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Express

Os melhores mo-
mentos do Café 
com Livros 2013 
- II Feira Literária 

de Viçosa

Conversa com 
Junio Ramos e 

Arlindo Angelo 
sobre música e 

cultura

Tudo o que acon-
teceu no último 

encontro do 
Café, sobre arte 

urbana

Entenda os motivos que levaram ao 
fechamento de diversos bares e 

casas noturnas em Viçosa



 No decorrer da história do ho-
mem, a arte sempre esteve pre-
sente, passando por mudanças ou 
até mesmo iniciando-as. Sua pró-
pria definição veio se modifican-
do com o passar dos tempos, mas, 
de fato, ela é a uma das princi-
pais formas de expressão humana. 

Com o desenvolvimento da so-
ciedade moderna, grandes cen-
tros urbanos são formados e 
crescem cada vez mais, e, da mes-
ma maneira, mudanças no ser 
humano e em suas atividades 
acompanham este processo, in-
clusive na arte dentro das cidades. 

Com o surgimento desta rela-
ção entre o indivíduo e a cidade, 
então, muitos debates se inicia-
ram, e as definições ainda não 
são específicas. Entretanto, po-
demos pensar na Arte Urbana 
como toda forma de expressão 
criativa em um ambiente coletivo.

Pautado por estas e outras re-
flexões, o Café Filosófico promo-
veu um debate acerca deste tema 
e buscou conciliar e abrir espaço 
para as diversas formas de visão 
da comunidade viçosense para um 
bate-papo muito produtivo. Nes-
te encontro, que ocorreu no dia 
22/06/2013, no Bar do Marcelo, 

contamos com a presença de Ma-
riana Bretas, doutoranda em es-
tética e teoria da arte e professora 
do curso de Jornalismo da UFV.

O debate teve seu início com 
uma apresentação da professora so-
bre seu trabalho e também sobre as 
reflexões que são realizadas na área. 
Para isso, foram utilizadas diversas 
imagens de artistas que realizam suas 
intervenções no ambiente urbano e 
que tem uma grande visibilidade. 

Mariana destacou a importân-
cia de se pensar a cidade como um 
espaço que influencia o cotidiano 
das pessoas e que leva a diferentes 
maneiras de se expressar. A cidade 
possui um imaginário, uma me-
mória; o espaço urbano também 
é construído socialmente, e cada 
sociedade construirá um ambien-
te diferenciado, sendo este, mui-
tas vezes, um reflexo das próprias 
pessoas - que irão construir e re-
produzir o espaço urbano de di-
versas maneiras, por meio de suas 
formas de pensar, agir, sentir etc.

A professora também mencio-
nou a relação entre a “arte margi-
nal” (uma arte que não está en-
volvida nos meios tradicionais) e 
a “arte efêmera” (algo passageiro, 
transitório, de curta duração). A 
arte feita nas ruas pode ser passa-
geira e momentânea, já que não há 

um sistema ou métodos definidos 
para preservá-la. Mariana ainda 
chamou a atenção do público para 
o papel da “indústria cultural e do 
consumo”, que muitas vezes ab-
sorve estas produções artísticas.

Finalizando sua fala, a convidada 
abordou a questão da arte produzida 
nos espaços públicos urbanos com 
algumas interrogações: quais os li-
mites destas manifestações artísti-
cas? Quais os limites das cidades? 

O ritmo de vida nos grandes cen-
tros é muito acelerado, o que mui-
tas vezes impede que as pessoas 
reparem em muitas coisas. A ideia 
da arte urbana, então, seria “chamar 
a atenção em meio à correria”, co-
loca a professora. Dessa forma, ela 
encerrou sua apresentação levan-
tando a seguinte questão: “Como 
reconhecer estas manifestações? 
Qual é a linguagem das ruas?”.

A partir deste momento, o de-
bate foi aberto ao público presen-
te, que levantou questões acerca 
das provocações feitas pela pro-
fessora, com reflexões como: qual 
a relação da Arte Urbana e o ho-
mem? Como o ser humano tenta 
“deixar a sua marca” no ambiente 
em que ele vive? Também foram 
colocadas em foco questões po-
lêmicas, como o projeto de higie-
nização da cidade de São Paulo 

   A Borra
Café Filosófico debate sobre a Arte Urbana no contexto atual

Bruno Leite 
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As manifestações que tomaram conta das ruas do 
Brasil a partir de junho desse ano trouxeram, por cer-
to, uma mensagem: há um esgotamento evidente dos 
tradicionais mediadores – notadamente os partidos 
políticos, os representantes eleitos e os movimentos 
sociais –, crescentemente incapazes de canalizar os an-
seios das populações urbanas, mas não só. 

O estopim não poderia ser mais legítimo. Tratava-
se, na origem, de questionar o alto custo de vida nas 
grandes cidades, manifesto no aumento considerado 
excessivo das tarifas de transporte, quase sempre sem 
um correlato incremento na qualidade dos serviços. Os 
usuários, cidadãos, eleitores, campeiam por horas em 
direção ao trabalho, aos estudos ou mesmo em busca 
de lazer (situação rara), sendo transportados por ser-
viços de baixa qualidade, desrespeitados, embruteci-

dos por uma perversa rotina já naturalizada. Cenário 
propício para uma justa rebeldia. 

Uma moradora da grande São Paulo soube expressar 
bem do que se tratava, ao dizer “quando o copo está 
cheio, qualquer gota o faz entornar”. Viçosa também 
viveu seus dias de “cidade rebelde”. Talvez pelo mesmo 
“esgotamento”, sem, contudo, perceber: a ausência de 
mediadores tradicionais. 

Esta edição do Café Expresso nasceu nesse contexto: 
o de uma cidade que quer falar - e falar abertamente - e 
não encontra quem possa ouvi-la.

Boa leitura!

Barista

Expediente– que levou à destruição de diver-
sas obras de grafiteiros, já que os 
muros da cidade foram pintados de 
branco -, além de vários outros te-
mas que se dissolveram deste caso.

O conceito daquilo que pode 
ou não ser considerado como arte 
também foi abordado. Um dos 
participantes se questionou acer-
ca da arte produzida no contexto 
atual - em especial a Arte Urbana 
- e levantou a possibilidade dela 
ser considerada como “a mor-
te da arte clássica e erudita ou, 
na verdade, o seu renascimento”.

Dessa forma, o evento foi fina-
lizado com a exibição de um tre-
cho do documentário Exit Through 
The Gift Shop (Saída pela Loja), 
de 2010 - indicado como Melhor 
Documentário no Oscar 2011 e 
que faturou diversos outros prê-
mios importantes, como o Inde-
pendent Spirit Awards  e o Austin 
Film Critics Assossiation, ambos 
como melhor documentário do ano 
- que retrata a trajetória profissional 
e a vida do artista de rua Banksy, 
um dos mais consagrados e conhe-
cidos no contexto artístico atual.

Editorial

   A Borra
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 Em Viçosa, a falta de desenvol-
vimento de medidas de incentivo 
à cultura, especialmente em rela-
ção à música, é um dos principais 
problemas enfrentados pelos ar-
tistas da cidade. Contudo, bandas 
como o Beba do Samba – que tem 
por objetivo resgatar as raízes do 
samba brasileiro – mostram que a 
vontade de fazer arte pode ser mui-
to maior que qualquer empecilho. 
A equipe do Café conversou so-
bre esses e muitos outros assuntos 
com Junio Ramos e Arlindo Ange-
lo, integrantes do grupo. Confira!

C.F: Para começar, gostaría-
mos que vocês falassem um 
pouco sobre a trajetória pes-
soal e profissional de vocês.
Junio Ramos: Somos todos de Viço-
sa. O grupo atual (Beba do Samba)
foi fundado em 2004, com a cantora 
Aline Calixto, que passou pela cidade 
também. Era formado mais por es-
tudantes, as pessoas não conseguiam 
permanecer na banda, que encontra-
va muita dificuldade pra ter um pes-

soal fixo. O Thiago Novato, um dos 
que deu inicio, teve que ir embora. 
Antes, ele chamou o Romário para 
tocar, que é um dos “caras” que toca 
com a gente até hoje, ele gostou, me 
chamou pra participar em 2009, de-
pois de um tempo chamei o Arlindo, 
para participar. O grupo está na ativa 
desde 2004, mas foi um pouco depois 
que começamos a tocar uma coisa 
mais nossa, fomos criando um for-
mato, com pessoas fixas de Viçosa.

C.F: Como vocês entraram no uni-
verso da música?
Junio Ramos: Eu aprendi com os 
meninos aqui da comunidade. Mi-
nha família, desde o meu bisavô, 
meu avô, meu pai, todo mundo toca 
algo e então já tá no sangue né? Com 
um pouco de vontade e com o pes-
soal aqui em cima dando uma força, 
eu consegui aprender, ia pegando 
informação com quem sabia tocar. 
Comecei tocando músicas mais tra-
dicionais, depois de um tempo com 
uma banda de pagode, depois fui to-
car forró, fui tocando o que aparecia.

C.F: Como o samba é visto aqui, na 
comunidade?

Arlindo Angelo: Aqui vem muita 
gente de fora, amigos nossos, estu-
dantes também, hoje mesmo vai ter 
samba! Eles vêm, o bar fica cheio, 
mas são poucos que gostam de sam-
ba aqui na comunidade. Os que vêm 
para o samba gostam muito, eles fi-
cam cobrando da gente. Aqui tem 
muito pagode também, eu come-
cei tocando forró, axé, marchinha 
e fiz parte de um grupo de samba 
e pagode, de 99 a 2004, e agora es-
tou aprendendo a tocar samba. 
Junio Ramos: O samba encontra 
essa dificuldade porque ele não é 
uma música comercial, como ser-
tanejo; é uma música mais como 
uma forma de protesto, para fa-
lar sobre o morro, sobre o dia a dia 
das pessoas, as dificuldades que 
passam na comunidade, nem sem-
pre todo mundo quer ouvir essas 
músicas. Geralmente as pessoas
querem sair, curtir, distrair e mui-
tas vezes esquecer os problemas; 
por isso o samba encontra difi-
culdade às vezes com o pessoal da 
própria comunidade, são poucas 
pessoas que curtem mesmo. São 
músicas feitas pra esse tipo de pes-
soa, mas o pessoal não valoriza e ou-
tras pessoas que acabam gostando.

C.F: Como vocês escolhem o reper-
tório da banda?
Arlindo Angelo: Às vezes vemos 
uma música de um cantor antigo na 
internet, gosta, passa para o outro, 
trabalha a música e começa a tocar. 
A ideia é pegar os cantores antigos. 
Como dizemos, “a gente trabalha 
com os mortos”, porque tocamos 
muita música de quem já faleceu, 
como Clara Nunes, Geraldo Pereira...
Junio Ramos: É um pessoal que 
é menos conhecido aqui na co-
munidade, pegamos o pessoal 
mais antigo e resgata essas músi-
cas, dando valor à raiz do samba. 
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  Dedim de prosa
Entrevista

Banda resgata as raízes culturais do samba em Viçosa
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Equipe do Café Filosófico



C.F: Como é se apresentar 
fora da comunidade e como 
é a recepção das pessoas? 
Arlindo Angelo: A gente toca muito 
samba no Leão, no bar do Marcelo, 
Flor&Cultura. Até hoje recebemos 
proposta pra fazer samba com funk 
ou com forró nessas casas de show, 
mas não fazemos porque o samba é 
muito diferente. A gente vai tocar e 
o pessoal fica pedindo “toca aque-
la, toca aquela”. Isso é ruim demais. 
A gente até toca axé, um pouqui-
nho de maracatu também, mas sair 
do samba pro funk é muito difícil.

C.F: Quando vocês tocam em 
outros lugares, quais são os as-
pectos positivos e negativos?
Junio Ramos: A gente é bem rece-
bido quando sai pra tocar em ou-
tros lugares, o ruim é que temos 
que adaptar o repertório né? Não 
podemos tocar as músicas que a 
gente gostaria, temos que tocar uma 
música mais comercial, pegar umas 
músicas que não são tão antigas. 
Arlindo Angelo: O samba de terreiro 
a gente toca, mas tem lugar que impe-
de a gente de tocar isso. Eles pedem 
pra gente tocar e a gente não toca, 
música da Clementina (de Jesus), 
por exemplo. Aqui na comunidade 
a gente faz muito ensaio, o pessoal 
curte e ficamos à vontade pra tocar.

C.F: O que vocês acham que mu-
dou em Viçosa nos últimos anos? 
O que melhorou e o que piorou?
Arlindo Angelo: Acho que mudou 
para pior. Digo isso porque moro aqui 
há 41 anos e lembro que não tinha 
rua, mas tinha uma quadra que era 
nossa área de lazer, tinha um campo. 
A gente não tinha muita coisa, não 
tinha luz, não tinha água direito, mas 
a gente era feliz porque tinha liber-
dade, não tinha problema com ne-
gócio de droga nem nada. Hoje você 
vê “nego” pequeno aprontando aí; 
na nossa época não tinha disso não. 

C.F: Como vocês consideram a 
relação da cidade e da Universi-
dade? Na opinião de vocês, a UFV 
trouxe benefícios para Viçosa?
Arlindo Angelo: Que eu saiba, não. 
Junio Ramos: Eu fico até meio cha-
teado, muitas vezes pessoas da Uni-
versidade falam “Vou fazer uma 
pesquisa sobre Viçosa”, faz entre-
vista, a gente aceita numa boa, aí 
ele leva lá para a Universidade, o 
papel fica lá, ninguém fica saben-
do de mais nada, não tem retorno. 
Arlindo Angelo: Mas na Universi-
dade contamos com pessoas mui-
to boas, que vêm, contribuem, 
ajudam no projeto da Casa da 
Cultura (Do Morro), vocês tam-
bém (equipe do Café Filosófico). 

C.F: Como vocês conside-
ram a cultura em Viçosa? 
Junio Ramos: Acho que falta apoio, 
incentivo. Igual essa casa aqui (Casa 
da Cultura do Morro), por exemplo, 
é uma boa. Se tivesse uma dessa em 
cada periferia de Viçosa, iria mudar 
muita coisa. Eu já tive oportunida-
de de me envolver com drogas, mas 
graças a Deus, nunca me envolvi, 
nunca fiz coisa errada. Acho que 
o que me impediu de entrar nisso 
foi o violão, sabe? Se tivessem mais 

atividades para ocupar o tempo 
deles, ia evitar muita coisa errada. 
Arlindo Angelo: Acho que os pais 
também podiam incentivar para que 
essas crianças aprendessem alguma 
coisa, uma música, uma capoeira, 
uma arte, porque já ajuda muito.

C.F: As pessoas da comunida-
de se interessam por música?
Junio Ramos: Ah, até o pesso-
al mais velho daqui procura a 
gente, mas vieram um dia para 
aprender, depois desanimaram. 
Na verdade, é porque o pessoal fi-
cou umas três aulas só estudando 
teoria, não deixei ninguém pegar 
no violão. Acho que eles assusta-
ram (risos). Eles querem sair to-
cando algo logo no primeiro dia, 
mas tem que ter paciência para 
aprender a tocar um instrumento. 

C.F: Em relação ao fechamento de 
muitas casas de show da cidade, 
interferiu no trabalho de vocês?
Junio Ramos: Ah, acho que di-
ficultou demais, se já era difícil 
trabalhar antes, agora tá mais di-
fícil ainda. Já tocamos em vários 
lugares, mas no Leão é onde dava 
mais público por ser mais per- per-
to do centro, atrai muita gente.

  Dedim de prosa
Informativo do Café Filosófico 5

A dupla de músicos faz parte de uma banda que difunde o samba de raiz

Júlia B
oaventura



O início de 2013 foi marcado por 
um acidente trágico e inesperado 
que despertou a atenção e a como-
ção de milhares de brasileiros. No 
dia 27 de janeiro, a cidade de San-
ta Maria (RS), era palco de um dos 
maiores e mais catastróficos incên-
dios da história do país: na boate 
Kiss, um estabelecimento frequen-
tado, sobretudo, por jovens e estu-
dantes, um dos integrantes da ban-
da Gurizada Fandangueira acendeu 
um sinalizador no palco, dando iní-
cio do fogo. As péssimas condições 
de segurança do local seriam o se-
gundo fator responsável pela morte 
de 242 pessoas, além de 116 feridos.

Após o incidente, o governo e 
as prefeituras começaram a fo-

car sua atenção nos bares e casas 
noturnas de diversas cidades do 
Brasil. Começavam a se questio-
nar, caso acontecesse um acidente 
como esse em sua região, se os es-
tabelecimentos desse setor estariam 
preparados para ajudar e facilitar a 
saída dos frequentadores. A partir 
disso, medidas mais severas e rí-
gidas de fiscalização de segurança 
foram adotadas por todo o Brasil.

Em Viçosa não foi diferente. 
Sendo uma cidade universitária e 
por possuir diversos bares e casas 
noturnas que, em todos os fins de 
semana, atraem centenas de pesso-
as, a Prefeitura, juntamente com o 
Corpo de Bombeiros, agiu rápido 
no diagnóstico desses comércios. 
O resultado: diversos locais foram 
completamente interditados ou fe-
chados temporariamente até os 

ajustes exigidos fossem realizados.
Segundo Bruno Bering, chefe do 

Departamento de Fiscalização da 
Prefeitura, o principal motivo que 
levou ao fechamento dos estabele-
cimentos foi a eminência de risco. 
“Presenciamos locais que estavam 
sem o projeto de prevenção a in-
cêndio, mas que não apresentavam 
risco. Esses locais foram parcial-
mente interditados, ou seja, tiveram 
que maneirar na forma de promo-
ver os seus eventos até que estejam 
de acordo com o projeto. Outros 
locais já apresentavam um risco 
maior e, por isso, tiveram de ser 
totalmente interditados”, afirmou.

Bruno lembra ainda que o papel 
da Prefeitura e do Departamento 
de Fiscalização Municipal é apenas 
o de inspecionar os estabelecimen-
tos. A decisão de interdição ou não

  Ebulidor
O que vem por aí no Café... Café Expresso - Ano 2, número 5, Julho 2013 6

O Galpão, uma das casas noturnas mais frequentadas da cidade, tem passado por reformas, mas continua interditado

Júlia B
oaventura

Vida noturna em Viçosa tem sofrido constantes restrições
Júlia Boaventura



parte do Corpo de Bombeiros Mi-
litar de Minas Gerais (CBMMG), 
órgão responsável também por 
providenciar o alvará de funcio-
namento das casas comerciais.

O Bar do Leão, localizado na rua 
Bernardes Filho, era um dos estabe-
lecimentos que mais atraía o público 
jovem na cidade. A partir das quin-
tas-feiras, quem passava pela rua 
se deparava com uma verdadeira 
multidão espalhada pelas calçadas. 
E assim continuava até o domingo. 
Contudo, há mais de quatro me-
ses essa situação deixou de existir.

O bar não tem nenhuma previsão 
de reabertura. O proprietário do 
local, José Duarte – popularmente 
conhecido por “Leão” – afirma que 
os principais motivos alegados para 
a interdição foram os riscos que o 
gás (utilizado para a preparação de 
alimentos) oferecia, além da falta de 
sinalizações e saídas de emergência 
para o público. Além disso, recente-
mente ele foi informado por seu en-
genheiro que seria necessária a ins-
talação de um hidrante, algo que não 
estava previsto na reforma inicial.

Leão aponta que essa questão é 

extremamente problemática por-
que, ao mesmo tempo em que vá-
rios estabelecimentos necessitam 
de reformas para realizar as ade-
quações exigidas pelo CBMMG, 
há uma crônica falta de mão-de-
-obra na cidade. Para ele, “as me-
didas adotadas foram muito radi-
cais. Eles (os órgãos responsáveis) 
deveriam ter nos orientado antes. 
Fecharam diversos comércios, mas 
aqui não tem mão-de-obra especia-
lizada para essas reformas, já que 
ninguém estava esperando isso”, 
disse enfaticamente. O chefe de 
fiscalização da Prefeitura ressalta 
a mesma questão: “o único pro-
blema que pairou sob isso tudo foi 
certa discordância entre engenhei-
ros e o Corpo de Bombeiros. Em 
alguns momentos parecia que não 
falavam a mesma língua, então isso 
gerou um pouco de insatisfação por 
parte dos proprietários”, ressaltou.

Recentemente, outro fato rela-
cionado aos estabelecimentos co-
merciais da cidade tornou-se foco 
da atenção dos viçosenses: o horá-
rio de funcionamento do comércio 
foi alterado por meio do Código de 

Posturas do município. Autoriza-
dos a ficarem abertos somente até 
às duas horas da madrugada, mui-
tos locais que tinham maior mo-
vimento exatamente durante esse 
período – como lanchonetes, fast 
foods, etc. – foram prejudicados. 

Em relação a isso, Bruno Bering 
afirma que a medida só foi toma-
da devido a uma grande deman-
da de reclamações de moradores 
sobre desrespeito e perturbação 
do sossego. Porém, “agora está 
tramitando na Câmara Munici-
pal um projeto de lei para alterar 
esses horários. Creio eu que é pra 
entrar em consenso entre frequen-
tadores, proprietários e departa-
mento de fiscalização”, completou.

Enquanto as medidas de restrição 
levantam questionamentos e deba-
tes entre a população, a vida notur-
na em Viçosa vai ganhando novas 
perspectivas e contornos.  Espera-
-se, contudo, que  tais mudanças 
tragam benefícios reais a cidade e 
ao lazer dos viçosenses - mais se-
gurança, por exemplo -, e não  fun-
cionem apenas como uma forma de 
imposição da vontade de poucos.

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

Enquanto os bares e casas de show de Viçisa não se adequarem às exigências de segurança, elas permanecerão interditadas
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Considerações sobre as mobilizações sociais de 2013

Há uma grande dificuldade em 
analisar as mobilizações que eclo-
diram por todo o Brasil no mês de 
junho de 2013. Esta dificuldade não 
advém apenas do fato de que esta-
mos refletindo sobre algo que está 
acontecendo e, portanto, não tem 
uma definição muito nítida, mas, 
sobretudo, porque não está claro 
qual é o sentido destas mobilizações. 

Não obstante, é possível uma 
aproximação na delimitação 
de suas origens, o que contri-
bui muito para compreendermos 
seus possíveis desdobramentos.

Inicialmente um movimento co-
nhecido como “Passe Livre” se mo-
bilizou em São Paulo contra o au-
mento das passagens do transporte 
público. Os protagonistas deste Mo-
vimento são estudantes universitá-
rios, secundaristas e trabalhadores 
insatisfeitos com os valores das pas-
sagens e com a qualidade do trans-
porte público de forma mais ampla.

Nos telejornais, falava-se de um 
movimento desordeiro que esta-
va provocando baderna e vanda-
lismo. A violência desproporcio-
nal utilizada pela Polícia Militar 
do estado de São Paulo era vis-
ta como apenas resposta àque-
les que promoviam o caos, sen-
do, portanto, tida como legítima. 

Esta visão durou pouco tempo, 
as imagens e opiniões transmitidas, 
via “redes sociais”, proporcionavam 
uma nova visão sobre os eventos e a 
legitimidade da mobilização estava 
se construindo, o que levou à mu-
dança abrupta no discurso da gran-
de mídia sobre as manifestações.

Criou-se um contexto político fa-
vorável às mobilizações. Os excessos 
da polícia foram ficando mais evi-

dentes e, diante da pressão popular, 
o governador de São Paulo, Geral-
do Alckmim, e o prefeito do muni-
cípio, Fernando Haddad, anuncia-
ram o cancelamento do aumento.

Nesse processo, milhões de pes-
soas em todo o país se identifica-
ram e se solidarizaram com a cau-
sa, e passaram a ver os problemas 
locais, em seus respectivos muni-
cípios, como objeto de questiona-
mento e possível transformação 
através de manifestações similares.

Diante desses acontecimentos, 
o ambiente político se mostrou 
mais receptivo às ações coletivas 
e as pessoas procuraram colocar 
seus pensamentos em faixas, car-
tazes e camisas, de modo a faze-
rem visíveis suas demandas. A 
construção da legitimidade das 
manifestações favoreceu que fos-
sem para as ruas pais, filhos, avôs 
e netos, de diversos segmentos so-
ciais, muitos dos quais nunca ha-
viam participado de manifestações.

Algumas lições podem, dessa for-
ma, ser tiradas desses acontecimen-
tos, mesmo que de forma provisória. 

Primeiramente, ficou evidente 
a força das “redes sociais” para as 
mobilizações políticas, pois através 
da internet circularam informações 
e reflexões que fugiram ao controle 
da mídia de massa, tendo essa que 
mudar de postura em face da adesão 
do grande público às manifestações.

Também temos que atentar para 
o fato de que as mobilizações ti-
veram um baixo grau de formali-
zação e vinculação institucional. 
Paradoxalmente, estas caracterís-
ticas podem ser, ao mesmo tem-
po, o que há de mais atrativo e 
revigorante no movimento, bem 
como sua maior fragilidade e risco. 

Por um lado, essas mobilizações, 
escapando dos moldes tradicionais 
de partidos e movimentos, revigo-
ram a vida democrática brasileira, 
já que trouxeram novas forças e 
experiências para a sociedade. Por 
outro, há o risco dessa descren-
ça nas organizações levar à frag-
mentação, numa multiplicidade 
de causas específicas, muitas delas 
contraditórias, falta de unidade que 
extrairia a força desses protestos. 

  Cafeteria
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Fabrício Roberto Costa
Arnaldo José Zangelmi

Manifestações contaram com redes sociais para mobilizar pessoas e divulgarem informações
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Os limites e virtudes de uma reforma política no Brasil

  Pilão
Política

Repletas de pessoas e insatisfa-
ções, as ruas demandavam ações da 
presidente Dilma. A resposta veio 
organizada em cinco pactos, mas 
só um deles monopolizou as dis-
cussões: a reforma política. Entre a 
ideia de uma constituinte exclusi-
va, logo descartada, e a intenção de 
submeter o tema à opinião popular, 
muito se debateu sobre o assunto 
nos últimos dias. O tema respon-
de à insatisfação das ruas contra 
muitas práticas políticas nacionais.

Velha bandeira do PT, a reforma 
ganhou, todavia, o estatuto de remé-
dio para todas as mazelas nacionais, 
atribuindo às instituições muito mais 
do que elas podem dar. Reconhecer 
seus limites é etapa fundamental para 
se pensar suas virtudes e possibilida-
des. Há, sem dúvida, elementos passí-
veis de melhora nas instituições polí-
ticas brasileiras. A questão é perceber 
que as transformações legais sempre 
esbarram nas dinâmicas sociais e são 
por elas determinadas. Pouco adian-
ta mudar o desenho das instituições 
se as relações sociais que as susten-
tam permanecerem inalteradas.

Deve-se reconhecer, então, que al-
gumas mudanças podem auxiliar na 
construção de importantes elemen-
tos da prática política democrática, 
como a limitação do poder econô-
mico, o fortalecimento dos partidos 
e a aproximação entre representantes 
e representados. Frente ao primeiro 
ponto, da difícil interação entre mer-
cado e representantes em uma so-
ciedade capitalista, o financiamento 
público de campanha, ou ao menos 
a limitação do financiamento pri-
vado ilimitado, surge como grande 
medida. A iniciativa certamente não 
acabará com a influência das grandes 
empresas nos pleitos, mas ao menos 

estabelecerá barreiras e permitirá que 
existam meios de punir os possíveis 
desvios. O sentido comum passa pelo 
combate à dinâmica que hoje se de-
senrola, com gastos exorbitantes nas 
campanhas e inevitável força das em-
presas na grande parte dos mandatos.

O fortalecimento de partidos é 
contemplado nos pontos sugeri-
dos para deliberação pela proposta 
presidencial por dois elementos. O 
primeiro é o fim das coligações em 
eleições proporcionais, que supos-
tamente dariam maior controle do 
eleitor sobre seu voto, impedindo 
que ao votar em um candidato de 
determinado perfil, ele acabe elegen-
do um representante de concepções 
complemente diversas. O segundo 
passa pela decisão entre lista aber-
ta, definida pelo eleitor, ou fechada, 
já de início escolhida pelo partido, 
também nas eleições proporcionais. 
Trata-se de tema espinhoso que pode 
fortalecer a identidade partidária e 
mostrar ao eleitor as preferências e 
relações de força dentro do partido, 
mas também há o risco de distanciar 

ainda mais os partidos da população.
A grande ausência dentre os te-

mas sugeridos pela presidência é a 
discussão sobre a medida de acabar 
com o voto secreto no parlamento - 
que por vezes impede a população 
de acompanhar o mandato de seus 
representantes. Talvez o silêncio seja 
eloquente, já que muitos dos instru-
mentos de participação popular da 
Constituição de 1988 são pratica-
mente ignorados e não haveria ne-
cessidade de mudanças institucionais 
nesse sentido. Há que se reconhecer, 
por outro lado, que ante o sentimen-
to de crítica à representação que roda 
as ruas, uma sinalização nesse senti-
do seria importante. Isso, todavia, de 
nenhuma forma passa pelos já anti-
gos anseios conservadores de substi-
tuir o atual sistema proporcional pelo 
majoritário, medida que destruiria 
as virtudes do nosso atual sistema, 
como a possibilidade de representa-
ção de minorias, sem atacar seus 
problemas, em cenário desastroso 
para a consolidação democrática 
que bem ou mal, ocorre no Brasil. 
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As ações de Dilma não contemplaram temas importantes, como o voto aberto no Parlamento

Jorge Chaloub 
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“A medida que a opressão 
se estende por todos os seto-
res da vida, a revolta toma 
aspecto de uma guerra civil”.

 
De Jean-François Brient, o docu-

mentário Da servidão moderna (De 
la servitude moderne) é uma produ-
ção independente, de 52 minutos, 
baseada em um texto homônimo 
também do autor. Este foi escrito 
na Jamaica, em 2007, vindo a ser 
transformado em documentário 
em 2009, na Colômbia; sendo que 
ambos estão isentos da cobrança 
de direitos autorais e são distribu-
ídos gratuitamente na França e em 
alguns países da América Latina.

De forma sagaz e bem funda-
mentada, Brient constrói uma crí-
tica direta às estruturas do siste-
ma capitalista, o qual define como 
totalitário mercante, acusando-o 
de ser responsável pela promo-
ção de uma sociedade alienada 
quanto às instituições de poder, 
que operam um processo sórdi-
do de escravização dos sujeitos. 

Primeiramente, essa se dá pelo 
comércio e os bens de consumo 
oferecidos, os quais, ao contrário 
do que propagandeiam, condu-
ziriam a um estado de frustração 
generalizada e vazio existencial 
por parte de seus consumidores. 

Por fim, essa subjugação le-
varia a paradigmas que tornam 
imprescindíveis a resignação e a 
renúncia, por parte dos indivídu-
os, de seus direitos políticos e sua 
participação nessa esfera social, 
acarretando um sucateamento da 
democracia, a qual hoje existi-
ria somente em caráter simbólico. 

Essa falta de liberdade quanto às 

articulações do sistema faria par-
te da lógica de operação do mes-
mo: “obedecer, produzir, consu-
mir”. Ideologia esta que, amparada 
no poder midiático, não aceitaria 
dissidentes, rotulando como ter-
rorista ou subversivo todo aquele 
que não render culto àquilo que 
Nietzsche categorizou como o 
deus da modernidade, o dinheiro. 

Complementando o quadro, 
são abordadas questões como a 
crescente desigualdade social, a 
DIT (Divisão Internacional do 
Trabalho), a “coisificação” da 
mulher, bem como a insusten-
tabilidade ambiental de nosso 
modelo industrial-consumista.  

Em tempos como estes, quando 
os ânimos políticos estão à flor da 
pele, o documentário vem a ser uma 
boa pedida para aqueles que dese-
jam desenvolver questionamentos 
profundos e necessários quanto 
ao funcionamento estatal e à má-
quina administrativa, deixando no 
ar algumas idéias tanto libertárias 
quanto polêmicas em seu caráter 
instrumental, principalmente no 
que tange à retomada da palavra de 
ordem por parte do povo, e o poder 
desta na organização das massas e 
na orientação da luta contra qual-
quer que seja a forma de opressão.  

  Café com...
Resenhas

Da servidão moderna critica o modelo capitalista atual

Emanuel Arcas
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Documentário faz uma avaliação ferrenha à lógica do sistema capitalista atual

O capitalismo seria o responsável pela alienação política da sociedade atual
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Suzana e Macabéa: Notas sobre o filme A Hora da Estrela

Macabéa não é um personagem 
de livro e nem sequer de um  fil-
me: é uma questão de existência. 
A partir desse ponto, Clarice Lis-
pector (1977) e Suzana Amaral 
(1985) dialogaram transversalmen-
te, construindo um dos seres hu-
manos mais crus da arte nacional.

Se em A Hora da Estrela não 
existe o personagem/escritor/nar-
rador presente no livro de Clarice, 
Suzana compensa isto empode-
rando outros personagens da obra: 
Gloria - a colega do escritório - é 
a juíza das ações de Macabéa, seu 
verdadeiro alter-ego. Olímpio, o 
namorado, é, antes de tudo, um so-
nhador. Raimundo é o superior que 
precisa enfrentar a passividade e 
fragilidade da protagonista, viven-
do sempre no limiar de demití-la.

Na obra, o mundo é uma mi-
cro e, ao mesmo tempo, macro 
rede de clausuras: a cidade, o es-
critório, a pensão, o próprio cor-
po. Macabéa está presa; ora ou 
outra ela se enxerga no espelho 
pra constatar que ainda respira.

A trilha sonora do filme é a 
voz que guia o compasso dos 
dias de Macabéa: o rádio reló-
gio, o tempo, a música, o sonho 
do estrelato. Se existe Deus, ele 
mora dentro da onda sonora. 

Por meio da fotografia, Suzana 
dialoga com Lispector: quase to-
das as cenas possuem um toque 
em vermelho, que contrasta com 
a falta de cor da personagem prin-
cipal. Mesmo quando o verme-
lho está nela, a cor não lhe atinge, 
pairando sobre seu corpo como 
óleo que não se mistura com água.

Apesar de toda a aparência in-
justificável da vida de Macabéa, 
ela ainda existe. Na cena mais bo-

nita do filme, um lapso de consci-
ência por parte da protagonista: 
mesmo enfrentando as inúmeras 
interrupções mundanas, ela bai-
la ao som da valsa e diz a si mes-
ma diante do espelho, orgulhosa: 

“Sou datilógrafa, sou virgem e 
gosto de coca-cola”. 

Clarice, Suzana e Macabéa: três 
mulheres diferentes e um fluxo de 
consciência unificado. A busca do 

ser e do sentir, exteriorizada em 
discursos artísticos divergentes, 
mas que se completam e dialogam 
entre si. 

Seja qual for o caminho, o des-
fecho do longa foi executado com 
maestria por Suzana: se em A Hora 
da Estrela os personagens não se 
tocam, cabe a nós, espectadores, 
com nossa visão privilegiada, sen-
tir com força e intensidade toda 
essa empatia que exala da obra.

D
ivulgação

  Café com...

Wesley Costa 
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Estudante de Ciências Sociais/UFV
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ARNALDO JOSÉ ZANGELMI
Professor da UEMG/Leopoldina

JORGE CHALOUB
Cientista Político/IESP - UERJ
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WESLEY COSTA
Coletivo 103

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.

Macabéa por Clarice e por Suzana: narrativas que se mostram complementares



O Aroma exala, nessa edição, a cheiro de café quente e a página de livro antigo. O 
Café com Livros 2013, II Feira Literária de Viçosa, aconteceu entre os dias 24 e 28 de abril 
e contou com diversas atrações musicais, artísticas e culturais, além de oficinas para o pú-
blico infantil e o Mercado de Pulgas, um espaço para troca de livros novos e usados.
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