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  No dia 26 de agosto foi 
realizado no espaço da Casa 
Arthur Bernardes, às 18hs, o 
encontro “Vi Café com Jazz”, 
em parceria com a produtora 
de eventos artísticos Vi Produ-
ções, como parte do Circuito 
Vi Jazz & Blues 2014 em Viço-
sa. O evento teve como tema os 
ritmos do Jazz e do Blues, suas 
histórias, desenvolvimentos e 
o cenário contemporâneo dos 
gêneros musicais, contando 
com a participação do cien-
tista social Jefferson Boechat, 
professor do Departamento 
de Ciências Sociais da UFV, 
do médico Sérgio Lopes, ide-
alizador do Circuito Vi Jazz & 
Blues, e do economista Wilson 
Garzon, idealizador e presi-
dente do projeto Clube do Jazz. 
O evento teve início com 
a apresentação do espetá-

culo “Quando morre um 
Jazzman” (primeira cena) do 
grupo Jazz com Jazz, do De-
partamento de Dança da UFV. 
A seguir, o professor Jefferson 
Boechat iniciou o debate abor-
dando o histórico do blues e 
seu surgimento no cenário so-
ciocultural, como expressão da 
angústia da comunidade afro-
-americana, oriundo dos cantos 

de fé religiosa, chamados spiri-
tuals, cantados pelas comuni-
dades dos escravos libertos. Seu 
desenvolvimento aconteceu nos 
estados do sul dos EUA, Louisia-
na, Mississipi, Alabama e Geór-
gia, e suas diferentes ramifica-
ções e fusões estilísticas, como 
o jazz, o  rhythm and blues, o 
country e até o rock and roll.
O médico Sérgio Lopes contou 
a respeito de seu projeto e a re-
percussão do mesmo na cena 
artística e cultural nacional. O 
ViJazz & Blues Festival foi cria-
do em 2007 na cidade de Viço-
sa, para divulgar a música ins-
trumental do Jazz e Blues, com 
uma proposta de interiorização 
e democratização da cultura. 
No ano de 2013, tornou-se Cir-
cuito ViJazz & Blues Festival, 
ampliando-se para as cidades de 
Belo Horizonte,  Juiz  de  Fora,  
Araxá e  Ponte  Nova. O circuito 
é reconhecido pela ABRAFEST 
(Associação Brasileira de Festi-
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Público variado prestigiou nosso evento, teve aula de história e aprendeu sobre música 

 O debate destacou a história sociocultural do Blues e também abriu espaço para perguntas
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Outubro. Mês de aniversário da nossa 
Constituição federal. A famosa “constitui-
ção cidadã”, responsável por nos devolver 
a democracia e o respeito a direitos indi-
viduais. Outubro, mês também de ver a 
ordem política dessa constituição ganhar 
forma e fôlego nas eleições, que o país vi-
vencia em seus anos pares, incluindo este 
ano de 2014. O café expresso compartilha 
com a nossa constituição atual a vocação 
democrática e cidadã, buscando contribuir 
com o acesso da população à informação, 
instrumento que qualifica sua participa-
ção responsável no debate público. Inclu-
sive, no debate público que concretiza os 

anseios constitucionais de formação demo-
crática da vontade política, seja nos proces-
sos eleitorais, como este em curso, seja na 
implementação de leis e políticas públicas 
que também devem ser orientadas pelas 
diretrizes estabelecidas na nossa lei maior. 
Nesse sentido, o café expresso reitera seu 
compromisso com a debate no espaço pú-
blico, entregando ao leitor mais uma edição, 
cujo conteúdo é atravessado por questões 
proeminentes para a nossa atual democra-
cia, como as próprias eleições, a criminali-
dade e a exclusão social, a interferência da 
lei nas relações privadas, etc. Esperamos 
que tenham todos todos uma boa leitura.
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vais de Jazz & Blues) como um  
dos principais festivais do país.
O economista Wilson Garzon 
falou sobre seu projeto e a di-
vulgação do universo do jazz. 
Garzon alimenta uma página 
com informações sobre o esti-
lo musical,  como os princi-
pais eventos e apresentações 
do cenário musical, nacional 
e internacional, rádios on-
line disponíveis, venda de 
cd’s e livros, história do jazz 
e biografias de seus grandes 
nomes, além de uma galeria 
dedicada aos fotógrafos e ar-
tistas plásticos que retrataram 
o jazz através de seus olhares.
O evento constituiu uma boa 
oportunidade para os aman-
tes do Jazz e do Blues, além 
de ampliar o conhecimen-
to acerca dos gêneros musi-
cais para o público em geral.

 Expediente

Editorial
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Conhecido como Quarta Letra, o  
rapper tem construido ininterrup-
tos 14 anos compondo e cantando  
com seu grupo NVRap , e se orgu-
lha do trabalho que tem realizado. 
Mesmo não fazendo disso seu ga-
nha pão, para ele o que vale é fazer 
seu trablaho bem feito e passar sua 
mensagem. 

C.F -Quero saber da 
sua história pessoal. 
Quem é você, de onde 
você veio, qual a sua 
história com o rap.

Quarta Letra- Bom, eu 
sou natural de Rio Cas-
ca e vim parar aqui não 
sei como, com 4 anos de 
idade, era muito mole-
que ainda, provavelven-
te fugindo de fome, de 
alguma coisa que a mãe 
fugia e trouxe os mole-
ques pra cá. Enquanto 
todo mundo sonha com 
metrópole grandiosa 
minha mãe me trouxe 
pra Viçosa não sei pra 
quê. Então essa história é muito bre-
ve, ex aluno de funabem, não tem 
muita coisa. Já minha história no 
Rap é o seguinte, todo grupo de rap 
ou todo grupo musical começa com 
uma brincadeira. Ninguém foge dis-
so e nós também começamos como 
uma brincadeira, numa falta de opção 
de lazer no bairro onde a gente mora 
de repente a gente resolveu se reu-
nir pra fazer alguma coisa no sábado 
a noite. na verdade na época a gente 
começou a cantar funk, nem era rap 
naquela época. A gente nem sabia o 
que era rap, a verdade é essa. Isso era 
1999, 2000, por aí assim. E aí a gen-
te começou a se reunir na APOV ali 
do bairro, a Associação Assistencial e 
Promocional da Pastoral de Oração 

de Viçosa, eles liberaram o espaço, a 
gente começou a se reunir, e ai come-
çou a alguém aparecer com uns discos 
de vinil instrumentais, e a gente co-
meçou a cantar funk, fazer gracinha, 
começaram a aparecer os microfones 
de R$1,99, e assim surgiu essa vonta-
de de cantar, esse contato nosso com 
a música mesmo. E aí, alguém ficou 
sabendo que a gente estava fazendo 
isso, e como a APOV tem uma ligação 
com a prefeitura, olha só como Viço-
sa era legal, rolava ônibus que ia em 
todos os bairros fazendo encontros 
culturais. Ônibus de som mesmo, car-

ro de som. E aí pararam lá em Nova 
Viçosa e chamaram a gente pra gente 
poder se apresentar. E a gente naque-
la “pô a gente não tem um nome, não 
tem nada, nem sabe o que tá fazendo”. 
Subimos pra casa e fizemos duas mú-
sicas nossas, rápidas. A gente nem sa-
bia como era compor e tal, foi tudo em 
um dia. Fizemos duas músicas nossas 
e apresentamos essas duas músicas, e 
dali nós sentimos que era pra gente 
continuar. Essa é a história de como 
começou a NVRap. A gente não sabia 
o que era rap, demorou uns 4 anos pra 
gente se tocar, “opa, peraí, a gente tem 
um grupo de rap e o negócio é bom.”

C.F- Vocês tinham alguma inspira-
ção no mundo do rap naquela época?

Quarta- A gente tinha uma preocu-
pação muito grande, porque todos os 
grupos de rap tinham nomes lindos 
sabe? Era coisa de Realidade Cruel, 
Racionais Mc’s, aquela coisa para 
pensar sabe? Cirugia moral, e a gente 
pensava: “cara, NVRap, vai onde isso? 
Vai a lugar nenhum um nome desses.” 
(risos) E a gente entendeu que músi-
ca não é só o nome do grupo, não era 
só o que a gente estava acostumado a 
ouvir de São Paulo, tem em todo lu-
gar que você vai. O bom do Hip Hop é 
que é uma cultura universal. Rap não 

é um estilo brasileiro, é 
um estilo mundial. E 
a gente demorou pra 
entendeu que nós está-
vamos dentro de uma 
cultura que não é nossa, 
que já existia há muito 
tempo.  E o bom do rap 
é que o rap ensina a gen-
te a pesquisar as coisas. 
E a gente foi pesquisan-
do, “pô o cara tá falando 
de Marighella, quem é 
Marighella?” “o cara ta 
falando de Afrika Bam-
baataa, quem é?” O cara 
inventou o Hip hop. 

Aí você corre atrás 
entendeu? E a gente 
começou a pesqui-

sar isso tudo. Um grupo de rap nun-
ca está maduro enquanto não souber 
sua história. E a gente escutou os me-
lhores, que é Racionais, Gog, Thaíde, 
a gente pegou os pilares da cultura.  

C.F -Sempre foi fácil pra vocês escreve-
rem suas letras?

Quarta- Primeira coisa pra você ser 
um bom rapper é você sacar de po-
esia, porque o rap é poesia de mor-
ro, mas é poesia pura. E outra coisa 
é que se você não for um bom aluno 
de redação na escola você nunca vai 
conseguir desenvolver uma história. 
Então o rapper é geralmente o cara 
que é bom aluno de português, bom 

  Dedim de prosa
Entrevista

NVRap: Poesia, Arte e Criação
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O rapper busca manter contato com outros rappers no Brasil e exterior



aluno de história ele tem que ser, e o 
cara tem que saber estudar história 
paralela. Não a história que ensinam 
pra gente na escola, ele tem que saber 
quem foi Malcolm X, e na escola não 
te ensinam quem foi Malcolm X. O 
rapper é curioso. E como a gente já 
mora em uma periferia que na época 
era uma das mais perigosas da cidade, 
ali a gente tem material para fazer rap 
a vida inteira. Hoje em dia o rap está 
muito aliado ao MPB, a música tradi-
cional brasileira, então você vê o Crio-
lo, apesar de cantar uma realidade, ele 
canta uma realidade do Brasil inteiro. 
Então pra gente fazer letra de rap é a 
coisa mais fácil do mundo. Se alguém 
chegar e falar “ faz uma letra sobre ra-
cismo”, eu vou fazer uma letra sobre 
racismo porque eu estudei sobre ra-
cismo. A gente tem que procurar sa-
ber disso. O maior desafio disso aí tal-
vez seja rimar. Mas se você escutar os 
raps mais antigos os caras não se pre-
ocupavam em rimar não, ele queriam 
passar a mensagem. O rap carioca que 
veio com essa coisa de Flow, de levada 
de ritmo, e encaixou isso com o rap de 
São Paulo. O rap tem muito de abra-
çar o que a cultura local tem a oferecer. 

C.F- Qual a sua visão da política cultu-
ral da cidade?

Quarta- Não existe política cultural 
na cidade. Essa visão não é pessoal, ela 
é real. Eu sou conselheiro de cultura 
na cidade e eu sei o que está aconte-
cendo aqui. Quem faz a cultura de 
Viçosa são os artistas, se os artistas 
não chegarem e “pô, eu sou malaba-
rista, se eu não fizer meus malabares 
de alguam forma ninguém vai me 
ajudar a fazer”, o artista tem que ter 
essa visão também. Uma parte da so-
lução esteve bem próxima que foi a 
criação do Conselho de Cultura, e ele 
não funciona. É falta de interesse de 
quem está envolvido, e dos próprios 
artistas. A solução pra isso ainda tá 
muito longe de acontecer e não vai 
acontecer. Enquanto você estiver num 
mundo capitalista não vai acontecer. 

C.F- Como você vê especialmente o rap 

ter saido dos morros e ter sido reco-
nhecido como um ritmo digno de ser 
tocado em rádios, de ganhar prêmios..

Quarta- O rap é um estilo músical. E 
por ser um estilo musical ele está su-
jeito a virar moda. Tem muita moda 
hoje no hip hop, o Emicida por exem-
plo, o cara é super cabeça, super in-
teligente, mas o estilo que implantou 
pra ele mesmo não permite que ele 
dispense um convite da Globo por 
exemplo. O Gog tem isso. O Gog foi 
chamado pra Globo 6 vezes e dispen-
sou as 6 vezes. E ele tem pesadelo com 
isso até hoje porque ligam pra ele até 
hoje. Porque o cara é revolucionário. 
Enquanto a galera estava brincan-
do de fazer rap aqui, ele estava lá em 
Cuba estudando na universidade de 
lá. Ele estava pegando as coisas do 
socialismo sabe? Então ele é um cara 
guerrilheiro, não é um cara que brin-
ca de fazer rap. O Gog faz coisa séria, 
o Racionais Também. Você consegue 
levar o Edi Rock sozinho, o Ice Blue, 
mas eu duvido você levar o Mano Bro-
wn e o KL Jay, ou o Racionais juntos 
numa TV grande, você não consegue. 
Por que esses caras sabem como fun-
ciona essa máquina da mídia, eles sa-
bem que da mesma forma que ela cria 
heróis ela cria vilões. Estão tentando 
transformar a menina lá do racismo 
contra o Aranha em uma heroína. O 
rapper que sai do gueto ele tem que 
lutar, e as vezes o cara tem 30 anos de 
rap e não consegue lançar um CD. Te 
dar um bom exemplo é do Marechal. 
Se você fizer uma lista dos dez princi-
pais nomes do rap hoje não tem como 
deixar Marechal de fora. E o Marechal 
não tem um álbum lançado até hoje, 
e ele é uma lenda no Rio de Janeiro. 

C.F- Como o Rap brasileiro ele é visto 
no exterior?

Quarta- Depende. Pela cena Under-
Ground do exterior, a cena escondi-
da, é visto o verdadeiro rap. Pela cena 
Pop, que é a cena do FiftCent, a cena 
do Mainstream americano, o rap nem 

existe aqui, o rap aqui é o Mr. Catra. 
O rap, para os americanos principal-
mente, é o funk. É o Mr. Catra, o MC 
Guimê, que faz a linha deles. A linha 
sexual deles, o rap americano tem 
muito isso. Mas para a cena Under-
gound, eles trabalham com Emicida 
pra você ter ideia. O Racionais está 
fechando o álbum deles lá. E agora 
eles estão com MC Guimê, porque 
MC Guimê produziu o disco dele 
com  Dr. Dre, e aí tem que respeitar, 
Dr. Dre é O cara do hip hop ameri-
cano. Todo mundo tem o sonho de 
produzir com ele. E de repente o cara 
apareceu em fotos com Dr. Dre, Emi-
nem, tudo isso no Instagram dele. 
Então se você olhar o estilo do funk 
daqui e do rap de lá é igual. O funkei-
ro daqui simplesmente rouba o estilo 
do rap americano e trás pra cá. É o es-
tilo ostentação, o estilo de festa, o es-
tilo pornografico, a Annita a maioria 
das coisas que ela faz a Beyoncé faz. 

C.F- Quais são suas últimas obras?

O ultimo CD lançado do NV rap foi o 
“Tradicional Light extra forte”, ele está 
disponível para baixar gratuito, ele 
está no youtube  com as músicas sepa-
radas e juntas também. Ultimamente 
a gente lançou 4 CDs, 3 e o do Ramon 
Shadrak, tudo pela Cabulosa. Nesse 
momento o Ramon está fazendo a se-
gunda Mix Tape dele que é o “Shadrak 
Várias Missões part. 2”, e eu estou fa-
zendo um MT solo. Tem uma produ-
ção marcada pra dezembro que é com 
uns caras mais fortes do rap. Eu e o 
Ramon fizemos uma música, a gente 
não gravou ela ainda, e ultimamente a 
gente tem feito muita parceria com ra-
ppers de fora. A gente acabou de fazer 
a música, com instrumental nosso, e 
a galera gostou, mostramos o instru-
mental pros rappers, eles gostaram, e 
pediram pra participar, então a gen-
te vai gravar a música e vai fazer um 
remix da música ao mesmo tempo, e 
nesse remix vai ter os nomes de peso 
muito conhecidos no rap nacional.
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Quando se pensa em segurança pú-
blica, é comum que venha à cabe-
ça do brasileiro menos a ideia de 
segurança, propriamente, do que a 
de insegurança. Com o país expe-
rimentando um aumento dramático 
da criminalidade violenta durante 
as décadas de 80 e 90, generalizou-
-se a sensação de que, a qualquer 
momento, alguns de nós possamos 
engrossar as já volumosas fileiras 
de vítimas da criminalidade. Essa 
sensação se fez sentir inicial-
mente com mais força nas 
grandes cidades, onde essa 
escalada de violência se 
deu de forma mais nítida 
e foi mais ostensivamente 
noticiada. Contudo, pes-
quisas recentes, responsá-
veis pelo mapeamento da 
violência no Brasil, mostram 
que a violência se disseminou 
por todos os cantos e regiões do 
país, sendo atualmente menos sen-
tida na região Sudeste, e mais pre-
sente nas regiões Norte e Nordeste, 
com o estado do Pará e o Amazo-
nas assistindo às suas taxas de ho-
micídios dobrarem rapidamente, 
enquanto Maranhão, Bahia, e Rio 
Grande do Norte viam essas mes-
mas taxas mais do que triplicarem. 
Além disso, as pesquisas registram 
ainda que as cidades do interior 
possuem as taxas de criminalidade 
que mais crescem. Especialmente 
os municípios de pequeno e de mé-
dio porte têm sofrido com a nova 
situação. As explicações para esse 

fenômeno destacam o investimen-
to maciço do Estado em segurança 
pública nas grandes metrópoles, 
somado ao crescimento econômico 
nas cidades pequenas, que não foi 
acompanhado pelo mesmo cresci-
mento em termos de investimento 
em segurança. Com isso, o interior 
se torna, pela relação custo-be-
nefício, um lugar propício para a 
atuação do criminoso sem medo.

Essa “interiorização da violência” 
faz com que se instale no Brasil 
um novo padrão de criminalidade, 
em que a prática de crimes dá pre-
ferência a regiões antes considera-
das distantes dessa realidade, que 
se acreditava ser uma característi-
ca apenas das grandes metrópoles. 
Não indo muito longe, Viçosa tem 
sido atualmente bastante criticada 
pelos constantes crimes e falta de 
segurança nas ruas. Muitos cida-
dãos, em tom de saudosismo, ques-

tionam por que a cidade se tornou 
tão insegura para se viver, sendo 
que antigamente as pessoas podiam 
voltar para suas casas durante a 
madrugada sem sequer imaginar a 
possibilidade de serem assaltadas. 
Hoje, pelo contrário, um grande 
volume de episódios de crimes de 
furto nas ruas tem sido notificado 
nas redes sociais. Sentindo-se de-
samparada, a população acusa o 
descaso da polícia e da prefeitura 
como sendo os principais fatores 
responsáveis pelo grande volume 

de furtos, roubos e invasões 
de residências no município.

Este contexto faz com que o 
tema a segurança pública, 
em Viçosa e no país como 
um todo, ocupe posição 
central no debate político, 
exigindo das autoridades a 
implementação de formas 

organizadas de prevenção e 
repressão ao crime. Contudo, o 

que se tem observado é um foco 
desproporcional no segundo polo 
dessa demanda – a repressão – em 
detrimento do primeiro – a preven-
ção. Conforme salienta o sociólogo 
especialista em segurança pública 
e professor do Departamento de 
Ciências Sociais da UFV, Marce-
lo Ottoni Durante, “isso é mais do 
que uma questão de prender ban-
didos”, e quem busca solucionar o 
problema dessa forma está racioci-
nando por uma lógica simplista, em 
vez de discutir o cerne da questão.
Sob essa lógica simplista, negli-
gencia-se, por exemplo, a impor-
tância da prestação de serviços 
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públicos, como educação e saúde, 
além de cuidados com a cidade no 
que tange à higiene e iluminação 
públicas, como formas de não criar 
um ambiente favorável à criminali-
dade, seja pela inclusão social dos 
potenciais criminosos, seja pela 
inexistência de cenários propícios 
a se tornarem a “cena” de um cri-
me. No que tange a Viçosa, por 
exemplo, os dados obtidos pelo 
mapeamento da violência na cidade 
mostram o grande contraste entre 
centro e periferia. A consequência é 
uma maior vitimização na periferia, 
onde é comum locais mal ilumina-
dos, falta de transporte público, me-
nor oferta de escolas, existência de 
veículos ou lotes abandonados, etc.
Conforme salienta Marcelo Ottoni, 
moradores de uma cidade como Vi-
çosa, à qual chegaram mais recur-
sos, mais carros e mais gente com 
celular na mão, têm maior chance 
de presenciar os chamados crimes 
de oportunidade, principalmente 
se esse crescimento da cidade não 
é acompanhado por ações que ga-
rantam maior atenção à integração 
social das pessoas. Nas palavras do 
sociólogo: “até o bandido ter vira-
do bandido, há toda uma história 
de vida. A sociedade tem que se 
organizar e se preocupar sim com 
aqueles meninos que estão lá no 
morro. Para eles falta investimen-
to na educação e saúde. Você não 
vai resolver o problema colocando 
a polícia para resolver. Você tem 
que mostrar para essa população 
que eles são parte dessa socie-
dade, que vai integrá-los.” Se as 
atitudes tomadas para resolver o 
problema da criminalidade se res-

tringirem a afugentar o criminoso 
ou trancá-lo dentro de uma cela, 
destaca o pesquisador, permanece-
remos longe de realizar ações que 
de fato solucionem o problema.
Como outros pesquisadores na área 
de segurança pública, Marcelo Ot-
toni destaca ainda a necessidade 
de enfrentar a criminalidade não 
apenas com ações da polícia e do 
poder público, mas também por 
meio da integração entre governo e 
sociedade civil, de que são exem-
plo os Conselhos de Segurança 
Pública, presentes hoje em muitas 
cidades. Além disso, também em 
consonância com outros pesquisa-
dores da área, ele destaca a neces-
sidade de mudanças importantes 
na própria polícia, acusada diver-
sas vezes de problemas como ser 
detentora de uma formação ruim 
e de uma herança autoritária, que 
não levam em conta a importância 
de respeito aos direitos humanos. 
Aliadas às denúncias de corrupção 

na instituição, tais críticas fazem 
com que a polícia seja diversas 
vezes encarada pela população lo-
cal menos como uma parceira no 
combate ao crime do que como ou-
tra inimiga, para além, ou em con-
junto, com os demais criminosos.
Estes são alguns dos motivos que 
levaram à criação da Proposta de 
Emenda Constitucional número 51, 
que tem como objetivo uma pro-
funda reforma da polícia, incluin-
do a sua “desmilitarização”, o que 
tornaria toda a polícia submetida 
a um regime civil. Este é mais um 
exemplo que mostra a necessidade 
premente de discussão dos temas 
relativos à segurança pública na 
cidade de Viçosa e no Brasil como 
um todo, tendo como horizonte criar 
um conjunto mais eficiente e menos 
desigual de meios de prevenção 
à violência num país que, infeliz-
mente, tem insistido em figurar en-
tre os mais violentos do mundo.

  Ebulidor
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O Congresso Nacional aprovou 
no primeiro semestre deste ano a 
Lei n.° 13.010/2014 ou Lei Menino 
Bernardo. A norma homenageia 
Bernardo Boldrini quem, segundo 
investigações policiais, foi morto 
em abril pelo pai e a madrasta, no 
Rio Grande do Sul. O objetivo da 
Lei é coibir castigos físicos e trata-
mentos cruéis ou degradantes con-
tra menores, exercidos pelos pais 
e adultos responsáveis – incluídos 
funcionários de centros de interna-
ção, tutores,  babás, professores, etc. 
Apesar de ter ficado mais conhe-
cida como Lei da palmada, nem a 
palavra palmada, nem outra seme-
lhante, constam no texto da nova 
norma. Na opinião de especialistas, 
a Lei tampouco proíbe a palma-
da e, ao contrário, deixaria brecha 
para ela. “A palmada que tem mais 
efeito simbólico, de correção, não 
foi proibida, mas sim aquela que 
tem o caráter de agressão”, obser-
vava na Folha de São Paulo Ala-
miro Velludo Netto, criminalista e 
professor de direito penal na USP. 
Uma palmada com efeito simbó-
lico é uma ideia instigante. A pró-
pria mão  é toda cheia de signifi-
cados culturais. Robert Hertz, em 
A pré-eminência da mão direita 
(1903), já notava como a polarida-
de entre a mão direita e a esquerda 
refletia a divisão entre o sagrado e 
o profano no universo religioso e, 
a partir desse universo, as hierar-
quias sociais. Na tradição bíblica e 
cristã, a mão é o símbolo do poder 
e da supremacia. Ser alcançado pela 
mão de Deus é receber a manifes-
tação de seu espírito – de Deus ou 
daquele revestido do poder divino, 
como nos toques dos reis tauma-
turgos nos enfermos de escrófula 

estudados por March Bloch (1924). 
A mão também exprime a ideia de 
poder, maestria, força e dominação. 
Conforme E. Jalley no Dictionnai-
re de psychologie de Doron e Pa-
rot (PUF/1991), a mesma palavra 
em hebreu, iad, significa ao mesmo 
tempo mão e poder. A manus latina 
simbolizava a autoridade do pater 
familias e a do imperador – signi-
ficado que reverbera no rechaço à 
Lei da palmada entre os que a vêem 
como uma intervenção indevida 
do Estado em assuntos conside-
rados privados, como a educação 
dos filhos. A manus também repre-
sentava no antigo direito romano 
a autoridade do marido sobre a es-
posa. Até há pouco tempo, o que o 
pretendente pedia e tinha concedi-
da era a mão da mulher – e uma lei 
como a Maria da Penha hoje busca 
coibir a violência contra a mulher.  
Parece ter sido necessário controlar 
a ação da mão desde a mais terna 
infância. Freud, em Três ensaios so-
bre a teoria da sexualidade (1905), 
já advertia sobre o significado de 
“chupar o dedo” no desenvolvimen-
to infantil e são por todos conhe-
cidas as restrições que se levantam 

contra esse gesto. Na literatura, 
Fiodor Dostoievski também reve-
lou o caráter problemático da mão 
na experiência de Aleksei Ivánovi-
tch, o protagonista de O jogador. 
A mão é aqui associada ao vício do 
apostador compulsivo cujas pro-
messas de parar, de jogar por uma 
única e última vez, relembram ou-
tros vícios associados à compulsão 
da mão. Na fabula de George Orwell 
em A revolução dos bichos (1945), 
um dos personagens é categórico ao 
sentenciar: “O que distingue o Ho-
mem é a mão, o instrumento com 
que ele perpetra toda sua maldade”. 
Os intensos debates durante e após 
a aprovação da Lei da palmada no 
Congresso sugerem alguma impor-
tância para estudos de fôlego, se 
não sobre o efeito “simbólico” de 
uma palmada, um soco ou uma bo-
fetada, sim sobre o simbolismo da 
mão. Decerto existe uma boa quan-
tidade de estudos sobre o papel da 
mão na evolução dos hominídeos 
ou sobre os gestos. Porém, traba-
lhos propriamente sociológicos 
não abundam. Quem sabe, provo-
cados por assuntos como a Lei 
da palmada, uma historia social 
da mão ainda possa ser escrita. 

Lei da palmada e as vicissitudes da mão

  Cafeteria
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Apresentadora Xuxa acompanhou a votação ao lado do presidente do Senado,Renan Calheiros



Sobre a moralidade da política

  Pilão
Política

O período eleitoral constitui um bom 
momento para sinceras e competentes 
inflexões sobre os rumos a serem to-
mados. Até então, as melhores expec-
tativas têm, com efeito, se frustrado 
no arrazoado mínimo do possível. Foi 
assim há quatro anos atrás, quando a 
pauta da descriminalização do aborto 
foi rebaixada numa polêmica acerca 
do posicionamento da então candida-
ta Dilma Rousseff, que, no pior senti-
do que poderia ter, foi capitalizada por 
seu oponente, José Serra, mediante um 
beijo forçado em Nossa Senhora Apa-
recida no 12 de outubro daquele ano. 
À época, o que deveria ser encarado 
como um problema de saúde pública 
recebeu o trato do gosto particular, do 
posicionamento individual irrefletido 
e reverberado. De fato, é isso que temos 
visto no momento eleitoral, quando a 
política recebe o influxo “extraordiná-
rio” da vontade majoritária. Em seus 
momentos rotineiros, algo de melhor 
pode ser feito. Quase sempre produ-
zindo resultados contra-majoritários, 
por certo. As eleições de 2014 cami-
nhavam para o mesmo destino, reves-
tidas, contudo, do travo indelével da 
morte. Isso porque, até o momento o 
que de novo havíamos visto foi a per-
da trágica de Eduardo Campos, menos 
“novo” vivo do que morto, é claro. Mas 
do nada fez-se algo. A entrada no plei-
to de Marina Silva, frustrada em suas 
melhores intenções e refém da “real-
politik” que tanto condenou, trouxe 
para o cenário um elemento que bafeja 
o ânimo até então faltoso. Não preci-
so esconder que discordo de Marina 
no que ela tem de “surpresa”. A defe-
sa de uma “nova política”, como vem 
aventando sua Rede Sustentabilidade, 
traz a perversa mensagem do impolu-
to num mundo conspurcado pelo mal, 
que na política tem nome, sobrenome 
e endereço: a corrupção. Marina não 

pode se arvorar acima do mundo ordi-
nário da política. Ela é fruto dele. E as 
desventuras da vida impuseram a ela a 
necessidade de imiscuir-se naquilo que 
retoricamente criticava, abdicando de 
qualquer discussão principista. Mal-
grado isso, é benfazeja sua presença. 
Não pelos motivos, mas pelas conse-
quências. Em 2010, Marina Silva dis-
putou a presidência da República pelo 
Partido Verde. Sua saída do Partido 
dos Trabalhadores já havia promovido 
fissuras. Naquela eleição, seu tempo de 
televisão era pouco, seus investimentos 
de campanha supostamente permane-
ciam condicionados aos princípios que 
publicamente erguia como um faixo de 
esperança, enfim, suas esperanças de 
vitória eram exíguas. A providência fez 
sua parte. Em 2014, Marina irrompeu 
no cenário como um “Messias”. Se seu 
desempenho eleitoral já lhe assegurava 
a fama de azarona, de não-candidata 
passou a líder nas intenções de voto. As 
consequências não tardaram. Quem 
está na frente, é alvo. Cedo o ataque 
buscou as armas que pareciam mais 
eficazes, sem considerar eficiências 
éticas ou morais. Não condeno. Elei-
ções são curtas e o tempo não permite 
gastos perdulários. A confissão foi seu 
primeiro ponto fraco e nele me dete-

nho. Assisti, curioso, a entrevista que 
Marina Silva concedeu ao jornalista 
Willian Waack. A pauta inicial, cáus-
tica e incisiva, foi única: constrangê-la 
na sua fé. Em vários momentos Marina 
foi questionada acerca de temas polê-
micos, como aborto, união homoafeti-
va e pesquisas com células-tronco. Sua 
resposta pautou-se pela inescapável 
subjetividade da qual somos feitos. Ela 
disse: “leio o Evangelho e decido com 
a razão”. Creio ter sido essa uma das 
vitórias de 2014. Num pleito aparente-
mente insípido, e ainda fúnebre, Mari-
na soube trazer a moral para o plano 
da política. Seu ponto fraco, afirmo eu, 
não é a crença. Aliás, o modo como a 
candidata insere suas concepções no 
mundo público, visando rivalizar mo-
delos concorrentes de bem-comum, 
corrobora com o agonismo apregoado 
por Chantal Mouffe para a democracia 
contemporânea. Trata-se da consci-
ência de que a defesa do Estado laico 
constitui, igualmente, um valor para a 
vida pública. No caso, é o valor que de-
fendo. Mas devo, antes de tudo, admi-
tir sua qualidade com vistas a qualifi-
car um debate que vem se rebaixando. 
Só assim acredito que superaremos 
a limitação do possível, tornando as 
eleições uma abertura para o futuro.
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O conto “O Perseguidor” de Julio 
Cortázar é uma impressionante 
narrativa da vida do saxofonista 
Johnny Carter, contada a partir 
de Bruno, crítico de jazz e escritor 
da biografia de Johnny.  O conto 
faz parte de uma coletânea escrita 
por Cortázar em homenagem a 
Charlie Parker em 1959, denomi-
nada Armas Secretas. Cortázar 
demonstra toda a sua fascinação 
pelo mundo do jazz, descrevendo 
em detalhes tanto os ambientes 
frequentados pelos músicos, suas 
relações com o universo particu-
lar das gravadoras, das turnês, 
da criatividade musical compar-
tilhada, mas também a rica vida 
interior de Johnny. Johnny con-
densa algumas das ambiguidades 
presentes em alguns dos protago-
nistas mais ilustres do jazz, a vida 
dividida entre a genialidade, a  
boemia e o sucesso com as mul-
heres por um lado e o abuso do ál-
cool e das drogas e a pobreza ma-
terial por outro. A personalidade 

de Johnny é requintadamente 
descrita através das conversas  e 
da relação com Bruno, com sua 
companheira Dédée, com a mar-
quesa, que é uma espécie de me-
cenas dos projetos de Johnny e 
com seus parceiros musicais. Seu 
pensamento é entrecortado pela 
criação e pelo delírio, explicita-
mente relacionado ao consumo 
excessivo de álcool e drogas. Não 
temos um diagnóstico preciso das 
origens psicológicas dos delírios 
de Johnny, mas o acompanhamos 
em uma jornada em direção ao 
definhamento de toda sua hu-
manidade pela miséria, pela lou-
cura, e pelas fatalidades. Em al-
guns trechos podemos até sentir 
repulsa pela irresponsabilidade e 
auto destruição do personagem, 
o que acontece inclusive a Bruno, 
quando aquele perde seu saxo-
fone no metrô, faz confusões nos 
lugares por onde anda, mas logo 
a seguir é redimido quando apre-
senta uma nova canção e impres-
siona a todos por sua virtuosidade. 
Protagonista do conto, o jazz de 

Carter, é apresentado através da 
elegância narrativa de Cortázar, 
considerado por alguns críti-
cos um jazzista da literatura. Há 
trechos em que somos capazes 
de ouvir algumas notas extraí-
das da sensibilidade do escritor:
“Este jazz exclui todo erotismo 
fácil, todo wagnerismo, por assim 
dizer, para situar-se num plano 
aparentemente solto, em que a 
música fica em absoluta liberdade 
para não ser mais do que pintu-
ra. (...). Incapaz de satisfazer-se, 
vale como um acicate contínuo, 
uma construção infinita cujo 
prazer não está no remate, mas 
na reiteração exploradora, no em-
prego de faculdades que deixam 
para trás o imediatamente hu-
mano, sem perder humanidade”. 
A luxuosa edição brasileira da 
Cosacnaify conta com a tradução 
de Sebastião Uchoa Leite e as 
elegantes ilustrações do desen-
hista argentino José Muñoz 
e vale a pena ser lida ao som 
de Charlie Parker ao fundo, 
como o próprio Cortázar o fez.

  Café com...
Resenhas

O músico e o escritor: jazz e narrativa
Daniela Alves 
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A obra O Enteado, do escri-
tor e ensaísta argentino Juan 
José Saer é um romance, nar-
rado em primeira pessoa, 
onde o narrador é um velho 
senhor que em um tom poé-
tico faz um relato denso e re-
flexivo sobre a sua experiên-
cia de vida. Imerso em suas 
memórias, o narrador come-
ça retomando lembranças de 
sua infância marcada pela or-
fandade e pela falta de pers-
pectivas. A mercê de uma 
vida sem possibilidades, vê 
como único meio de sobre-
vivência a vida nos portos. 
Ao se tornar um “homem 
feito” tem a oportunidade 
de embarcar como grume-
te em uma fantástica via-
gem rumo a descoberta das 
Índias. A partir daí, ele pas-
sa a contar, de forma pro-
funda e analítica, as peri-
pécias da vida em alto mar.
Nesse momento, a figura 
enigmática do capitão passa 
a ser o personagem central 
de sua narrativa. Entretanto, 
o clímax da história se dá no 
momento em que o navio, ao 
chegar na bacia do Rio da Pra-
ta, é atacado por índios an-
tropófagos. Como único so-
brevivente da tripulação, ele 
passa a viver com os índios.
 Essa experiência proporcio-
nada pela vida ao lado de um 
povo com práticas absolu-

tamente distintas do que es-
tava acostumado, como, por 
exemplo, os rituais de antro-
pofagia e de sexo grupal, le-
vam o narrador a construir 
uma concepção bastante pe-
culiar acerca deste povo e 
também de sua experiên-
cia enquanto espectador e 
participante deste universo.
Ainda que o principal tema 
abordado na obra seja a ex-

periência do contato entre o 
narrador e a tribo colastiné, 
o romance de Saer apresen-
ta-se como uma minuciosa 
descrição da trajetória de 
vida de um homem, onde os 

acontecimentos são narrados 
em uma ordem cronológica. 
Embora o enredo da obra seja 
totalmente ficcional ele tem 
por base fatores históricos 
como a era das grandes nave-
gações, em meio ao contexto 
da expansão marítima euro-
peia, bem como o descobri-
mento da américa espanhola.
Sendo assim, O Enteado tor-
na-se uma boa opção de lei-
tura, tanto por sua riqueza li-
terária, que se dá em forma de  
narrativa poética, como pelo 
seu embasamento histórico 
que traz nas entrelinhas uma 
interessante discussão sobre 
a conquista da América 
Hispânica, e também sobre 
a formação da visão euro-
peia sobre o povo indígena.

Sobre  grumete e  antropófagos
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  Café com...

 Nara L. M. Barbosa
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REDAÇÃO

NARA BARBOSA
Estudante das Ciências Socias na 
UFV

VANESSA CASTRO
Estudante de Comunicação Social/
Jornalismo (UFV)

EMANUEL ARCAS
Estudante das Ciências Sociais na 
UFV

DIOGO TOURINO
Professor no Departamento de Ciên-
cias Sociais da UFV e coordenador 

do projeto Café Filosófico

GUILLERMO SANABRIA
Doutor em Antropologia Social e Do-
cente no Departamento de Ciências 
Sociais da UFV

DANIELA ALVES
Professora e coordenadora do Proje-
to Café Filosófico no Departamento 
de Ciências Sociais da UFV

Quer colaborar com o Café? Envie 
fotos e resenhas para o e-mail: cafefi-
losoficoufv@gmail.com. As melhores 
serão selecionadas pela equipe e esta-
rão na próxima edição do informativo.



O Enearte -Encontro Nacional dos Estudantes de Artes- na sua 18ª edição ocorreu aqui 
em Viçosa entre os dias 07 à 14 de Setembro, fazendo o campus da UFV palco para 
muita cor, dança, teatro, performances, atos públicos, desenhos,integração, e a cria-
tividade. Tudo isso deixando nossa universidade de cabeça mais aberta, colorida   e  
com saudades. O nosso muito obrigado aos estudantes de artes do nosso Brasil pelos 

momentos ímpares de cultura que experimentamos.  
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Foto retirada do álbum
 Enearte Viçosa 2014 no FacebookFo
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