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RESENHANDO
Para quem perdeu a Primeira 
Edição do Festival Fora dos 
Trilhos de Artes Integradas, 
que aconteceu no campus da 
UFV, a gente conta um pou-
quinho sobre os seus principais 
eventos, discussões e objetivos.

EBULIDOR
Entenda como é possível con-
ciliar a prática esportiva, que 
oferece diversos benefícios à 
saúde e à mente, com diversão 
no seu dia-a-dia. Conheça tam-
bém os projetos em Viçosa que 
difundem o esporte na cidade.

ENTREVISTA
O Café conversou com Melão, 
coordenador da banda de ma-
racatu O Bloco, que espalha 
música e cultura por onde pas-
sa. Conheça mais sobre o pro-
jeto, suas influências e os seus 
desafios.
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O direito à saúde pública é asse-
gurado pela Constituição Federal 
do país, conforme instituído pelo 
artigo 196. Entretanto, uma grande 
parcela da sociedade civil desco-
nhece a real extensão e abrangência 
desse decreto, bem como sua im-
portância, amplitude e reflexão na 
vida cotidiana. 

A fim de discutir abertamente 
sobre isso, o projeto Café Filosó-
fico, em sua nona edição e junto à 
sociedade viçosense, promoveu um 
rico debate sobre o tema. Na oca-
sião, estiveram presentes a Secretá-
ria Municipal de Saúde da cidade, 

Rita Maria Gomide; a consultora da 
Fundação Nacional de Saúde e do 
Ministério da Saúde, Paula Dias Be-
vilacqua; e a Pró-Reitora de Assun-
tos Comunitários da UFV, Sylvia do 
Carmo Castro Franceschini. Diogo 
Tourino de Sousa, coordenador do 
projeto, foi quem mediou o debate.

O evento também trouxe apre-
sentações musicais. Edgar Coelho, 
músico e professor do Departa-
mento de Educação da UFV, abriu 
o evento ao som contagiante do 
seu acordeom. A plateia pode ou-
vir e contemplar grandes clássicos 
orquestrados pelo professor, como 

Asa Branca e Brasileirinho. No en-
cerramento, ainda houve a apre-
sentação da banda Mangalô, que 
apresentou parte do seu trabalho de 
resgate da música regional.

O debate teve início com a pró-
-reitora Sylvia, que lembrou sobre 
a importância do tema escolhido e 
enfatizou a forma como a UFV vem 
contribuindo para a promoção do 
tema, através de inúmeros estudos 
e parcerias engajadas. Num rápido 
diagnóstico, ela apontou lacunas e 
desafios a serem preenchidos e en-
frentados. “Nossa atenção primária 
está caminhando bem”, salientou, 
“mas ainda tem muita coisa pra ser 
feita, tem muita coisa pra ser me-

lhorada [...], no atendimento, em 
especialidades médicas, em exames 
diagnósticos [...]”. 

Em relação à UFV, a pró-reitora 
afirmou que existem “problemas 
importantes” a serem resolvidos, 
como a aglomeração de pessoas nos 
alojamentos, as lanchonetes clan-
destinas dentro da universidade, e 
o fator de segurança alimentar den-
tro do campus, advertindo, neste 
quesito, sobre a alta prevalência de 
anemia e obesidade dentre os estu-
dantes de graduação.

A palavra seguiu com a secretária 
municipal de saúde. Rita fez alusão 

ao que a Organização Mundial de 
Saúde classifica como saúde - sen-
do esta o bem-estar físico, mental e 
social – e disse que, atualmente, se 
discute muito mais sobre doenças 
do que saúde. No que refere à aten-
ção básica, Rita divergiu do ponto 
de vista de Sylvia, defendendo que 
a sobrecarga no segundo e terceiro 
setor de atenção advêm, principal-
mente, de que o cuidado desempe-
nhado na primeira esfera da saúde 
não ocorre plenamente.

“Esse é um tema que mobiliza, 
porque todos nós vivemos e viven-
ciamos saúde e doença”, ponderou 
a terceira convidada, Paula Bevila-
cqua. A primeira questão suscita-

da por ela foi a complexidade de se 
pensar saúde dentro de um panora-
ma coletivo, “pois são vários coleti-
vos, vários grupos, várias deman-
das, várias necessidades”, coloca. 
“Então organizar isso e fazer com 
que aconteça de forma democrática, 
e de forma que vá ao encontro das 
necessidades dos diferentes grupos 
é realmente complexo”, conclui. 
Neste ensejo, a convidada discutiu 
acerca do atual modelo de gestão do 
sistema coletivo de saúde no Brasil, 
o SUS, e defendeu seu objetivo e sua 
organização.

Já numa avaliação sobre seu fun-
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A palavra “tradição” não cabe em tudo o que se vê e ouve. 
Em vários momentos, seu uso pode ser incorreto, rejeitado, 
impreciso. Em alguns outros, seu rótulo pode até ofender. 

Mas uma coisa é certa: tradicional é aquilo que herda. 
Uma herança que não necessariamente se conserva inalte-
rada no tempo e no espaço. Tal como um instrumento que 
pode, conforme quem o utiliza, servir a distintos propósitos, 
o legado da tradição é passível de usos e apropriações. 

Sua presença, conformada com vagar, repentinamen-
te é capaz de constituir o ponto de interlocução para 
a mudança. Nesse sentido, o diálogo com a tradição é 
inescapável mesmo para aqueles que com ela rompem. 

E, ainda que compromissos firmados cobrem res-
peito, a herança de uma geração para outra conduz, 
mas também induz. Induz ao novo, ao apreço pelo ve-
lho, ao amor pela criação. Num movimento que esbar-
ra em tudo o que impede, mas ultrapassa em igual me-
dida aquilo que pode, cedo ou tarde, constituir matéria 

prima para a imaginação de quem cria, recria ou repete. 
O Café Expresso no. 03 nos convida a pensar no modo 

como caminhamos, com idas e vindas, guiados pela tradi-
ção ou contra ela. Num percurso que cobra o respeito pelas 
conquistas do passado, sempre norteado pela criação de algo 
melhor. Périplo sedutor aos que nele se engajam. 

Boa leitura!

“Aqui 
ao leme 
sou mais do que eu: 
Sou um povo 
que quer o mar que é teu.”  

 O Monstrengo (Fernando Pessoa)

Barista

Expedientecionamento, Paula reponderou o seu 
ponto de vista. Segundo ela, há uma 
grande divergência entre a idônea 
proposta do SUS e a real expectativa 
da população, que superestima a es-
pecialidade médica. “A saúde não é 
só mérito, ou obrigação, ou papel de 
um único profissional”, observa. 

Dessa forma, ela ressalta a impor-
tância de que exista uma visão am-
pliada, em pé de igualdade, em re-
lação a profissionais de outras áreas, 
para uma efetiva consolidação da efi-
cácia do sistema de saúde brasileiro.

A professora encerrou sua par-
ticipação ao afirmar que uma 
mudança na forma como perce-
bemos o conceito de saúde é fun-
damental para que o serviço de 
saúde se torne melhor organizado. 

O debate, então, seguiu aberto 
à participação dos demais convi-
dados presentes, e outras questões 
foram colocadas, como o privilé-
gio dado ao modelo alopático de 
saúde em face de outras alternati-
vas e a necessidade de uma cons-
cientização sobre o tema junto à 
população beneficiadas para seu 
eficiente alcance e funcionamento.

Editorial

   A Borra

Informativo do projeto de extensão e cul-
tura Café Filosófico, organizado por alunos 
e professores dos cursos de Arquitetura, 
Ciências Sociais, Comunicação Social, 
Dança e História da Universidade Federal 
de Viçosa. O projeto pertence ao Departa-
mento de Ciências Sociais e está registrado 
na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura sob o 
número PRJ-033/2012.
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O Bloco é um grupo musical que 
busca difundir e ensinar o Maraca-
tu entre seus participantes. O grupo 
se apresenta publicamente e oferece 
oficinas duas vezes por semana: ter-
ças-feiras às 19 horas e sextas-feiras 
ao meio dia. O mestre do proje-
to, popularmente conhecido como 
Melão, nos contou sobre a origem 
do grupo, a influência da musica-
lidade pernambucana, as dificulda-
des enfrentadas, e como O Bloco se 
adaptou à realidade da cidade. Para 
aqueles que se interessaram pela ati-
vidade, acessem o blog oblocovico-
sa.blogspot.com ou www.facebook.
com/obloco para mais informações.

C.F: Primeiramente, gostaríamos que 
você falasse um pouco sobre projeto 
de O Bloco e também sobre a sua traje-
tória no ambiente cultural da cidade.
Melão: O Bloco é um grupo mu-
sical que foi fundado na UFV em 
2006 por iniciativa de estudan-
tes. Mas antes dessa época já tinha 
aqui uma banda que deu origem ao 
bloco, chamada Nação Romão. O 
estudante de pedagogia Rafael Vo-
laque foi a primeira pessoa a trazer 
os tambores de maracatu para Vi-
çosa. Esta banda acabou em 2005. 
Mas naquela época não se via muito 
disso aqui em Viçosa, apesar de ter 
muita gente interessada no assunto. 
Então um dos participantes da Na-
ção Romão, o Matheus, colou uns 
cartazes chamando interessados 
em maracatu para uma reunião. O 
primeiro encontro tinha quarenta 
e tantas pessoas, no segundo en-
contro havia umas vinte e cinco, e 
no terceiro tinham umas treze, que 
acabaram ficando e formando o 
grupo. Depois disso o grupo foi se 
estruturando. Em 2006, aconteceu 

um convite inesperado para fazer-
mos. Então nós fomos nos apresen-
tar numa festa religiosa de cultura 
tradicional e éramos simplesmen-
te um grupo musical que estava 
se formando. Foi uma experiência 
diferente e inusitada. Em 2007, a 
gente participou da mesma festa e 
o mestre do Congado de lá gostou 
e meio que adotou a gente. Partici-
pamos dela até hoje. Em março de 
2009, eu assumi a coordenação do 
grupo porque o Matheus tinha for-
mado e eu era o camarada que tinha 
mais afinidade com música, percus-
são, e pesquisava sobre isso. Então 
ele passou para mim e foi embora. 
O interessante é que apesar do gru-
po ter nascido dentro da academia, 
de ser formado por universitários, 
desde os primeiros meses de vida 
ele começou  a se relacionar com 
grupos populares. É uma caracterís-
tica que esse grupo criou, ele sem-
pre participa de festas populares.

C.F: O Bloco se inspira em algu-
mas tradições. Quais são elas e 
como foi traçado o perfil do grupo?
Melão: Entrei no bloco e na sua co-
ordenação sem saber direito o que 

era o maracatu. A gente usava os 
instrumentos de maracatu, cantava 
algumas músicas de maracatu, mas 
ninguém tinha ido para o Recife 
saber o que era maracatu de ver-
dade. Eu fiquei todo o ano de 2009 
puxando o trabalho do grupo, mas 
incomodado porque a gente não 
esta fazendo este trabalho da for-
ma que ele poderia ser feito. Então 
juntei minha “grana” toda, e dia 05 
de janeiro de 2010 fui para Recife. 
O objetivo era andar em todos os 
maracatus que existiam lá, ir atrás 
dos afoxés, conhecer e pesquisar a 
cultura. Eu cheguei lá na segunda-
-feira e à noite já estava no ensaio 
da nação de maracatu Estrela Bri-
lhante, que foi fundado em 1906. 
A organização desse maracatu era 
como a de uma escola de samba. 
No Carnaval, cerca de 300 pessoas 
que fazem parte da Nação Estrela 
desfilam. Eu fiquei ensaiando mais 
ou menos um mês e meio, e, no 
Carnaval, acabei desfilando. Eu já 
sabia que eu queria seguir a referên-
cia do Estrela e tudo mais, mas não 
sabia que as coisas iam se desenro-
lar dessa forma. Fui lá para apren-
der, acabei entrando no grupo,
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  Dedim de prosa
Entrevista

O grupo musical O Bloco resgata a cultura do Maracatu 
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comecei a conviver na comunidade. 
Quando voltei, tinha um milhão de 
informações na minha cabeça aqui 
para a galera. A primeira apresen-
tação que a gente fez depois dessa 
mudança deixou as pessoas espanta-
das, porque depois dessa referência 
musical lá de Recife, de buscar na 
tradição, de beber lá na fonte da cul-
tura, mudamos nosso forma de fazer 
maracatu. E depois disso, eu já voltei 
diversas vezes e o pessoal do Estre-
la Brilhante sempre vem dar aulas e 
oficinas sobre maracatu. Quando se 
fala em nação [como a Estrela Bri-
lhante], isso quer dizer que há um 
terreiro por trás disso. O Maracatu 
Nação é como se fosse um candom-
blé de rua, mas nós somos um gru-
po de música apenas. Respeitamos a 
tradição, mas aqui a gente trabalha 
apenas com música, e não com re-
ligiosidade. Mas aqui nós trabalha-
mos com muitos valores religiosos, 
como respeito aos mais velhos e ao 
conhecimento. Eu acredito que, com 
esse trabalho, a gente tem aprendido 
muito sobre cultura, sobre respeito 
ao próximo, sobre respeito às dife-
renças. E eu descobri na vivência que 
o melhor lugar pra aprender é onde 
tem a raiz da manifestação. Então eu 
fui aprender maracatu em Pernam-
buco. O Bloco buscou isso e adaptou 
para a realidade daqui, que tem fes-
tas tradicionais como o Congado. O 
Bloco é um trabalho aberto, feito na 
universidade. Quem tiver interesse, 
é só chegar. Tem instrumento, tem 
gente para ensinar, tudo gratuito. 
E ele é aberto pra todo mundo que 
quer conhecer mais sobre o maraca-
tu, mesmo sendo na UFV. 

C.F: Esse aspecto do grupo misturar a 
tradição à contemporaneidade é bas-
tante interessante. Mas como a Nação 
Maracatu lida com isso? 
Melão: Lá em Recife, tem gente que 
nasceu na tradição, que é filho de 
mestre de maracatu rural ou de mes-

tre curandeiro, que aprende a tra-
dição de ser mestre, mas tem uma 
banda que mistura rock and roll e 
música cubana. Um exemplo é o 
Maciel Salu, que é filho do Mestre 
Salustiano, da rabeca. Então o Nação 
valoriza isso. 

C.F: Como as pessoas que trabalham 
no Maracatu se mantêm financeira-
mente? Eles possuem outro emprego?
Melão: Todo mundo tem outro em-
prego. O mestre do Estrela, que é um 
senhor de sessenta e poucos anos e 
é considerado o maior mestre de 
maracatu atual, ele é funcionário 
público. Eu formei em engenharia 
florestal e dou aulas de reforço de 
matemática, mas quero trabalhar 
com música. É dureza trabalhar com 
isso. Mas quero um dia conseguir 
conciliar a produção cultural com o 
trabalho de músico. Em Viçosa, tem 
muito isso. Tem agrônomo artista, 
veterinário que é também ator, ou 
músico, ou cantor. Eu dou minhas 
aulas, trabalho com O Bloco aqui, 
toco na escola de samba. Aqui tam-
bém eu achei umas boas referências, 
que é a Escola de Samba Unidos dos 
Passos, que é na Rebenta Rabicho. 
Eu tenho muita vontade de trabalhar 
na arte e na educação. Aqui eu não 
consegui, mas eu estou querendo ir 

pra um lugar e botar isso em prática.
P.: Quais são as dificuldades de incen-
tivo e apoio enfrentadas pelo grupo?
Melão: Faltam várias coisas. Falta 
patrocínio das empresas da cidade, 
porque elas já patrocinam outros 
projetos. Seria importante que essas 
empresas financiassem o grupo, por-
que nós somos uma atividade per-
manente de cultura aqui na univer-
sidade, nós não somos simplesmente 
um grupo musical. Falta apoio da 
universidade também; ela poderia 
transformar o grupo em uma de suas 
atividades culturais, facilitando a ob-
tenção de financiamento. Um grupo 
de pessoas físicas nem sempre con-
segue isso. Então seria bom se ela, 
de alguma forma, abraçasse esses 
trabalhos culturais de verdade, por-
que tem capoeira, tem O Bloco, tem 
teatro, tem muita coisa acontecendo. 
Falta apoio da prefeitura também. Já 
tentei colocar oficina nas periferias 
aqui, mas a gente não consegue. En-
tão falta apoio de todos os sentidos. 
A galera se mantém porque estudan-
te tem uma condição mínima, tem 
dinheiro para comprar o instrumen-
to, por exemplo. Mas a gente tem o 
sonho, desde o começo do grupo, de 
entrar nas periferias da cidade, de 
montar grupos com crianças, mas 
até hoje nós ainda não conseguimos.

  Dedim de prosa
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 O movimento é uma das princi-
pais condições do ser humano. Do 
nascimento até sua morte, o homem 
está destinado a mover-se de inúme-
ras e variadas formas. Uma dessas 
formas é expressa através do espor-
te. Ao falar desse assunto, algumas 
pessoas o confundem com a ativida-
de física. Entretanto, esses dois ter-
mos possuem significados distintos.

Enquanto a atividade física con-
siste em um conceito mais amplo, 
caracterizado por qualquer tipo de 
movimento do corpo, – desde o ato 
de piscar até uma caminhada – o ter-
mo esporte se aplica a uma prática 
com normas já estebelecidas sobre 
o seu funcionamento e certo grau de 

competição entre os participantes.
A modalidade esportiva se di-

vide ainda em duas categorias di-
ferentes, segundo a professora do 
Departamento de Educação Física 
da Universidade Federal de Vi-
çosa (UFV), Ranah Manezenco.  

O esporte de rendimento “tra-
balha com um padrão de movi-
mentos rígidos, com a questão 
do desempenho, da melhoria, ou 
seja, da performance como um 
todo. Aqueles que o praticam es-
tão mais interessados pelos re-
sultados do que pela satisfação.” 

Já o esporte de recreação ou lazer 
“é o que a gente defende para a es-
cola, porque ele entra como um dos 
conteúdos a serem trabalhados com 
os alunos. Ele está mais voltado para 
a melhoria da qualidade de vida.”

Ainda de acordo com Ranah, para 

cada etapa da vida existe uma for-
ma diferente de se praticar esporte. 

- Na infância, o exercício deve 
estar focado no conteúdo dos jogos, 
para incentivar a criança a respeito 
das regras, da convivência, da cole-
tividade, para que ela aprenda a res-
peitar a diversidade e alguns limites 
que o próprio jogo impõe. Para os 
alunos de 6 ou 7 anos, as regras do 
esporte são mostradas, com a finali-
dade de introduzir a ideia de com-
petição entre eles. Já na meia-idade, 
a musculação é fundamental, pois, 
nessa fase, há perda de massa muscu-
lar, proveniente do envelhecimento. 

Os benefícios que as ativida-
des trazem são inúmeros. Além 
de melhorar a força muscular, a 
flexibilidade e o fortalecimento 
dos ossos, a prática esportiva ain-
da ajuda a evitar sérias  doenças

  Ebulidor
O que vem por aí no Café...

João Dalla 
 Júlia Boaventura

Atividade física e lazer podem andar juntos
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como obesidade, diabetes e oste-
oporose. E as contribuições não 
se resumem apenas à parte física. 
Estudos importantes comprovam 
que os exercícios físicos melho-
ram o humor, a autoestima e a an-
siedade. Além disso, as atividades 
coletivas permitem o encontro, a 
convivência e a socialização em 
todas as idades.  

Quanto à realidade do município 
de Viçosa, a professora Ranah afirma 
que “a infraestrutura para a prática 
esportiva, tanto na cidade quanto 
na Universidade, carece de melho-
rias”, pois a demanda dessa área é 
grande. Porém, ela ressalta que al-
gumas ações estão sendo desenvol-
vidas – tanto por professores como 
alunos da UFV – para reverter esse 
quadro e suprir essa necessidade.

Um dos projetos voltados para a 
comunidade de Viçosa é o projeto 
municipal “Bom de nota, bom de 
bola”, conta com a participação de 
nove monitores - que são estudan-
tes da UFV - e proporciona diversas 
opções de modalidades esportivas 
para mais de 500 crianças e adoles-
centes com idade escolar. Natação, 
ginástica rítmica, jiu jitsu, vôlei e 
basquete são algumas das ativida-

des oferecidas, com o objetivo de 
aprimorar a inclusão social de seus 
integrantes, bem como a democra-
tização do esporte de qualidade. 

Além disso, anualmente, a Prefei-
tura Municipal de Viçosa promove 
os JEVS (Jogos Escolares Viçosen-
ses), que compreendem modalida-
des como futsal, vôlei, handebol e 
peteca, disputadas entre alunos do 
ensino médio da cidade. De acordo 
com o site da própria prefeitura, o 
objetivo dos jogos é “promover a 

ampla mobilização da juventude em 
busca de aumentar a participação em 
atividades esportivas, a integração 
social e a construção da cidadania.”

Apesar dos inúmeros bene-
fícios que a atividade esportiva 
oferece para aqueles que a prati-
cam, Ranah diz que o esporte não 
pode e não deve ser visto como 
a solução de todos os problemas.

- A gente sabe que hoje que se 
a atividade física é bem orientada, 
ou se o individuo tem sua própria 
autonomia para programar sua pró-
pria prática, ele consegue viver com 
seu corpo de uma maneira mais 
saudável, menos preocupante; ele 
promove melhor a sua saúde. Só 
que nós não podemos também me-
dicalizar a educação física ou pen-
sar que ela vai curar todos os males; 
que o esporte vai salvar a humani-
dade e oferece melhores condições 
de trabalho, tudo isso é uma falácia.

De acordo com a especialista, 
são diversos os fatores que, alia-
dos ao exercício físico, garantem 
uma vida melhor, mais longa e 
mais saudável. Para cuidar do cor-
po ou da mente, ou mesmo para 
se divertir, o importante realmen-
te é não ficar parado e mexer-se!

  Ebulidor

 Curiosidades
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Descubra quais são as quatro atividades físicas que, se-
gundo médicos e especialistas, mais queimam calorias.

1º lugar: Corrida
Uma hora do exerício gasta cerca de 900 calorias!

2º lugar: Andar de bicileta
A atividade é responsável pela queima de 840 calorias.

3º lugar: Tênis
O esforço físico é recompensado com a perda de 800 calorias.

4º lugar: Futebol
O esporte queridinho dos brasileiros consome 780 calorias.

João D
alla

Diversos projetos em Viçosa difundem a prática entre moradores da cidade.



Participação popular na questão do Paraíso em Viçosa

O Paraíso é uma área rural de Vi-
çosa e abrange parte da microbacia 
do ribeirão São Bartolomeu, que é 
responsável pelo abastecimento de 
70% da água da cidade no período 
chuvoso, e 30% no período de seca. 
No início de 2012, o Poder Executi-
vo entrou com um projeto de lei para 
transformar a região em zona urbana. 
Tratava-se de um projeto polêmico, 
com aspectos prejudiciais à popu-
lação e pretendia mudar as condi-
ções de toda uma área para atender 
a uns poucos interesses particulares. 

O Plano Diretor de Viçosa, de 
2000, já identificou que a área não 
deveria sofrer adensamento popula-
cional, devido as suas características 
ambientais. Há anos era reivindicada 
a criação de uma Área de Proteção 
Ambiental (APA) do São Bartolomeu. 

A proposta de lei foi elaborada 
sem discussão prévia e sem os de-
vidos esclarecimentos à população 
envolvida; sem ter, primeiramen-
te, definidos os limites e regras da 
APA. O projeto apresentava graves 
problemas. O primeiro era o de não 
permitir a instalação de indústrias 
de nenhuma espécie, o que inviabi-
lizaria até mesmo pequenas agroin-
dústrias. O projeto de lei apresentava 
o termo “empreendimento” ao invés 
de “construção”, o que transparecia o 
real objetivo da lei - que era o de lidar 
apenas com projetos de maior escala, 
ou seja, de condomínios fechados. 

Estabelecia que “os projetos de em-
preendimentos a serem instalados na 
ZR5 deverão conter” os sistemas de 
captação de águas pluviais; de recarga 
artificial de lençóis freáticos; de cole-
ta, destinação e tratamento de esgotos 
sanitários e compensatórias pelos im-
pactos ambientais negativos decor-
ridos, dentre outros. Tais exigências 

impossibilitariam o proprietário de 
apenas um lote de construir. Por fim, 
estabelecia que a zona fosse inserida 
em uma APA, a ser criada num pra-
zo de doze meses. Isso era o mesmo 
que dizer que ela não seria criada, já 
que este é o destino quase certo do 
que se deixa para depois no Brasil. 

Foi realizada, então, uma audi-
ência pública, com grande partici-
pação popular, na qual o projeto foi 
amplamente rejeitado e a criação da 
APA foi exigida. No lugar do proje-
to, um vereador propôs um substi-
tutivo, que manteve os mesmos pro-
blemas do anterior. Podia se deduzir 
que, se o projeto exigia tantas formas 
de compensar os impactos, era por-
que a região é ambientalmente frágil 
e carecia de mais estudos e de pro-
vidências urgentes de preservação. 

Alguns dos vereadores insistiam 
na sua aprovação, já que havia in-
vestidores interessados. Transformar 
área rural em urbana é exigência 
para que os investidores obtenham 
recursos para financiar as obras. Al-
guns vereadores defendiam o pro-
jeto, pois alegaram a ocorrência de 

obras irregulares na área e, por isso, 
sustentavam que providências de-
viam ser urgentemente tomadas, sem 
levar em conta o fato de que mes-
mo na área rural, nada impede que 
o poder público exerça fiscalização. 

A solução para o impasse deve-
ria ser a rejeição de qualquer proje-
to de lei ou substitutivo referente à 
criação da Zona Urbana do Paraíso. 
Seria mais adequado deixar a dis-
cussão para o próximo ano, com a 
nova composição da Câmara. Ou-
tra medida necessária seria tomar 
imediatamente as ações de fiscaliza-
ção da região, impedindo a constru-
ção em áreas de proteção ambiental 
e a construção de chacreamentos. 

Na semana seguinte, em reunião 
ordinária da Câmara - novamente 
com ampla manifestação contrária da 
população e uma acalorada discussão 
- foram votados o projeto substitutivo 
e o original. Ambos foram rejeitados e 
a instalação da APA, entendida como 
prioridade. O Paraíso continuaria 
rural até que as medidas de proteção 
ambiental possibilitariam orien-
tar para uma possível urbanização. 

  Cafeteria
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Ítalo Stephan

Projeto para a urbanização da região do Paraíso foi extremamente rejeitado pela população.

Ítalo S
tephan



Fusão de secretarias na cidade não é a solução!

  Pilão
Política

O Ministério da Cultura passou 
por um processo de transformações a 
partir de 1985, que culminou na Lei 
Federal de Incentivo à Cultura e fez 
com que o movimento sociocultu-
ral perdesse a representatividade nas 
propostas de política pública para a 
cultura. A falta de conexão entre os 
setores socioculturais, acentuado pe-
las políticas governamentais, contri-
bui com um processo de subutilização 
dos espaços, infraestruturas, recursos 
materiais e humanos disponíveis. 

Esse desperdício causado pela falta 
de atuação articulada é um dos fatores 
mais nefastos na condução de proces-
sos de desenvolvimento local e das di-
retrizes para a política cultural. Com o 
setor sociocultural desarticulado, ve-
rificou-se a diminuição significativa 
das ações do estado e das instituições 
a ele vinculadas no campo cultural; 
e, de outro, uma intensificação voraz 
da cultura de massa, cujo objetivo é 
a captura mercadológica da subjetivi-
dade e dos desejos da sociedade, espe-
cialmente dos jovens universitários. 

No entanto, esse quadro começa 
a se alterar nos últimos anos, com 
os avanços ocorridos no campo da 
cultural do país. O Plano Nacional 
de Cultura foi aprovado em 2010, 
e tem como principal articulador 
federativo o Sistema Nacional de 
Cultura (SNC), que prevê ações in-
tegradas dos sistemas de cultura em 
seus diversos níveis – União, esta-
dos, municípios e Distrito Federal. 
O SNC tem por objetivo fortalecer 
institucionalmente as políticas cultu-
rais com participação da sociedade. 
É ele o principal instrumento para 
responder aos maiores desafios que 
se apresentam - de assegurar políti-
cas públicas de cultura como política 
de Estado, em níveis cada vez mais 

elevados de participação e controle 
social, e de viabilizar estruturas com-
patíveis com a importância da cultu-
ra para o desenvolvimento do país. 

Acompanhando os avanços nacio-
nais de políticas culturais, o movi-
mento social das culturas de Viçosa 
se mobiliza desde abril de 2012, atra-
vés de reuniões para debater a adesão 
do município ao SNC, reformulação 
da lei do sistema municipal de cultu-
ra, dentre outos. Com isso, diversos 
avanços ocorreram e culminaram 
com a aprovação da lei e assinatura do 
acordo para adesão do município ao 
sistema ainda no ano de 2012.  

No entanto, no dia 30 de novem-
bro, durante a realização da mesa 
de debate sobre o SNC, no Festi-
val Fora dos Trilhos, foi exposto o 
projeto de reforma administrativa 
da Prefeitura Municipal de Viço-
sa que previa a fusão da Secretaria 
de Cultura e Patrimônio com as se-
cretarias de Esporte e Educação. 

A fusão das secretarias repre-
sentaria um retrocesso tanto para 
as políticas culturais quanto para 
as metas educacionais, além de de-

monstrar claramente que a adminis-
tração não compreende a dimensão 
simbólica da cultura para o desen-
volvimento da cidade. Fusão não é a 
solução.  Enquanto a administração 
busca fundir secretarias, o Movi-
mento Social das Culturas se mo-
biliza pela integração e interação, 
descentralização e ampliação pro-
gressiva dos recursos para a cultura. 

Após ampla mobilização da clas-
se cultural e a ativação de uma pe-
tição pública online, a Câmara dos 
Vereadores votou pela NÃO JUN-
ÇÃO das secretarias, representan-
do uma grande vitória dessa classe. 
Retoma-se, assim, a cultura como 
um direito dos cidadãos e um pro-
cesso social de conquista de auto-
nomia, ao mesmo tempo em que 
se ampliam as possibilidades de 
participação dos setores culturais 
na gestão das políticas culturais. 

Reafirma-se, desse modo, a im-
portância de sistemas de com-
partilhamento social de respon-
sabilidades, de transparência nas 
deliberações e de aprimoramen-
to das representações sociais. 

Ygor Sás 
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C
oletivo 103

Classe cultural se reuniu para discutir a proposta de fusão de duas secretarias do município.



Primeira edição do Festival Fora dos Trilhos realiza ofici-
nas, shows e debates no campus da UFV

Entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro 
de 2012, o Coletivo 103, ponto de articulação do 
Circuito Fora do Eixo em Viçosa, realizou o Festival 
Fora dos Trilhos de Artes Integradas - festival inte-
grado ao Circuito Mineiro de Festivais Independen-
tes e à Rede Brasil de Festivais.

Ocupar uma universidade com outra universida-
de mostrou-se algo bem possível. Propor novos ar-
ranjos de saberes, novas plataformas de produção e 
sistematização de conhecimento, acessíveis a quem 
está disposto a experimentar propostas colaborati-
vas de formação livre, mais antenadas às necessida-
de e desafios deste século é exatamente o que propôs 
o campus temporário do Festival Fora dos Trilhos 
de Artes Integradas da Universidade Livre Fora do 
Eixo.

Diversos debates, shows e oficinas - tudo isso gra-
tuito - ocuparam o campus da UFV. O hackeamen-
to das universidades públicas pela sociedade civil 
organizada é um dos grandes desafios que se apre-
sentam a quem luta por uma universidade verdadei-
ramente pública, gratuita, socialmente referenciada 
e de qualidade para a nossa e as futuras gerações.

“... basta reconhecer o belo e ousar 
exprimi-lo. Em outros termos, é di-
zer muito em poucas palavras”. O que 
o jovem Werther, de Goethe, nos en-
sina sobre a poesia, muito se aplica a 
mais recente obra de Amauri Adolfo, 
agricultor familiar e poeta popular 
de Espera Feliz/MG - poetaagricul-
tor esse que já deu luz a duas outras 
obras, “Redemoinho” (2007) e “O 
trem” (2008) e esse ano nos presen-
teia com seu lançamento “Pedaços de 
Poesia”. 

Para quem conhece suas outras 
incursões pelo mundo da palavra li-
terária, vê nessa sua coleção de ano-

tações concretas e marginais (temos 
uma mostra de que a poesia concre-
ta, marginal e panfletária não morreu 
e habita os rincões de minas!), fruto 
da inspiração cotidiana, uma nova e 
ousada forma de escrever.

Dessa vez como “poeta dos cacos”, 
traz-nos a incompletude de sentidos 
que nos rodeia, convida-nos a preen-
cher os espaços vazios, a reorganizar 
a linguagem, descortinar as palavras 
e o cotidiano e descobrir a beleza que 
habita nele, porque “O mundo está 
cheio/De entendidos/E tão sem sen-
tido”.

Para muitos parecerá repetitivo, 
um dejá vu modernista/concreto, 
mas não. Estamos diante de um poeta 

que deixado de “ser para ser” resigni-
fica esse processo com uma matéria 
poética cotidiana que para “Quem 
não/Entende da matéria/Pensa [ou 
pensará] que/Tudo é matéria”.

Como escrito em prefácio por 
Marcio Gomes da Silva, “Em cada 
pedaço de poesia, verás o poeta mar-
ginal, o poeta erótico, o poeta mili-
tante, o poeta infantil, o poeta agri-
cultor, enfim, o poeta de sete faces”. 

Vale a pena conferir, enfim, - poe-
tizar o seu tempo entre uma atividade 
e outra com esses pedaços de poesia! 
Para contato com o autor e aquisição 
do livro: Telefone: (32) 3746 1351 / 
(32) 9951 6720; Email: poetamauri@
yahoo.com.br.

  Café com...
Resenhas

Daniel Froes

Pedaços de poesia: a obra do poeta-agricultor mineiro

Ramon da Silva Teixeira
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A qualidade de ensino na universidade pública foi 
uma das discussões apresentadas pelo evento
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MID 2012 abre espaço para trabalhos independentes

Nos dias 14, 15 e 16 de Dezem-
bro aconteceu a III Mostra Indepen-
dente de Dança – MID 2012 - um 
dos principais eventos de dança e 
artes integradas de Viçosa.A MID é 
construída por alunos do curso de 
Dança da UFV, com o apoio de pro-
fessoras, em especial da Professora 
Andréa Bergallo, que acompanha o 
evento desde a sua segunda edição. 

Inicialmente a MID foi criada a 
partir da vontade dos estudantes 
de conquistar um espaço no qual 
pudessem apresentar, criar, dirigir, 
discutir, produzir, dialogar e ex-
pressar trabalhos independentes 
com direção e recursos próprios. 

A partir da iniciativa proposta, 
inúmeros trabalhos de origens diver-
sas tiveram espaço e oportunidade de 
participar da mostra, assim como es-
tudantes de outros cursos e moradores 
da cidade, criando um ambiente hete-
rogêneo de ideias que se cruzaram e 
criaram conexões antes inexistentes.

Um dos seus principais objeti-
vos é estimular a produção artís-
tica independente e proporcionar 
um espaço aberto para artistas que 
queiram mostrar o seu trabalho, 
sendo este de dança, teatro, foto-
grafia, ou outros. É importante res-
saltar que esse espaço visa provocar 
a produção artística e cultural da 
cidade e da universidade em con-
junto, incluindo discussões, pesqui-
sas, exposição de trabalhos práticos 
- como pinturas, desenhos e vídeos. 

Para que todos tivessem a opor-
tunidade de desfrutar desse espaço, 
o evento aconteceu na Casa Arthur 
Bernardes, no centro da cidade, com 
entrada gratuita. Durante os três dias 
de evento, a MID contou com a par-
ticipação de estudantes e professoras 
da UFV, a presença de bailarinos de 

outras instituições e de toda a comu-
nidade viçosense. As apresentações 
se deram de várias formas diversifica-
das, incluindo performances, dança 
contemporânea, dança do ventre, tri-
bal fusion, teatro, vídeo-dança, entre 
outras. O grupo de dança Rascunho 
estreou a versão final do trabalho Ma-
quillage, fazendo a abertura do even-
to. A mostra contou também com a 
participação do O Bloco, grupo que 
resgata uma manifestação artística de 
maracatu na universidade, em uma 
marcha a favor da cultura para Viçosa.

No ano passado, a MID incorpo-
rou mais uma vez em sua programa-
ção, além das apresentações que já 
propostas, mesas de discussões com 

os temas “Políticas Públicas para a 
Cultura”, mediado pela professora do 
curso de Dança Andréa Bergallo; e 
“Corpo e Contemporaneidade”, me-
diado por Éden Peretta, professor e 
pesquisador no Departamento de Ar-
tes Cênicas da Universidade Federal 
de Ouro Preto. 

Para complementar as ativida-
des propostas, houve também duas 
oficinas oferecidas no último dia do 
evento: “Dança-teatro”, ministrada 
pelo professor Éden Peretta; e “Pe-
quena investigação para um passo” 
de dança contemporânea, ministra-
da por Camila Bronizeski, licencia-
da em Artes Cênicas pela UNESP e 
bacharel em Dança pela UNICAMP.

Juliana C
âncio

  Café com...

Juliana Câncio  
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O evento ofereceu diversas apresentações artísticas e mesas de discussões

REDAÇÃO

PEDRO IVO FERNANDES
Estudante de Arquitetura/UFV

JOÃO DALLA
Estudante de Jornalismo/UFV

JÚLIA BOAVENTURA
Estudante de Jornalismo/UFV

ÍTALO STEPHAN
Professor de Arquitetura/UFV

YGOR SÁS
Coletivo 103

RAMON DA SILVA TEIXEIRA
Estudante de Ciências Socias/UFV

DANIEL FROES
Coletivo 103

JULIANA CÂNCIO
Estudante de Dança/UFV

Quer colaborar com o Café Expresso? 
Envie fotos e resenhas para o e-mail: 
cafefilosoficoufv@gmail.com. As me-
lhores serão selecionadas pela equipe 
e estarão na próxima edição do infor-
mativo.



O ensaio fotográfico desta edição registra os melhores momentos de dois eventos que acon-
teceram em Viçosa: a MID, que reuniu artistas e alunos do curso de dança da UFV; e o sa-
rau musical Trilha da Lira, promovido pelo Café Filosófico e apresentado pelos poetas Julio 
Satyro e Bella Mendes, que mostrou como a mistura entre música e poesia pode dar certo. 
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