois de começar 
um trabalho de artesanato junto 
com seeis vizinhos. Este trabalho 
•leva informações sobre preserva
ção ambiental, saúde e assuntos 
diversos, além de oportunidade 
de geração de trabalho e renda. 

P A G I N A 4 
Conheçam um pouco de Paulo, 
o "Mago do Papel" - um artista 
empreendedor assistido pela 
Comunicação do Projeto - que 
até realizou o sonho de seu 
pai, mas também dedicou-se ao 
dom de usar o papel como ma
téria prima de sua arte., 
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CORAGEM PARA MUDAR 
MARIA JOSÉ SAI DE UM EMPREGO PARA MONTAR UMA CONFECÇÃO NA PRÓPRIA CASA 

H; á 10 anos Maria José trabalha 
na Confecção montada no , 

último andar da sua casa. Junto 
com o marido, ela administra o 
empreendimento e conta que se 
sente muito realizada quando vê 
alguma criança usando uma peça 
feita por ela. "Olho pro menino 
e digo: Conheço essa peça! Dá 
muito orgulho", revela. 

Maria trabalhava em uma empre
sa muitos anos, mas não.queria 
pedir demissão. Algum tempo 
depois, com muita conversa, 
conseguiu ser demitida. 

Assim, Maria conseguiu se de
dicar exclusivamente a sua con
fecção. Ela explica que foi muito 
importante participar das oficinas 
realizadas pelo Projeto Adubando 
Raízes Locais e conta que hoje 
não tem muitas dificuldades para 
organizar o seu trabalho. 

Aos poucos ela e seu marido con
seguiram comprar diversas mode
lagens para prepararem as peças. 
Atualmente o casal vende seus 
trabalhos nas feiras de Itaipava 
que acontecem na Nova Brasília 
toda Sexta-Feira e aos Sábados na 
Praça de Inhaúma. "Nossa divul
gação é só com as feiras mesmo. 
Quando por algum motivo a gen
te não monta a barraca, na feira 
seguinte os colegas sempre dizem 
que teve gente procurando por 
nós", afirma. 

Segundo Maria, não tem concor
rência porque são poucas pes
soas que vendem "peças infantis 
nessas feiras, como o foco de 
suas vendas são os shorts para 
crianças conta que acaba tendo 
certa exclusividade. ' 

A costureira confessa que sua 
grande vontade é ter um carro, 
pois o transporte facilitaria o 
processo de levar o material para 
•as feiras. Além disso, ainda não 
oficializou o nome da sua confec
ção, mas revela que o nome será 
uma homenagem aos seus filhos, 
Eilen e Wallace. 

E X P E D I E N T E 

E Q U I P E T É C N I C A PROJETO A D U B A N D O RAÍZES L O C A I S : Alan Brum, David Amen, Ricardo Moura, Helcimar Lopes, Sidney 
Otoni •//PROJETO G R Á F I C O : Carolina Noury / / C O L A B O R A D O R E S : Robson Melo, Arley Macedo / / E D I T O R : Ricardo Moura // 
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exemplares //Impressão DGD Artes Gráficas //RAÍZES E M M O V I M E N T O : Avenida Central, 68 - Morro do Alemão - Rio de 
Janeiro//RJ //Tel: 2260-3998 // www.raizesemmovimento.org.br // adubandoraizeslocais.blogspot.com J 
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FLORES QUE FAZEM SORRIR . 
DONA SANDRA FAZ FLORES ARTESANAIS E SENTE-SE MAIS FORTE NO TRABALHO 

Sandra passou muito tempo 
cuidando dos filhos e netos. 

Eles cresceram e ela resolveu 
que era hora de inventar algo 
que ocupasse o seu tempo. Já 
possuía diversos cursos na área 
de artesanato, mas seu sonho 
era fazer um curso para trabalhar 
com Flores em E.V.A. Aprender a 
manusear o material não foi fácil, 
"Eu queimei um monte de E.V.A 
até aprender, queimei muita 
coisa mesmo...", lembra. 

Com ajuda do seu patrocinador, 
nome usado para carinhosamen
te falar do esposo, conseguiu 
comprar as peças para começar a 
trabalhar. Inicialmente enfrentou 
muita dificuldade para vender 
seus produtos, "fui umas três 
vezes em Madureira, porque a 
minha intenção era vender as pé
talas e não os arranjos, só que o 
pessoal não conhecia, então tinha 
medo de botar pra vender." 

Sandra participa das oficinas 
de elaboração de projetos que 
fazem parte do Projeto Adubando 
Raízes Locais, além disso estuda e 
pesquisa muito, não são somente 
flores, Sandra faz diversos outros 
trabalhos artesanais. Sua maior 
satisfação é saber que o seu tra
balho pode fazer bem e trazer fe
licidade para as pessoas. "Me dá 
uma folha de papel pra fazer uma 
flor, me sinto bem, eu tô fazendo 
alguma coisa que vai mexer com 
o coração de alguém." 

Para o marido, só elogios, "Ele 
não é um marido, é um amigo, 
qualquer coisa que eu precisar 
eu posso contar com ele". Sandra 

ainda diz que a maior parte 
do tempo ela produz sozi
nha, mas que isso não é um 
problema, já que não tem' 
grandes pedidos, mas, sem 
pre que necessário conta 
com a ajuda da sua nora. 

Sandra também conta 
muito com o apoio da 
família na hora de divul
gar seus produtos, "Sem-
pre que tem novidade o 
marido leva pro trabalho 
e minha neta também 
ajuda a vender. São meus 
parceiros mesmo." 
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"SOMOS TODOS AMIGOS DO COMPLEXO DO ALEMÃO" 

Tudo começou quando Mari
lene participava de um, grupo 

no posto de saúde próximo a 
sua casa. O objetivo era passar 
conhecimentos sobre saúde, se
xualidade e juventudes e sugeriu 
levar as conversas para dentro 
da comunidade. 

Os encontros passaram a aconte
cer em frente à sua casa, era com 
ela que todos ficavam a vontade 
para pegar preservativos e con
versar sobre diversos assuntos: 
"Virei a Tia Marilene!", enfatiza. 

Após participar de uma reunião 
que falava de sustentabilidade e 
artesanato, Marilene ficou encan
tada com as diversas possibilida
des e começou a aprender mais 
sobre a prática. Ela conta que 
hoje faz os mais variados cursos 

para ensinar as pessoas da loca
lidade: "Quanto mais opções de 
produtos e atividades, mais fácil é 
de trazer o morador pra perto da 
gente", empolga-se. 

O principal objetivo da ong é tro
car conhecimentos para que traga 
benefícios reais aos moradores. 
"Às vezes uma mãe que tem 3 , 4 
filhos, vai sair pra trabalhar... Pra 
alguém cuidar dos seus filhos ela 
vai ter que pagar mais do que vai 
ganhar", opina. 
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GUERREIRAS DA ARTE 
MÃOS MÁGICAS E CRIATIVIDADE UNIDAS EM UM SÓ TRABALHO 

"Pra que as coisas aconteçam 
bem, é preciso olhar no olho de 
cada uma e entender o que a 
outra sente...", explica Cristina, 
uma das produtoras do grupo, 
ao falar da relação de amizade 
e companheirismo que existe 
entre elas. "Não é saber da vida 
particular, mas conhecer, sa
ber o que gosta...é isso que vai 
fazer que a gente fique sempre 
unidas", completa. 

Após participarem um tempo da 
Rede de Economia Solidária do 
Alemão e de um projeto apoiado 
pelo Sebrae, elas conversaram e 
decidiram criar seu próprio grupo. 

Esta junção aconteceu principal
mente pelo entrosamento que , 
havia entre elas. Após tomarem 
essa decisão, era hora de pensar 
em um nome que as identifi
cassem, Guerreiras da Arte foi o 
nome escolhido. 

Cristina conta que elas precisavam 
de um bom projeto escrito, objetivo 
e que passasse a essência do seu 
trabalho. Nesse momento surge a 
parceria com o Projeto Adubando 
Raízes Locais, realizado pelo Raízes em 
Movimento, que ofereceu oficinas de 
elaboração e gestão de projetos, capa-
citando-as assim para buscarem apoio 
para o trabalho das "Guerreiras". 

Wanderleia comenta sobre o 
quanto é gratificante receber 
elogios em relação ao trabalho 
do grupo. "Você compra com os 
olhos! Às vezes a pessoa não tem 
o dinheiro, mas a forma como ela 
elogia o trabalho, isso é tudo." 

Apesar de questões positivas e 
contato direto, elas ressaltam 
que o trabalho artesanal ainda é 
pouco valorizado no Rio de Janei
ro. "Você customiza uma camisa, 
na hora de vender tem muita 
gente que diz: Ah, antigamente 
eu fazia isso...Ah, isso é fácil de 
fazer...", conclui. 
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Uma troca integrada que 
fortalece os laços 

No Guerreiras da Arte não exis
te nenhum tipo de hierarquia, 
elas comentam que a troca de 
saberes é o mais importante e 
que ajuda a manter esses laços. 
"Eu não sabia fazer a florzinha 
de fuxico, a Wanderleia que me 
ensinou, me empolguei tanto que 
em uma semana fiz quase mil", 
conta Jurema. 

Cristina brinca ao explicar que 
realmente tem momentos que 
o desânimo acontece, mas que 
nunca pensou em desistir "Eu li 
isso em algum lugar: Qua/ido você 
desiste de um sonho, um anjo fica 
desempregado. Às vezes eu penso 
em dar aviso prévio pro meu...". 
Apesar de perceberem que às 
vezes o processo acontece mui
to lentamente, elas contam que 
estão muito tranquilas e com a 
certeza que tudo tem o seu tempo 
de acontecer determinado. 

"É aquele trabalho que você 
sempre sonha. Você sabe que vai 
ralar muito, mas vai te completar. 
É aquela coisa que você faz com 
prazer!" Solange, com brilho nos 
olhos, conclui ao falar do grande 
orgulho que tem ao fazer parte do 
grupo Guerreiras da Arte. 
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O MAGO DO PAPEL 
A ARTE QUE IMPRESSIONA 

Paulo Ferreira da Silva, mais 
conhecido como "O Mago do 

Papel" é mecânico de manuten
ção e formado em Comunicação 
Social, mas sua grande paixão é a 
arte produzida com papel. 

Desde muito pequeno, era ele 
mesmo quem produzia seus 
brinquedos, mas o desejo do seu 
pai era que se tornasse mecânico. 
"Ele [O PAI] dizia que esse negó
cio de fazer poesia, de olhar pro 

tempo, de desenhar, não dava 
dinheiro", lembra Paulo. 

Mesmo assim, realizou o desejo 
do pai, fez cursos e se formou em 
mecânica. Mas o interesse pela 
arte só crescia. Ele queria realizar 
os seus próprios desejos, escre- -
ver seus textos e suas poesias. 
Enquanto ainda trabalhava como 
mecânico, publicou alguns livros 
de poesias. 

Paulo - Mago do Papel 
Telefone: 8879-2301 

E-mail: omagodopapel@hotmail.com 

Sandra - Marques Flores 
Telefone: 2587-3069 / 9239-2677 

Facebook: Sandra.marques.526?fref=ts 

Maria José - Confecção 
Feira de Itaipava Loteamento - Toda Sexta Feira 

Feira de Itaipava Praça de Inhaúma - Todos os Sábados 

Marilene - Amigos do Complexo do Alemão 
Telefone: 8576-2612 

Facebook: marilene.dossantoscarvalho?fref=ts 

Guerreiras da Arte 
e-mail: guerreirasdaarte@gmail.com 

Telefones: 2229-6982 e 3123-2061 

Paulo lembra que trabalhou em 
diversas ONGs, dando oficinas de 
reciclagem e ensinando a garota
da criar seus. próprios brinquedos, 
fazendo aflorar sua paixão pela 
produção artesanal. 

Pingo, como é conhecido entre 
os amigos mais próximos, diz que 
uma das obras mais especiais que 
já realizou foi a imagem de Maria 
no último festival de presépios 
que participou em 2012, ele a fez 
com o rosto de sua mãe. Por não 
ter onde guardar, Paulo conta com 
tristeza que acabou perdendo 
essa obra. 

Mesmo tendo certeza que nas
ceu para arte, o Mago do Papel 
fala sobre a dificuldade que é 
trabalhar e se manter financeira
mente com a sua arte. "Uma vez 
eu vi num programa de TV um 
homem dizendo que ser artista 
é difícil nos primeiros 50 anos, 
depois tudo acontece." Paulo ri 
e complementa: "Porque prova
velmente já se aposentou, aí fica 
fácil ser artista." 
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MEIAS VERDADES E A ECONOMIA COTIDIANA 
Eugênia Motta 

Existem muitas formas de olhar 
para a economia. Se lembrar

mos dos engravatados que falam 
na televisão e escrevem nos 
jornais pensamos logo nos de
bates sobre inflação, no PIB e no 
tal superavit primário. As univer
sidades estão cheias dè estudio
sos preocupados em inventar e 
aperfeiçoar formas de administrar 
as finanças das empresas e dos 
governos e o que interessa é a 
eficiência dos gastos e o lucro das 
firmas. Se fala em bilhões e tantos 
zeros que nem dá para imaginar. 
O mundo parece pequeno, as 
empresas se mudam de um país 
para outro com facilidade. Os 
números, os gráficos e um monte 
de conceitos difíceis fazem pare
cer que esse papo de economia 
tem pouco a ver com a gente, as 
pessoas comuns. 

Colada com essa visão da econo
mia vem também a ideia de que 
tudo funciona de uma maneira 
previsível, que pode ser calculada. 
Que a economia segue leis que 
são bem parecidas com as leis da 
natureza e elas funcionam porque 
nós nos movemos pelo interesse 
em busca dos maiores ganhos 
possíveis pára nós mesmos. Isso 
parece ser verdade, certo? Mas 
pode não ser toda a verdade. 

Antes de qualquer coisa, mesmo 
que alguns "almofadinhas" ten
tem nos convencer do contrário, 
todos nós entendemos de econo
mia. Desde crianças aprendemos 
o que são dívidas, empréstimos, 
e.usamos dinheiro. Fazemos os 
cálculos e as previsões que preci
samos para tocar a vida e planejar 
o futuro. 

Somos todos especialistas nesta 
economia do dia a dia. 

E será que somos todos esses 
egoístas interesseiros que os mo
delos da grande economia acha 
que somos? Claro que em parte 
somos, sim. Mas só em parte. 
Quantas vezes o que nos importa 
antes de juntar grana é ajudar 
alguém? Quantas vezes também 
gastamos uma grande quantidade 
de dinheiro pelo prazer de ver o 
jogo da seleção numa tela bem 
grande? As nossas decisões que 
são.econômicas têm a ver com 
o carinho e a compaixão, com os 
nossos desejos, às vezes bem irra
cionais e muitas vezes generosos. 

Os negócios, os empreendimentos 
económicos, são avaliados dentro 
do modelo da grande economia 
pelo ganho que geram: quanto 
mais, melhor. Esta também parece 
ser apenas parte da verdade. 
Muitas pessoas veem na forma 
que escolhem para ganhar a vida 
para além do dinheiro que podem 
ganhar. É muito comum que o di
nheiro seja até uma coisa menos 
importante"do que outras com
pensações. A dignidade, a auto
nomia e a identidade de um lugar 
muitas vezes estão no coração dos 
pequenos negócios. 

Esta visão sobre a economia como 
ela acontece de verdade, no dia 
a dia, permite perceber que ela é 
uma parte de nossas vidas e está 
misturada com os nossos valores 
e nossas formas dever o mundo. 
Claro que essa é uma parte da 
economia e que existe outra, das 
grandes empresas por exemplo, 

em que o lucro é ponto central 
sim. Se há valores diferentes nes
sa economia vista de perto, por 
que não podemos imaginar que 
esses valores -.a solidariedade, a 
liberdade - podem ser um dia os 
valores de toda economia? Esse 
é um sonho, mas um sonho que 
é realidade para muitos de nós. 
Talvez a gente só não se dê conta, 
porque fomos tão convencidos 
de um monte de meias verdades, 
que esquecemos de olhar para 
nós mesmos e para a realidade 
que está pertinho de nós. 

* Eugênia é pós doutaranda no 
PPGAS / Museu Nacional / UFRJ, 
especialista em Economia Solidária. 
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