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A prática de esportes está quase 
sempre relacionada a uma ativida-
de saudável e prazerosa. Mas será 
que praticar esportes é realmente 
uma forma de lazer? O último en-
contro do Café Filosófico abordou 
essa e outras questões, e contou 
com a participação de Deyliane 
Pereira, coordenadora do Projeto 
Esportivo Segundo Tempo; Ranah 
Manezenco, professora de Educa-
ção Física da UFV; Tommy Wanick, 
professor do grupo Capoeira Alter-
nativa; além de Antônio de Paula 
Araújo, mais conhecido como Mes-
sias, técnico de futebol da região.

Ranah iniciou o debate justa-
mente levantando a questão se o 
esporte pode ser considerado uma 
forma de lazer e buscou descons-
truir tal conceito. Para ela, o espor-
te existe como uma instituição já 
fundamentada, mas que, por fazer 
parte de diferentes culturas, pos-
sui especificidades locais constru-
ídas por cada povo. Isso significa 
que quando falamos em esporte, 
devemos articular indivíduo e so-
ciedade, ou seja, pensar num todo. 

Existem duas conceituações do 
que seria o lazer, o ócio e o não tra-
balho. A caracterização do que é 

lazer e a possibilidade de o esporte 
se enquadrar nela depende do que 
cada sociedade considera como sua 
“hora do não trabalho” ou as carac-
terísticas do seu “ócio”. De acordo 
com Ranah, no que tange à ques-
tão da saúde, esse debate pode se 
prolongar muito, pois se idealiza 
muito a questão do ser saudável, 
mas se esquece de questionar para 
que e para quem é essa qualidade 
de vida. O esporte é ótimo, afirmou 
Messias, mas como forma de com-
petição ele pode ser bastante difícil.

O esporte é também realizado na 
“hora do trabalho”, não apenas no 
ócio, argumentou Deyliane. Para 
alimentar o sistema produtivista, 
as empresas hoje possuem horários 
voltados para a prática de ativida-
de física entre seus funcionários. O 
esporte, como um todo, tem sido 
sempre voltado para o rendimen-
to, seja ele físico, econômico ou 
competitivo. Não se pratica espor-
te simplesmente pelo lazer, visa-
mos sempre algum objetivo, seja 
enquadrar no “padrão de corpo 
saudável”, seja ganhar dinheiro ou 
até mesmo aumentar o rendimen-
to do funcionário da sua empresa.

Tommy é professor voluntário 
de capoeira desde que chegou a Vi-
çosa e, para ele, o esporte deve ser 

tratado como uma prática cultural 
singular de cada sociedade, mas 
isso não o desqualifica como uma 
opção de lazer. Ele afirmou que cos-
tumamos considerar nossa hora de 
lazer aquela na qual não estamos 
“fazendo nada” ou estamos senta-
dos num bar com os amigos, mas o 
lazer pode ser algo saudável. A ca-
poeira, por exemplo, é um esporte 
que proporciona uma qualidade de 
vida física e mental, e que pode cla-
ramente ser vista como uma forma 
de lazer, por ter um caráter diver-
tido e descontraído. Outro argu-
mento fundamental abordado foi 
a desvalorização desse esporte em 
âmbito nacional. Tommy disse que 
no Brasil existe um bloqueio muito 
grande frente à prática de capoeira, 
o que não ocorre em muitos ou-
tros países, onde ela é estimulada.

Em relação à questão da desva-
lorização, obteve-se um consenso 
entre os convidados. Messias, por 
exemplo, argumentou que a grande 
dificuldade encontrada em Viçosa 
é “fazer funcionar”. Existem profis-
sionais em diversas áreas esportivas 
na cidade, projetos de extensão dos 
mais variados, mas existe um “pra-
zo de validade”, pois esses estudan-
tes, quando se formam, vão embora 
e não há uma continuidade dos pro-

   A Borra
Esporte e lazer pautam agenda de debate do Café Filosófico

Rachel Dornelas

Aconteceu no Café... Café Expresso - Ano 2, número 4, Abril 2013 2

Jú
lia

 B
oa

ve
nt

ur
a

Júlia B
oaventura

O encontro contou com a participação interessada do públicoOs convidados debateram sobre esporte e lazer em Viçosa



A vida nas cidades nos assusta e nos deslumbra. Em 
Viçosa, muitas são as vozes em dissonância sobre os de-
safios, os problemas e as maravilhas de nela se viver.  

A vida cultural, cheia de potência e criatividade, 
precisando ser mais levada a sério. A segurança, pe-
dindo passagem na cidade excludente e desigual. A 
educação, entre o carimbo do burocrata e a tarefa de en-
sinar/aprender a viver junto com os outros, construin-
do códigos de respeito e operacionalização da vida. 

A edição número 4 do Café Expres-
so traz estes e outros temas, para os quais ser-
vem mais como perguntas do que respostas prontas. 

Estará a cidade de Viçosa mais insegura? De onde vem 
a insegurança? As escolas têm sido o espaço da formação 
integral? Como é a cultura em Viçosa? O que nos diz a cul-
tura de rua? O que fazem as marchas nas ruas de Viçosa? 

A cidade de Viçosa, apesar de parecer pacata, se movi-
menta constantemente. Os movimentos da cidade se expres-

sam nas marchas, como a Marcha Nico Lopes; na atuação 
política, seja dos vereadores seja dos movimentos sociais e 
sindicais da cidade; no agir educativo dentro e fora da escola. 

Pensar os problemas e desafios da cidade é uma tarefa para 
muitos, sejam eles educadores, políticos, sociólogos, estu-
dantes. Se, como mostra o CENSO 2010 do IBGE, em torno 
de 84,4% da população brasileira vive em áreas urbanas, é 
nas cidades que mora a maior parte da população brasileira. 

Então é preciso pensar sobre essa vida, que seja plural, demo-
crática e boa para todos e todas. Parafraseando a famosa estro-
fe de “Comida” dos Titãs, lembrada na Nico Lopes deste ano: 

“A gente não quer só bebida, a gente 
quer cultura, diversão e arte!” 

Boa Leitura!

Barista

Expedientejetos. O que falta, como afirmou 
Deyliane, são políticas públicas 
governamentais efetivas que vi-
sam uma melhoria dos projetos 
esportivos, tanto em âmbito estru-
tural - na construção de espaços 
para a sua prática - quanto pro-
fissional - na valorização destes. 
Pois, por não existir um prestígio 
devido, os profissionais da edu-
cação física se alocam nas acade-
mias de ginástica e deixam as ou-
tras práticas esportivas apenas para 
os momentos do “não trabalho”.

Mas não foram apenas os con-
vidados que debateram o tema! 
Contamos também com uma par-
ticipação massiva dos ouvintes, 
que indagaram acerca de questões 
relevantes, como a acessibilida-
de, o investimento público no es-
porte de alto rendimento, o anta-
gonismo entre o saber técnico e o 
saber prático, e também a norma-
tização de um padrão de saúde. 

“No curso a gente pensa mais 
no discurso”, respondeu Ranah, 
“não se trabalha a prática des-
se discurso e apenas persiste 
uma reprodução do já existente”.

Editorial

   A Borra
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A ausência de uma política cul-
tural, que seja capaz de trabalhar o 
planejamento de ações contínuas, 
representa um dos grandes obstá-
culos para o desenvolvimento da 
área em Viçosa. Ainda assim, algu-
mas iniciativas surgiram nos últi-
mos anos, mostrando as carências 
e as potencialidades da cidade. O 
Café Expresso bateu um papo sobre 
este e outros assuntos com Geral-
do Luís Andrade, mais conhecido 
como Geraldão, militante no cam-
po da cultura no município e eleito, 
recentemente, vereador. Confira!

Café Expresso: Fale um pouco sobre 
sua vida e sua relação com Viçosa.
Geraldão: Eu nasci em Viçosa. Saí 
pra estudar aos 19 anos, em Gover-
nador Valadares, onde fiz Comu-
nicação Social. Sou filho de uma 
senhora que foi empregada do-
méstica na mesma casa durante 44 
anos, e desde que a minha mãe en-
gravidou, seus patrões abraçaram 
a gravidez, dando todo o suporte. 
Então eu fui criado estudando em 
escola particular, tinha acesso a to-
dos os clubes da cidade. Só que 
quando essa senhora, que era mi-
nha madrinha, morreu, os custos 
foram cortados da noite para o dia. 
Tive que fazer alguma coisa para 
me sustentar, porque até então eu 
vivia da mesada e estava acaban-
do o meu curso. Enfrentei algumas 
dificuldades e não consegui termi-
nar o curso lá. Completei minha 
formação na UFV como estudante 
especial. Quando fui estudar, imagi-
nava que não mais voltaria para Vi-
çosa, porque minha ideia era ir para 
uma cidade de médio ou grande 
porte, onde há uma inserção maior 
dos profissionais da minha área.

CF: Você formou e já come-
çou a trabalhar? Como foi isso?
Geraldão: Quando eu formei, come-
cei a trabalhar como voluntário. Bati 
na porta de todos os veículos. Exis-
tiam os dois jornais que ainda exis-
tem em Viçosa, além da TV Viçosa e 
das rádios. Eu acabei não sendo acei-
to, mas já havia me envolvido no uni-
verso da produção cultural antes de 
me formar. Hoje tenho um currículo 
de mais ou menos uns trinta eventos, 
com sucessos e fracassos. Entre eles, 
se destaca o “Disque-Alegria”, que 
levou atividades culturais e de lazer 
para comunidades como Santo An-
tônio e Bela Vista. Nesse meio tem-
po, a Vera Saraiva, vereadora na épo-
ca, incentivou que a gente buscasse o 
apoio da sociedade e dos vereadores 
através de uma participação na tri-
buna livre da Câmara. Essa partici-
pação despertou na direção do jornal 
Folha da Mata um interesse pela mi-
nha mão de obra. Só que nessa épo-
ca eu trabalhava na Rádio Quintal 
como voluntário, e ainda conciliava 
isso com o trabalho de barman. Nes-
sa época, eu me sustentava aos tran-
cos e barrancos, com muita ajuda 

de amigos de infância, até chegar ao 
Folha. Acredito que eu estar hoje na 
política é um pouco fruto dos meus 
seis anos no Folha da Mata, onde 
eu sou responsável pelo caderno 
cultural CulturAtividade. Mas tam-
bém tem a trajetória como um todo.

CF: E a música, como aconteceu?
Geraldão: A minha origem é de es-
portista na veia, eu pratico diversos 
esportes, mesmo não tendo o tipo 
físico para atleta. Na época de Vala-
dares, minhas amizades foram eram 
com os músicos da cidade, até porque 
Valadares tem uma cena musical for-
te. Então lá eu fiquei acompanhando 
os caras, cheguei até a ser produtor 
de uma das bandas. Mas nunca, eu 
me via subindo em um palco para 
cantar. E, ao mesmo tempo, aqui em 
Viçosa, eu tinha amizade com todo 
mundo, inclusive com um grupo de 
músicos. Eu já frequentava os en-
saios, e nesse meio tempo comecei a 
me envolver mais. Assim cristalizou 
a primeira banda. Mas eu não tinha 
aquela “malícia” musical e a banda 
acabou. Depois montamos o Bla-
ck Blues, que tem uns quatro anos.

Júlia B
oaventura

  Dedim de prosa
Entrevista

A falta de continuidade é o grande obstáculo para a cultura 
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Inicialmente, eu comecei dividindo 
o vocal com o Rafael e ali eu tive um 
grande aprendizado. A estrada foi se 
consolidando, e acabou acontecendo 
o que acontece com a maioria das 
bandas da cidade que são compostas 
por estudantes: eles se formavam e 
iam embora. Aí sobramos eu e o ba-
terista, e criamos o Pura Água.

CF: O qual a sua opinião sobre ini-
ciativas como o Café Filosófico?
Geraldão: Eu acho que já falei isso 
no encontro do Café Filosófico que 
eu participei [realizado em março 
de 2012, discutindo o tema “Polí-
ticas de Cultura”]. Por que eu não 
falo, por exemplo, “Café Filosófico 
é inovador”? Porque faltou uma po-
lítica de continuidade de outras ini-
ciativas, como o “Café com Papo”, 
que já existiu. O Café Filosófico veio 
preencher uma lacuna deixada pelo 
o “Café com Papo”. E essa realidade 
(de não continuidade) pode ser vista 
em várias ações. Será que daqui há 
5 anos nós ainda teremos o Coletivo 
103, que está fazendo um grande tra-
balho hoje? A gente pode dizer que 
houve uma lacuna, que agora está 
sendo retomada, mas eu me questio-
no por que outras iniciativas foram 
interrompidas? A política dos órgãos 
não é contínua. A cultura precisa, e 
nesse meio incluo o esporte e o lazer, 
se focar no planejamento. 

CF: Depois disso tudo, a sua traje-
tória te leva pra política como?
Geraldão: No inicio do processo 
eleitoral eu me fiz esse mesmo ques-
tionamento. Mas eu vi que eu já es-
tava militando há muito tempo, mas 
sem formalização. Então, aconteceu 
naturalmente. Desde que eu voltei 
[de Governador Valadares] me fi-
liei a um partido. Então houve uma 
pressão dos amigos e das lideranças 
partidárias para que eu entrasse na 
política. Mas também vem da minha 
curiosidade. Eu não tenho a forma-

ção teórica na política, sou um polí-
tico mais de corpo a corpo mesmo.

CF: E você acha que mudou al-
guma coisa, da militância cul-
tural que você fazia para ago-
ra, que você é vereador?
Geraldão: Eu acho que agora não 
sou mais apenas um agente cultural. 
A cobrança da população é em todas 
as áreas. As áreas com as quais não 
tenho envolvimento são as que mais 
têm me procurado para atuar por 
elas... Uma das mudanças que per-
cebi é que hoje eu tenho que trocar 
de roupa de acordo com a ocasião, 
coisa que antes eu não fazia. Hoje 
sou uma figura pública. A minha 
postura também se transformou. 
Mas eu acho que não mudei muito, a 
essência eu tento manter. Com dois 
meses de trabalho, já dá pra notar 
a diferença, mas é preciso saber en-
contrar o equilíbrio. Então eu estou 
nessa fase de profunda imersão, den-
tro desse universo de cobranças, rei-
vindicações, de entender que a gente 
como político está na vitrine e está 
sendo julgado a todo o momento. E 
acho que a avaliação dos trabalhos, 
sejam meus ou de qualquer um, deve 
ser feita no prazo certo, mais no fi-
nal do mandato. É preciso lembrar, 

ainda, que Viçosa é uma cidade com 
baixos recursos. Então é preciso cap-
tar recursos de outras formas!

CF: Agora, que você está lá dentro, 
você começa a ver a complexidade 
do problema. O que você nos diria 
que falta pra Viçosa?
Geraldão: Eu fiz uma brincadei-
ra outro dia, e espero que eu não 
seja mal interpretado, mas Viçosa 
é uma questão de jogar tudo fora 
e fazer de novo, porque em todas 
as áreas a gente é carente. A cidade 
não é compatível com a população 
que ela tem. Viçosa não tem uma 
infraestrutura. Mas fica a pergun-
ta: Como mudar isso? Acho que a 
primeira coisa, que vale até como 
provocação, é a UFV ter um pouco 
mais de comprometimento com essa 
comunidade. Existem tentativas de 
intercâmbio entre cidade e univer-
sidade, mas não é uma coisa pro-
grama e organizada de verdade. Na 
cultura, eu vou bater naquela tecla 
novamente, e acho que isso se apli-
ca a todas as áreas: faltam políticas 
públicas estabelecidas, faltam pla-
nos políticos para várias ações. Há 
sempre discussão, solução para os 
problemas, mas não há, e volto nessa 
questão, a continuidade das ações.

  Dedim de prosa
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Quando se trata de arte, o ser 
humano consegue se reinventar 
de uma forma impressionante. Da 
pintura clássica à abstrata, das po-
esias românticas às modernistas, da 
música barroca à atual: os artistas 
sempre encontraram uma maneira 
de transcender aos conceitos tradi-
cionais da sociedade e conseguiram 
exprimir, de forma inovadora e mar-
cante, seus sentimentos e emoções.

Atualmente, uma nova modalida-
de artística tem florescido e ganha-
do espaço nas cidades. A arte urba-
na, também chamada de arte de rua, 
se refere às manifestações artísticas 
desenvolvidas no cenário urbano. 
Ela abrange uma imensa gama de 
vertentes, que vão de apresenta-

ções teatrais e dança à fotografia. 
A expressão que nomeia a arte 

surge do movimento histórico ocor-
rido em Los Angeles, no início da 
década de 70, chamado Under-
ground (subterrâneo, em inglês). 
Mais conhecido atualmente como 
Cultura Underground, o termo se 
refere a todo ambiente cultural 
que foge aos padrões comerciais. 

Mariana Bretas, professora do 
curso de Comunicação Social/Jor-
nalismo da UFV e doutora em Esté-
tica e Teoria da Arte, acredita que o 
principal objetivo da modalidade é 
evidenciar que a cidade é um orga-
nismo vivo e mutável. Sobre o sur-
gimento da arte urbana, ela afirma:

“A arte de rua ganha destaque en-
tre os anos de 1980 e 1990, vinda de 
um cenário underground, mas des-
de as vanguardas do início do sécu-

lo XX que o espaço urbano já servia 
de inspiração e cenário para as per-
formances e atividades dos grupos 
como, por exemplo, os Dadaístas 
e os Surrealistas. Além, é claro, da 
Pop Arte, que em meados do século 
passado, explorava e evidenciava 
os elementos de consumo urbano.”

A forma de arte urbana mais co-
nhecida e popular atualmente é, 
sem dúvida, o grafite. Ligada di-
retamente à cultura Hip Hop, a 
prática iniciou-se como uma ati-
vidade ilícita, já que se limitava a 
inscrições pichadas em paredes. 
Mas, em pouco tempo, as picha-
ções evoluíram para formas de 
expressões artísticas – principal-
mente por meio de desenhos – e 
ganharam o status de arte de rua. 

Não é difícil enxergar as mar-
cas e os vestígios que o grafi-

  Ebulidor
O que vem por aí no Café...

  Júlia Boaventura

Arte Urbana promove democratização da  cultura
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te vem deixando pelas cida-
des. Em um simples e curto pas-
seio pelas ruas, é possível ob-
servar as ilustrações coloridas e 
enfáticas que dão vida e energia 
aos muros cinzentos e opacos.

Em Viçosa, ainda que de forma 
tímida, a modalidade tem se desen-
volvido e conquistado a atenção dos 
moradores. Gabriel Esper, grafiteiro 
há cerca de 10 anos, é um expoente 
da arte na cidade. Nascido em São 
José dos Campos, São Paulo, o artis-
ta começou a se interessar pelo gra-
fite por meio do trabalho de amigos.

“Alguns murais executados por 
amigos mais velhos me tiraram do 
eixo. Na época eu já mexia com 
spray, mas executando pichações. 
Daquele típico espírito de con-
testação de uma juventude, sem 
muita projeção na cidade, nasceu 
meu interesse pelo desenho vin-
culado à inserção na cidade. Al-
guns amigos foram fundamentais 
para essa transição, e me mostra-
ram, através de suas artes, o uni-
verso imenso de possibilidades de 
representação e intervenção do 

grafite na cena urbana da cidade.”
Gabriel diz que - para chegar 

a sua atual técnica - foram mui-
tos anos de aprendizado. Através 
da experiência adquirida com co-
legas de trabalho e com o tempo, 
conseguiu desenvolver um estilo 
próprio, que herdou da pintura, 
do teatro e do cinema, as princi-
pais inspirações. O artista valoriza 
também a estética e as intervenções 
urbanas no momento de criação.

De acordo com ele, a recepção 
dos moradores de Viçosa à sua 
obra é bastante positiva, já que ele 
tenta inserir, de forma respeitosa, 
seu trabalho na cidade. Diversas 
faixas etárias apoiam seu traba-
lho, incluindo as crianças, que se 
deslumbram com as cores vibran-
tes aplicadas em suas ilustrações. 

Gabriel   acredita que o respeito que 
recebe dos viçosenses vem, em par-
te, por causa dos lugares em que ele 
desenha: geralmente, são locais de-
gradados, pouco atrativos, que após 
a intervenção do grafiteiro, ganham 
um visual colorido e encantador.

“O grafite inovou e populari-

zou o conceito de representação da 
pintura e sua inserção na cidade. 
A externalização da arte no espa-
ço público pode não ser inovação 
do grafite, porém, a magnitude do 
movimento e sua repercussão mun-
dial nos ensinou uma prática, um 
protesto de leitura global. Cada 
lugar e pessoa se apropriam à sua 
maneira, com seus temas, seus an-
seios, suas cores... O que o grafite 
me ensinou, e o que venho tentan-
do passar, é justamente a possibili-
dade de popularização, interação 
e cidadania com o lugar que vive-
mos. Podemos e devemos influen-
ciar o espaço público, ele tem que 
nos gerar conforto e criatividade.”

Para aqueles que se interessa-
ram pelo trabalho do artista, suas 
obras não estão em um museu 
ou mesmo à venda. Elas perten-
cem à cidade, fazem parte de seu 
cenário, enfeitando, aprimoran-
do, divertindo e representando a 
cultura e os moradores de Viço-
sa. Uma demonstração de que a 
arte é e deve ser, acima de tudo, 
uma prática democrática e social. 

  Ebulidor
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As obras do grafiteiro Gabriel Esper podem ser encontrados por toda a cidade. Conheça um de seus trabalhos!



Resolução da SEE causa discussões sobre a educação

Em março entrou em vigor a Re-
solução da Secretaria Estadual de 
Educação (SEE), nº 2.253, Art.4º, pu-
blicada em 09 de Janeiro de 2013. Ela 
traz que “Nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, os componentes cur-
riculares de Educação Física e Edu-
cação Religiosa serão ministrados 
pelo próprio regente da turma, exce-
to quando, na escola, já houver pro-
fessor efetivo ou efetivado pela Lei 
Complementar nº 100, de 007, nesses 
componentes curriculares” (p.01).

Em termos de legislação, essa Re-
solução contraria a Lei Estadual nº 
17.942, no que diz respeito ao ensino 
de educação física e ensino religioso. 
O Art. 3º (p.130) representa que a 
disciplina de Educação Física “deve-
rá ser ensinada ao detentor de diplo-
ma de Curso Superior de Graduação 
em Educação Física, na modalidade 
de licenciatura plena”.  Logo, o pro-
fessor regente não pode ministrar 
conteúdos dessa disciplina, pois é 
formado no curso de Pedagogia, o 
qual não traz em sua grade curricu-
lar disciplinas suficientes de Educa-

ção Física. Isso não deve ser igno-
rado por aqueles que fazem as Leis 
que orientam a educação mineira. 

Já a disciplina de Ensino Religioso 
deve ser ministrada por quem tem 
“curso superior de licenciatura ple-
na em Ensino Religioso, Ciências da 
Religião ou Educação Religiosa; em 
qualquer área do conhecimento, des-
de que tenha cursado as disciplinas 
de ciências da religião, metodologia e 
filosofia do ensino religioso ou edu-
cação religiosa, com carga horária 
mínima de quinhentas horas; pós-
-graduação em curso de pós-gradu-
ação lato sensu em ensino religioso 
ou ciências da religião; ou ainda, por 
aqueles que têm qualquer curso su-
perior, acrescido de curso de meto-
dologia e filosofia do ensino religio-
so oferecido, até a data de publicação 
desta Lei, por entidade credenciada e 
reconhecida pela Secretaria de Esta-
do da Educação” (Art.: 1° p. 151/152). 

Diante disso, conclui-se que o 
professor de sala pode ministrar a 
disciplina em pauta, desde que te-
nha a formação complementar. 

Essa Resolução da SEE preocu-
pa educadores de modo geral, pois 

as diretrizes não foram debatidas 
com os professores. De acordo com 
o Sindicato Único dos Trabalhado-
res da Educação (Sind-UTE) não há 
uma discussão por parte da SEE em 
relação à política pedagógica que é 
implementada; as resoluções vêm 
prontas e cabe aos diretores efetivá-
-las nas escolas. Desde outubro de 
2012, por exemplo, não há um en-
contro entre o governo e a categoria 
para discutir as políticas pedagógicas 
que estão sendo implementadas, sem 
serem construídas, junto à categoria.

O Sind-UTE/MG tenta esta-
belecer um canal de comunica-
ção com os dirigentes da SEE para 
discutir não só políticas salariais, 
mas, principalmente, políticas pe-
dagógicas ao longo dos anos. No 
entanto, essa comunicação não 
acontece, pois o governo se nega, 
muitas vezes, a receber a categoria. 

Em conversa informal, alguns 
educadores da rede estadual de Vi-
çosa, ao receberem tal notícia, ar-
gumentaram que não se sentiam 
preparados para ministrar conteú-
dos referentes ao ensino religioso 
e educação física e que, no horário 
em que eram ministradas tais disci-
plinas, eles desenvolviam novas me-
todologias de  ensino. Resumindo, 
esse horário também era um mo-
mento de estudo desses educadores. 

Diante do exposto, concluímos 
que a nova Resoulação deve ser re-
elaborada em conjunto com a cate-
goria. As Resoluções, ao serem ela-
boradas, devem considerar o aluno 
como centro do processo de ensino/
aprendizagem; algo que está sen-
do ignorado pelo Estado, quando 
o mesmo elabora Leis sem discu-
tir com aqueles que fazem a edu-
cação deste país: professores e ou-
tros profissionais da educação que 
fazem parte do cotidiano escolar. 

  Cafeteria
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Nova resolução contraria Lei Estadual nº 17.942 e pode trazer prejuízos  à educação brasileira
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A (falta de) segurança em Viçosa incomoda moradores

  Pilão
Política

Quando se anda por Viçosa, é 
possível ouvir as mais diversas re-
clamações a respeito da questão da 
Segurança Pública na cidade. Vá-
rios bairros pedem o “olho vivo” 
- as câmeras da Polícia Militar -, e 
muitos comerciantes reclamam de 
assaltos repetidos. Eles estão assus-
tados com motociclistas que bur-
lam suas câmeras de segurança 
com o uso de capacetes e invadem 
seus estabelecimentos para assaltar.

 Existe também uma grande re-
clamação acerca do uso de drogas, 
principalmente o crack. Muitas 
famílias buscam internação com-
pulsória para seus entes, mas, na 
maioria das vezes, não recebem qual-
quer tipo de apoio ou atendimento.

Diversas instituições coordenadas 
pela Casa das Mulheres têm construí-
do protocolos de atendimento às víti-
mas de violência sexual, indicativo de 
que há aumento deste crime. Atual-
mente, devido a falta de um protoco-
lo a ser cumprido, as vítimas percor-

rem hospitais, polícia militar e civil, 
e precisam repetir inúmeras vezes o 
relato sobre a violência que sofreram.

Embora exista esta percep-
ção de insegurança - segundo da-
dos apresentados em recente Au-
diência Pública - para as polícias 
militar e civil do município a si-
tuação da segurança não é tão ca-
ótico como a população acredita. 

Eles reconhecem que a grande 
maioria dos Registros de Ocorrência 
de Defesa Civil (REDS) são relacio-
nados ao tráfico de drogas. No ano 
de 2011 representaram 50,24% das 
ocorrências, em 2012, 35,11% em 
2013, até meados de março 45,11%. 

Os crimes violentos decrescem, se-
gundo a Polícia Militar, apresentan-
do 232 ocorrências em 2011, 199 em 
2012 e 44 até março deste ano. Para 
a polícia esta queda se deve à im-
plantação de várias estratégiada cor-
poração, que têm coibido os crimes. 

Eles ainda destacam que a segu-
rança do cidadão não depende só 
da polícia, e que os mesmos pre-
cisam tomar medidas de caráter 

protetivo e preventivo, para evitar 
sofrerem qualquer tipo de  abuso.

Segundo a Polícia Civil, e conside-
rando que Viçosa possui uma popula-
ção de 75.666 habitantes (IBGE/2011), 
o Índice de Crimes Violentos (ICV) 
para o ano de 2011 foi de 3,07. 
Para 2012 tivemos um ICV de 2,63. 

Isto significa que no ano passado 
2,63 pessoas a cada 1000 habitantes, 
foram vítimas de crimes violentos 
em nossa cidade. Como o ICV para o 
Brasil é superior a 5,0, a polícia con-
sidera um bom índice para Viçosa.

Ainda florescem por aí desejos de 
presença ostensiva da polícia como 
garantia de segurança, mas a própria 
polícia nos ensina que isto não basta.

Entretanto, o aumento de equipa-
mentos públicos de lazer, a criação de 
espaços públicos para entretenimen-
to, além do cuidado efetivo de nossas 
crianças e adolescentes tem sinalizado 
algo importante. Através de medidas 
educacionais eficientes e bem plane-
jadas, a possibilidade de que Viçosa 
tenha um futuro promissor em ter-
mos de segurança é cada vez mais real.
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De acordo com a Polícia Militar de Viçosa, é essencial para a segurança que os cidadãos adotem medidas preventivas contra a violência

Marcos Nunes 



II Mostra Jazz com Jazz retrata vida de um jazzista morto

Certa vez ouvi o sociólogo José de 
Souza Martins narrar, em tom pesso-
al, a importância que o “cheiro” das 
pessoas teve em sua trajetória infan-
til. Lembrava Martins, que quando 
garoto intercambiava experiências 
olfativas com os colegas na descrição 
do que “eram” as pessoas. Diziam: fu-
lano tem cheiro de pintor; ou, ainda, 
sicrano cheira igual a um padeiro. 

Na leitura do sociólogo, indi-
víduos de diferentes classes so-
ciais traziam no corpo o odor ou o 
olor do que “faziam”. Quem traba-
lha com tinta, cheira a tinta; quem 
trabalha com pão, cheira a pão. 

Não sei ao certo se minha leitu-
ra também padece do mesmo matiz 
sociológico, mas foi exatamente isso 
que senti e, sobretudo, ouvi ao as-
sistir o longa de Kleber Mendonça 
Filho, “O som ao redor” (2012). O 
filme, de execução impecável, é ca-
paz de nos incomodar com os sons 
ordinários de nossas vidas, desper-
diçados no embuste do cotidiano. 

Quando alçados ao protagonis-

mo incômodo no qual se encon-
tram, os sons começam a nos dizer 
o que as pessoas “são”. Na fotografia 
de uma classe média pernambu-
cana ouvimos toda a sorte de gen-
te, de dramas, maiores ou meno-
res. Ouvimos o Brasil, em escala 
real e, ao mesmo tempo, reduzida. 

Com um elenco desconhecido e 
bem dirigido, Mendonça Filho estala 
nos nossos ouvidos um país moder-
no e atrasado, onde radicam a impu-
nidade e a indiferença, além da sen-
sualidade e do desconforto. 

O filme ainda abriga duas se-
qüências memoráveis: uma empe-

dernida reunião de condomínio, 
onde o jovem João, interpretado por 
Gustavo Jahn, angustiado e resigna-
do discorda dos pares sob olhares 
e comentários desgostosos; e a im-
pressionante Maeve Jinkings, que 
interpreta a sensual e comum dona 
de casa Bia, fumando maconha com 
o auxílio de um aspirador de pó, 
num atraente balé de som e ima-
gem. Esta, aliás, ganha nossos olha-
res e ouvidos nos mínimos detalhes. 

Depois de tanto escutar, confesso 
que saí do cinema em silêncio, do-
minado pelos sons que me rodeavam 
e rodeiam. Um filme a ser ouvido.

  Café com...
Resenhas

O som sobre quem nós somos

Diogo Tourino de Sousa

Café Expresso - Ano 2, número 4, Abril 2013 10

D
ivulgação

O filme conta com a participação de atores desconhecidos pelo grande público

No dia quinze de março aconteceu 
a II Mostra Jazz com Jazz, no Espa-
ço Fernando Sabino. Com entrada 
gratuita, o evento é um projeto de 
extensão do curso de Dança da UFV. 
A mostra contou com várias lingua-
gens artísticas, dentre elas música, 
- com a artista e bailarina Glaucia 
Lahmann e no violão Paulo Bandei-
ra - artes plásticas - com Tuwile Jor-
ge e Gabriel Esper, que ficaram no 
hall do Espaço grafitando durante o 
espetáculo - e com dança, é claro! 

A mostra é um trabalho artís-

tico com o tema “Quando Morre 
um Jazz Man”, que pretende mos-
trar como são (e eram) as brigas 
de gangues nas comunidades mar-
ginais, além de retratar a realida-
de das mães e mulheres prostitutas 
que vivem (ou viviam) a mercê 
dessa vida subjulgada de precon-
ceito e, muitas vezes, de miséria. 

O espetáculo apresenta a vida de 
um músico e artista que morre em 
uma briga de gangue, deixando a 
mãe desolada. Ao mesmo tempo, o 
evento mostra como são os funerais 
feitos por jazzistas, que tocam em 
homenagem ao amigo morto. Todo 

o enredo mostra, através da dança, 
como era esse rapaz, o sofrimento da 
sua mãe, a tristeza de quem perdeu 
um amigo e a alegria de poder ho-
menageá-lo em seu funeral. O espe-
táculo foi um sucesso e contou com 
a presença de um publico variado. 

É importante lembrar que o pro-
jeto de extensão é aberto para quem 
quiser participar! Ele propõe uma 
linha de estudos sobre o Jazz como 
música, dança e movimento urba-
no, além de abordar outros temas, 
como a luta da comunidade ne-
gra imersa em uma sociedade pre-
conceituosa. Viva o Jazz com Jazz!

Juliana Cancio



Marcha Nico Lopes: busca pela popularização da cultura

Possuiu o tom de uma velha 
música, familiar aos nossos ouvi-
dos. O ritmo de uma melodia bem 
conhecida se misturou à realida-
de de uma cidade e à vida de uma 
universidade; teve cor de protesto 
e gente jovem pelas ruas. Foi as-
sim que, entre os dias 11 e 16 de 
março de 2013, aconteceu em Vi-
çosa a 84ª Marcha Nico Lopes. 

Com o tema “A gente não quer 
só bebida, a gente quer cultura, 
diversão e arte”, os organizadores 
buscaram a construção de uma 
marcha política e cultural, pro-
pondo a popularização da cultura, 
além da abertura de espaços para 
discussões sobre a situação cultu-
ral na cidade e na universidade. 

No decorrer da semana, fo-
ram realizadas mesas de deba-
tes, rodas de conversas e ofici-
nas, nas quais os tradicionais 
blocos se preparam para a marcha. 

A primeira Marcha Nico Lo-
pes aconteceu em 1929. Em um 
sábado à tarde, os alunos da an-
tiga Escola Superior de Agricul-
tura e Veterinária (ESAV) se fan-
tasiaram e saíram do campus em 
direção ao centro da cidade, fa-
zendo criticas à política em geral. 

Em 2013, os blocos se concen-
traram no estacionamento do PVB. 
Na tarde de sábado, 16 de mar-
ço, a marcha seguiu puxada pelo 
grupo de maracatu de Viçosa, O 
Bloco, e a escola de samba tam-
bém viçosense Unidos dos Passos. 

Entre diferentes opiniões do que 
deve ser a Nicolopes, há os que 
acreditam na sua força política e na 
sua vertente contestatória, ambas 
relacionadas com diversão; mas há 
também aqueles que pensam que a 

marcha se resume a uma festa  rega-
da a bebida  e que acontece na reta 
principal da universidade. 

Neste ano, estudantes e moradores 
de Viçosa compareceram em peso 
no evento, representando a grande 
pluralidade e diversidade de pessoas 
e culturas que a Nicolopes abrange.

Entre os blocos que desfilaram, 
se destacaram: o “Bloco contra as 
opressões”, que saiu às ruas com sua 
sede por um mundo sem racismo, 
machismo e homofobia;  o “Blo-
co dos Cursinhos Populares”, com 
sua sede de transformação; o blo-

co “Chegando e Rebentando”, das 
crianças arteiras com sua sede por 
justiça; o bloco “Diferentemente 
iguais”, com sede de uma infraes-
trutura universitária mais acessível 
a portadores de deficiências físicas. 

Esses e outros grupos marcha-
ram com seus cartazes, gritos e 
batucadas, se manifestando pe-
las ruas até a Estaçãozinha, onde 
o grupo NvRap e a banda Macaco 
Velho fecharam o evento com mui-
ta música. A marcha mostrou, mais 
uma vez, a importância da luta por 
uma sociedade mais justa e melhor.

A
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endes

  Café com...

Paula Viana
 Anna Laura Mendes 

Eliza Moura
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A marcha contou com diversos blocos, que reivindicaram uma cidade melhor
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Quer colaborar com o Café? Envie 
fotos e resenhas para o e-mail: cafe-
filosoficoufv@gmail.com. As melhores 
serão selecionadas pela equipe e es-
tarão na próxima edição do informativo.



Nessa edição, o Aroma traz os melhores momentos de dois acontecimen-
tos que se destacaram em Viçosa: a II Mostra Jazz com Jazz e a Nico Lo-
pes, com sua famosa Marcha pela cidade. Os dois eventos trouxeram uma pro-
gramação diversificada e com o foco voltado para a questão cultural. Confira!
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