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 O Jazz é de todos

Entrevista             
exclusiva com 
Carlos Marques, 
criador do 
Musical Box.

Pilão discute 
conflito Israel e 
Palestina, para 
além de quem 
está certo ou 
errado.

Quadrinhos e 
Animação 
dividem a 
nossa seção de 
resenhas dessa 
edição.



   

  No dia 18 de maio 
foi realizado no aconchegan-
te espaço do Flor e Cultura, 
o encontro “O movimento 
Estudantil e os 50 anos do 
Golpe Militar”. O evento teve 
como tema a Ditadura Mili-
tar e a repressão, e contou 
com a participação de dois 
ex-militantes do movimento 
estudantil durante o proces-
so do golpe: Juranir Castro 
Rezende Andrade e Tancredo 
Almada Cruz, ambos aposen-
tados da UFV. Além deles, 
tomou parte no debate tam-
bém, José Antônio Gomes 
Júnior, estudante de Geogra-
fia da UFV, e militante do 
movimento estudantil atual. 
No debate foram discutidas 
as experiências de prisão e de 
interrogatório no DOPS, as 
marcas deixadas por essas tão 

impactantes situações, e as 
impressões que os convidados 
tiveram, naquele momento, 
enquanto estudantes de uma 
sociedade em processo de 
crise de identidade. Além dis-
so, os convidados debateram 
sobre os efeitos da ditadura 
na sociedade brasileira, os 
choques causados pela que-
bra de paradigmas morais e 
cívicos, o desrespeito à legali-
dade, o abuso de poder e a co-

erção violenta cometida pelos 
militares. Por outro lado, José 
Antônio Jr. contrastou a esse 
cenário o movimento estu-
dantil atual, discutindo sua ar-
ticulação com os movimentos 
sociais e com o cenário políti-
co contemporâneo. Neste 
ponto, trouxe à tona quais são 
as reformas esperadas pela ju-
ventude universitária e o que 
ainda precisaria ser feito para 
tornar a universidade um es-

A Borra
Anos de chumbo foi assunto do encontro passado
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O debate uniu jovens e veteranos, que falaram sobre as situações vividas na ditadura e participaram da confraternização 

 Atentos a exibição do documentário Barra 68 durante o almoço
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Aconteceu no Café...



Certa vez, num evento público em que se discutia a adoção 
de cotas raciais para o ingresso em universidades públicas, 
ouvi uma pessoa dizer, inflamada: “este país é racista. Os 
negros aqui só sobreviveram na comida, na música e na 
dança”. Sem discordar da afirmação inicial, nem ao menos 
entrar nos méritos do debate em questão, questionei, acat-
ando a provocação em parte inadvertida, a importância da 
comida, da música e da dança para a construção da nossa 
autoimagem. A conclusão de óbvia parece enganosa. Não 
consigo imaginar nada para além disso. A pergunta, para 
a qual não podemos avançar aqui respostas virtuosas, recai 
sobre a injusta mágica que faz com que nossa autoimagem 
destoe da realidade. Somos um país preconceituoso, racista 
em práticas cotidianas, que perpassam as estatísticas de 
morte violenta ou mesmo a aparente banalidade da ocu-
pação dos postos de trabalho. Malgrado isso, somos “ne-
gros” na comida, na música e na dança. E gostamos disso. 
Foco a música. Aqui mais o samba do que o jazz. Mas este, 

mais próximo do samba no seu papel “deletério” do que 
supomos. Lembro do brilhante documentário “Jazz”, de 
Ken Burns, exibido originalmente como série para a tele-
visão americana, como argumento de saída. A pesquisa de 
Burns mostra como a perseguição ao jazz acabou confi-
nando sua prática ao submundo da ilegalidade. Contrário 
à narrativa tradicional, o episódio é descrito positivamente. 
Radicar fora do mundo legal naquele momento permitia 
que comportamentos outros, que não apenas ouvir música, 
pudessem, no submundo, se dar. Nos bares clandestinos, 
mulheres e homens, brancos e negros, bebiam, dançavam e 
confraternizavam num ambiente que transbordou percep-
ções para além do entretenimento. Volto ao tema da ima-
gem, ou da autoimagem. Lá, como aqui, talvez a música 
possa constituir um bom espaço de interlocução sobre essa 
realidade em desarmonia com o que somos. Ou queremos 
ser. O Café Expresso  No. 08 entoa essa “canção”. O jazz é seu 
mote. A busca por uma realidade menos desigual é sua meta.
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Barista  

paço mais inclusivo e plural.
O evento também contou 
com a exibição do documen-
tário “Barra 68”, de Vladimir 
Carvalho, que conta a luta 
de Darcy Ribeiro nos anos 
60 para criar e implantar a 
Universidade de Brasília e 
as repetidas agressões sof-
ridas pela UNB após já es-
tar concluída, desde o golpe 
militar até os acontecimentos 
de 1968, quando foram deti-
dos numa quadra de esport-
es cerca de 500 estudantes.
Fechando a noite, houve a 
apresentação do grupo Beba 
do Samba, levando o sam-
ba de raiz da mais pura ex-
celência, para aliviar os âni-
mos depois de conversas 
tão tensas e que relembram 
uma parte tão triste e an-
gustiante da nossa história.

 Expediente

Editorial

A Borra



- C.F - Como foi sua trajetória de 
vida, e na música?
    Carlinhos- Primeiramente eu po-
deria começar com a minha experi-
ência na loja. Eu e meu pai tínhamos 
uma loja de cds e dvds em Viçosa, 
então a gente já estava ligado com a 
música, indiretamente, mas como: 
lidando com o público, aprensentan-
do novos estilos musicais para a cida-
de...Além de estar trabalhando com 
o que estava sobressaindo na mídia, 
nós tinhamos o nosso próprio reper-
tório pessoal de cds, em termos de 
rock and roll, rock progressivo, tinha 
jazz e blues que era do nosso acervo 
pessoal que a gente tinha disponibili-
zado para o pessoal estar escutando, 
estar conhecendo, e de repente enco-
mendando. E aparte de toda essa mi-
nha experiência com a loja e com a 
música eu tinha o meu tio aqui den-
tro da rádio (universitária), que é o 
João Vicente, e numa brincadeira de 
papo-pra-lá papo-prá-cá eu pergun-
tei se eu não podia fazer um progra-
ma de rock and roll aqui na rádio, já 
que ele conhecia o pessoal aqui e de 
repente seria mais fácil. E imedianta-
mente ele curtiu a ideia. Isso foi em 
1999. Então, a partir daí eu come-
cei com um programa aos sábados, 
era um programa chamado tarde 
alternativa. Eu ingressei aqui nos 
estúdios da 100,7 e nunca mais saí.
Aí depois eu deixei o sábado, vim 
para o dia da semana, nas quintas-
-feiras. Eu quis fazer uma roupagem 
diferente, já que eu estava mudan-
do o dia da semana, seria uma pro-
posta um pouco diferente do que 
eu apresentava no sábado. O meu 

companheiro que apresentava o 
programa nos sábados tinha se mu-
dado de Viçosa. Então eu convidei 
outro amigo que também tem ga-
barito, conhecedor de música e tal. 
O Lucas Scarascia, topou e foi em 
2004 que nós começamos esse pro-
jeto do Musical Box, 11 de março 
de 2004. O Lucas se mudou pra BH, 
eu chamei o Breno, o Breno ficou 
uma temporada comigo e também 
se mudou pra BH, e eu estou aqui.
- C.F: O que você acha dessse cená-
rio musical em que as pessoas bai-
xam música, tem acesso mais pelas 
redes socias, enfim, pela internet. 
   C- Isso é interessante, porque esse 
foi um dos fatores que levou ao tér-
mino da loja, da minha loja, enten-
deu? Porque o cd original ele está 
hoje em dia caríssimo. Então você 
tem a tecnologia como uma forma 
de estar aí buscando seus discos e 
suas músicas de forma gratuita, é 
muito mais interessante do que você 
comprar um disco que  equivale  a 
30% do salário mínimo. Então se a 
gravadora não pensar numa forma 

de abaixar o preço de uma forma, 
que é possível, então a gente vai ter 
que procurar outras formas mesmo 
de chegar à música. E uma coisa que 
hoje é fato, é que o artista não ganha 
mais dinheiro fazendo, vendendo 
CD, porque realmente está impossí-
vel, o artista ganha dinheiro fazendo 
shows. E os arrtistas que não estão 
dentro da mídia procuram gravado-
ras independentes que é uma forma 
de eles gravarem seu trabalho de for-
ma independente e com um custo, 
entre aspas,  bem mais acessível ao 
público. Então você consegue che-
gar numa banda independente com 
trabalho autoral e comprar um CD 
por menos de 10 reais, por exemplo. 
- C.F- E o Musical Box Alive? Como co-
meçou?
     C. – O Alive foi aquela coisa de 
querer trazer o que a gente já fazia 
aqui no estúdio da Universitária FM 
de forma ao vivo. Surgiu a ideia em 
2006, eu com mais três amigos, era o 
Breno, o Lucas e a Suzana, também 
todos amantes da música aqui de 
viçosa. Nós começamos com a pro-
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  Dedim de prosa
Entrevista

Musical Box mantém a chama do rock
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Carlinhos lembra do prazer de trabalhar na loja de discos com seu pai



posta do musical box alive, estar tra-
zendo bandas covers e estar apresen-
tando uma de Viçosa e trazendo uma 
de fora para o tributo ao rock and roll 
sempre de uma forma temática. Es-
colher a banda que vai ser destaque 
da edição, onde a gente apresenta a 
história da banda aqui no programa 
também, na rádio, e leva isso de for-
ma ao vivo para o Público. Eu vou 
chegar na minha 41º edição do Alive.
- C.F- E você tem outras ativi-
dades na cidade ou se concen-
tra mais no trabalho na rádio?
      C.-  Olha, eu trabalho na rádio 
e com microbiologia e faço gra-
duação em farmácia. Passo a ma-
nhã interira na faculdade, a tarde 
inteira trabalhando, e o tempinho 
que me resta eu divido com meus 
hobbys que é a rádio e os eventos 
que são as produções do Musical 
Box Alive. Nós fundamos também 
uma coperativa aqui em viçosa 
que é a Arteria, de músicos, artis-
tas, e também tá crescendo aí, acho 
que as ideias estão super bacanas.
- CF – O que você acha do futuro do 
rádio?
   C – Eu vejo a rádio como algo 
eterno, entendeu? A rádio tem a 
sua magia e acho que em momen-
to algum algo vai superar ou vai 
tirá-la do ar. É uma coisa única 
essa experiência da rádio, muito le-
gal e que eu particularmente curto.
- C.F -  Como você lida com as pes-
soas que ouvem o seu programa?
       C- Na verdade eu sempre me sur-
preendo com o público, entendeu? 
Eu tenho alguns que são frequen-
tes todas as quintas-feiras, que eu 
costumo até citar alguns durante o 
programa.  E o outro momento que 
eu tinha era por telefone, o pesso-
al ligando. Eu dava meu telefone, o 
pessoal ligava, pedia a música e eu já 
agendava  a música para o programa 

seguinte. Então com esses sites de 
relacionamento, sites sociais como 
facebook  por exemplo, eu começei 
a fazer a cobertura em tempo real do 
programa pelo meu face.  E com o 
Link online, eu tenho público fora do 
Brasil. Então está muito mais diverti-
do agora, e agora eu estou com plano 
de preparar uma Fanpage para sair 
do meu face particular e ficar uma 
coisa mais exclusiva do programa.
- C.F – Como você acha que o 
Musical Box se comunica com 
os jovens, principalmente os 
que estão chegando em Viçosa?
              C- Isso aí é engraçado, como a 
gente trabalha muito o rock and roll, 
e é o rock anos 70, isso fez ficar bem 
reservado, eu não tenho esse largo 
número de ouvintes, de público. Essa 
moçada nova que está vindo aí é um 
clã de grupos, ou você é da turma 
do funk, ou da turma do sertanejo, 
ou da turma do axé, e ali na minoria 
o pessoal do rock and roll, e sem-
pre tem. Eu diria que 75% do meu 
público foi reciclado dentro dessa 
turma nova que chegou na UFV. 
- C.F – O rock and roll é eterno né?
   C- Exatamente! O axé tem sua épo-
ca, pode durar duas semanas uma 
canção, acabou, nunca mais ela vai 

ser colocada novamente. Agora o 
rock vai décadas e décadas e décadas 
o mesmo som e a gente curtindo, isso 
é muito legal, o Blues, o Jazz...Tem o 
rock progressivo que eu particular-
mente também gosto. E até a música 
popular brasileira tem seu espaçinho 
aqui. Eu gosto muito de trabalhar a 
música mineira, esse lado do Clube 
da Esquina, a  bossa nova, o samba 
e a música regional. Então como eu 
trabalho em 4 bloquinhos, eu sempre 
em cada bloco estou abordando um 
assunto, um estilo de música dife-
rente, trabahando isso de várias ma-
neiras e com informações também.
C.F -  Que é o mais bacana, as in-
formações. Porque as vezes o dis-
co a gente tem, o legal da rádio é 
ouvir o conhecimento do locutor. 
     C- Cada música tem sua histó-
ria, é uma coisa única e que poucos 
sabem. Quando eu digo que eu te-
nho esse dom de escutar é porque 
por exemplo, se eu gosto de Pink 
Floyd eu busco tudo do Pink Floyd, 
ou seja, eu tenho a discografia dele 
e mais um pouco. Porque além eu 
descubro toda a história da traje-
tória da banda né, é até meio fis-
sura demais, mas é um hobby 
muito gostoso, muito divertido. 

  Dedim de prosa
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A eroticidade do Sax, o agudo 
trompete, o dedilhar soturno do 
contrabaixo mesclado a uma 
guitarra viva e sexy. Há também 
a bateria, o piano e, como esque-
cer, a voz. Compor um Jazz é 
mais do que a junção desses ele-
mentos, sua marca de improvi-
sação permite na verdade que 
muitos outros intrumentos 
possam ser incorporados 
nas suas melodias, sem 
preconceitos. Ele 
que é originário do 
Blues, carrega uma 
carga de sofrimen-
to profundamente 
ligado à cultura 
afro-americana, 
oriunda do sul dos 
Estados Unidos, 
como Alabama, 
Mississipi, Loui-
siana e Geórgia. Por 
volta de 1870, Século 
XIX, os negros levados 
para trabalhar nas planta-
ções de algodão expressavam 
toda sua dor e sofrimento em 
cânticos que traziam o religio-
so, o protesto, o erotismo, o tra-
balho. Um lamúrio que rasgava 
os céus do Delta, e acabou por 
torna-se, principalmente após o 
fim da Guerra Civil, o ícone do 
espirito afro-americano sofrido, 
conhecido com “Blues”. Con-
ceitualmente, o Blues se qualifi-
ca como um estilo mais vocal e 
instrumental. A partir daí, o Jazz, 
nascido do vocal, tornar-se-ia, 
em suas várias evoluções em 
décadas, um estilo instrumental 
por excelência, segundo o ale-

mão Ernst Berendt (Jornalista, 
músico, autor e produtor espe-
cialista em Jazz). Para ele ainda, 
a voz do cantor dentro do jazz 
também passou a ser um instru-
mento que compõe o ritmo. O 
mais interessante do Jazz é que 
é o lugar onde os músicos têm 
liberdade de criação, de 

apresentação e de diversão. Uma 
verdadeira entrega, sob o em-
balo do swing e improvisação. 
Sua primeira versão chamada 
Ragtime, que possui as carac-
terísticas da música para piano 
do século passado, sempre na 
linha do ritmo negro, foi o pri-
meiro sucesso como uma músi-
ca do povo, do operário, dos que 
construíam estradas de ferro, de 
quem freqüentava os botecos à 
noite, para ouvi-la num piano ao 
vivo ou numa pianola. Esse esti-

lo se adaptou aos poucos ao es-
tilo concebido em New Orleans, 
cidade mais populosa do estado 
americano da Louisiana, conhe-
cida mundialmente como capital 
do Jazz. É na história cultural 
dessa cidade que podemos enten-
der melhor essa miscelânea que 
é esse estilo. Em 1900, início do 
século, Nova Orleans abrigava 
muitas culturas, raças e credos, 

onde tudo se ouvia: ópera 
francesa, folk songs, dan-

ças espanholas, marchas 
prussianas, canções 

napolitanas, melodias 
cubanas, ritmos afri-
canos, blues, spiri-
tuals, shouts, rag-
time e tudo o mais 
que fosse musical. 
Ali o Jazz se criou 
em meio a essas 
tantas influências 

culturais que convi-
viam em plena graça 

musical, principalmen-
te nos anos 30. Até hoje, 

a cidade é destino turístico 
internacional pela boa música 

e culinária, e onde também há o  
New Orleans Jazz & Heritage 
Festival conhecido como uma 
das grandes festas musicais das 
américas em que, durante dez 
dias no final de abril e início de 
maio, centenas de músicos apre-
sentam-se em dez palcos de dis-
sonância esplêndida, oferecendo 
não apenas jazz, mas música Ca-
jun, latina, zydeco, R&B, rock, 
gospel e afrocaribenha, contan-
do ainda com uma diversidade 
de bandas de metais marchando 
animadamente por toda parte.
No Brasil o estilo foi sendo co-

  Ebulidor
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piado aos poucos. No livro Eis 
aqui os Bossa Nova, do pesqui-
sador Zuza Homem de Mello, 
a manifestação do jazz aqui era 
inicialmente ao vivo e com pro-
pósito dançante. “O choro era o 
único gênero musical nacional às 
vezes encaixado no repertório. 
Mesmo assim, de uma maneira, 
digamos, um tanto quadrada”, 
diz o autor. Com a Bossa Nova, 
no final dos anos 1950, foi que o 
improviso, essência do jazz, pas-
sou a ser empregado em canções 
tipicamente brasileiras, e que 
propiciou nas décadas seguintes 
a difusão mundial do chamado 
jazz brasileiro. Assim, ritmos 
tipicamente brasileiros começa-
ram a ser tocados de forma livre 
como o jazz. O 1º Festival de 
Jazz São Paulo-Montreux, em 
1978, movimentou uma centena 
de músicos e dezenas de milha-
res de espectadores durante oito 
dias numa maratona sem prece-
dentes. Entre os convidados bra-
sileiros estavam Luiz Eça, Hélio 
Delmiro, Victor Assis Brasil, 
Raul de Souza, Márcio Mon-
tarroyos e a Rio Jazz Orchestra. 
Mais próximos a nós, os festi-
vais nacionais e internacionais 
de Jazz que se popularizaram 
pelo país têm tido o intuito de 
mostrar que o Jazz tradicional 
é, em sua essência, popular, des-
mistificando o ritmo, considera-
do elitista e sofisticado. Desde 
o ano de 2009, o Festival aber-
to chamado I Love Jazz, com o 
apoio governamental da Lei de 
Incentivo à Cultura, tem feito 
circuitos nas cidades de Belo Ho-
rizonte, Rio de Janeiro, São Pau-
lo e Brasília, contando até com 
transmissões via internet. Esse 
ano em Belo Horizonte as apre-
sentações neste mês de agosto 

aconteceram na Praça do Papa, 
mesclando o jazz nacional com 
atrações internacionais, além de 
cursos gratuitos de dança. Uma 
das principais mentes por trás do 
Circuito ViJazz & Blues, Sérgio 
Ramos, médico e artista plástico 
Viçosense, diz que a idealização 
do Circuito para Viçosa “come-
çou como um hobby e se tor-
nou um trabalho em que invisto 
há alguns anos,com excelentes 
perspectivas futuras.” Para ele 
“o gosto pessoal pela música 
instrumental, jazz e blues, atre-
lado  à carência de eventos cul-
turais na cidade, foram as bases 
para a idealização do ViJazz. 
(...) O que superou todas as ex-
pectativas foi o interesse de ou-
tras cidades em terem o ViJazz, 
que, com isso, se tornou Circuito 
ViJazz a partir de 2013.” O em-
preendimento cultural criado em 
2007 abrange, além de Viçosa, 
as cidades de Juiz de Fora, Ubá, 
Ponte Nova e este ano estreiou 
com o Artista Internacional Mar-

cus Miller no SESC Palladium 
em Belo Horizonte. Para os pró-
ximos anos, a expectativa é que 
o evento cresça para outras ci-
dades fora de Minas, como São 
Paulo e Rio de Janeiro, pois já 
há convites sobre isso. Sérgio 
espera que o Circuito deste ano 
de 2014 seja de alto nível e que 
o público se divirta com as atra-
ções nacionais e internacionais. 
Para encerrar, o historiador Eric 
Hobsbawn  fez uma citaçãoa 
respeito dos fãs do Jazz em sua 
obra História social do jazz, “o 
fã de jazz não está interessado 
apenas no jazz enquanto músi-
ca. Para ele, o jazz é um mun-
do, e muitas vezes uma causa, 
da qual os sons que emergem 
dos instrumentos são apenas um 
aspecto. A vida dos músicos, o 
ambiente no qual o jazz se de-
senvolveu, as implicações polí-
ticas e filosóficas desta música, 
os detalhes eruditos ou banais 
da discografia, também são par-
te importante desse mundo”.
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Aqui podemos fazer as várias associações que o Jazz incorporou durante os anos

As obras de Gabriel Esper podem ser encontra-
dos por toda a cidade. Conheça alguns de seus trabalhos!



Deram-se muito mal aqueles que 
pensavam que poderiam lucrar po-
liticamente com a realização ou não 
da Copa do Mundo da FIFA no Bra-
sil. Foi realmente patético se cons-
tatar as mudanças de opinião dos 
políticos, sejam da situação, sejam 
da oposição, que acabaram literal-
mente “dançando conforme a dan-
ça”, durante a competição. Uma ver-
dadeira mise-em-scène em 
busca de visibilidade 
e de votos de incautos 
eleitores. Antes de 
começar os jogos, 
os oposicionistas, é 
claro, eram radical-
mente contrários a 
sua realização por 
aqui. Nos discur-
sos ou pronuncia-
mentos à mídia, 
faziam questão de 
emitir declarações 
contrárias à copa 
no Brasil. Afinal, a 
falta de hospitais, 
de segurança, de 
educação, entre ou-
tras coisas mais, segundo eles, “foi 
afetada pelos maus gastos públicos 
com a sua organização”. Ao se ini-
ciar o campeonato, ainda nos pri-
meiros jogos, com a seleção brasi-
leira dando a impressão de que aos 
trancos e barrancos poderia chegar 
ao tão almejado hexacampeonato, 
as oposições foram se acalmando e 
passando para o lado dos torcedo-
res. Dessa forma, eles trataram de 
colocar as suas camisas amarelas, 
arrumar ou comprar os seus ingres-
sos e se deixaram flagrar nos está-
dios torcendo pelo Brasil ao lado de 
atletas ou de personagens ligados 
ao esporte. Os da situação, devido 
à proximidade com a CBF e com a 
delegação canarinho, abusaram nas 
exposições, quer em encontros com 

os atletas, dirigentes, comissão téc-
nica ou sempre que surgisse uma 
oportunidade de serem flagrados 
pelas lentes da mídia. Afinal, este é 
um ano de eleições e a visibilidade 
proporcionada pela carona das aten-
ções à seleção poderia render uma 
boa imagem e quem sabe, votos. 
As apostas, a favor e contra, no en-
tanto, se foram pelo ralo, seguin-
do o mesmo trajeto do almejado e 
propalado hexacampeonato que a 
grande maioria achava que con-

quistaríamos no Brasil. Aqueles que 
apostaram que a euforia pelo título 
poderia apagar do pensamento do 
povo a sua insatisfação e indigna-
ção com a pouca vergonha reinan-
te no país, em todos os âmbitos de 
atuação, se enganaram e reitera-
mos: deram com os burros n’água.
Precisamos de uma Alemanha para 
nos calar. Para nos colocar no nos-
so verdadeiro lugar neste momen-
to. Hoje, temos um futebol desor-
ganizado, esfacelado pela ganância 
de dirigentes e empresários que se 
imiscuíram nos esportes ávidos tão 
somente pelo lucro próprio ou pelo 
poder. Paralelamente, dispomos de 
uma política desastrada e corrupta, 
capitaneada por políticos que admi-
nistram, legislam e governam o país, 

só olhando para os próprios umbi-
gos. E os campeões continuaram a 
nos dar lições após a conquista do 
tetra campeonato justamente aqui 
no Brasil. Ao retornarem ao seu país, 
comemoraram junto ao povo ale-
mão também de maneira diferente. 
Tendo como palco e pano de fundo 
o famoso Portão de Brandembur-
go, em Berlim, a festa reuniu uma 
grande quantidade de pessoas, que 
saudaram os seus heróis, retornan-

do em seguida aos afazeres 
pessoais. Afinal, a vida 
continua e cada um tem 

que retornar as suas 
atividades e respon-
sabilidades. Precisam 
fazer por onde co-
locar o país para an-
dar, para progredir.
Enquanto isso, aqui 
no Brasil, os nossos 
problemas continu-
am se agravando cada 
vez mais. O povo, já 
começa a sonhar com 
a Copa na Rússia, 
daqui a quatro anos 
nem bem a do Brasil 

tenha esfriado. Os po-
líticos prosseguem em busca de jei-
tinhos para dilapidar ainda mais o 
erário público, trabalhando cada vez 
menos e se aproveitando cada vez 
mais das benesses do poder. Daqui 
a dois anos seremos sede das olim-
píadas. E isto significa mais obras 
que após as competições elas serão 
meros monumentos sem a servidão 
necessária para atender as neces-
sidades prementes da sociedade.
Que em outubro próximo este 
povo que ainda é pentacampeão 
possa marcar presença nas ur-
nas levando à vitória somen-
te aqueles que realmente mere-
çam vestir a camisa do Brasil e 
que possam ser vitais para levar 
o país ao patamar que ele merece.

Aos críticos e torcedores de ocasião
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Guerra Israel e palestina: de que lado você está?

  Pilão
Política

Com os ataques constantes do 
exército israelense à faixa de Gaza e 
o crescente número de mortos en-
tre civis, os olhos do mundo estão 
voltados àquele pequeno trecho 
de terra, fonte de muitas disputas. 
E em ocasiões em que povos cuja 
história religiosa é tão forte, ficam 
em evidência, muitas mobiliza-
ções se dão, a favor e contra, base-
adas em afetos e paixões. Mesmo 
os jornalistas são instados a des-
crever o conflito, a depender do 
lado, como ocupação ou invasão, 
defesa de fronteiras ou genocídio. 
A questão é bastante controversa.
Desde a implantação do Estado 
de Israel, em 1948, por um de-
creto da ONU, a região, que an-
tes era ocupada por palestinos, 
vem sendo pouco a pouco e cada 
vez mais um território israelense. 
De passagem, a histórica cida-
de de Jerusalém é berço não de 
uma, mas das três maiores religi-
ões monoteístas do mundo e rei-
vindicada como lugar santo por 
muçulmanos, cristãos e judeus. É 
um barril de pólvora, pronto a ir 
pelos ares a qualquer momento.
Com base na interpretação bíbli-
ca de Israel como povo de Deus, 
também uma grande parte dos 
cristãos em todo o mundo se mo-
biliza em favor dos israelenses, 
ignorando modificações radicais 
nas relações entre os povos, hoje 
necessárias. O filósofo Kant nos 
lembra que, sendo a terra um es-
paço limitado, as pessoas preci-
sam aprender o conceito da hos-
pitalidade, pelo qual é possível 
dar direito a que o outro também 
coabite, o que ele chama de “direi-
to de visita”. Só se pode considerar 
esta realidade quando a gente se 
abre a reconhecer o outro como 
alguém de direitos, mesmo sendo 
diferente de nós mesmos. E nesse 
caso, a própria Bíblia é enfática na 

acolhida ao estrangeiro, ao outro.
E, de fato, os seres humanos são 
diferentes entre si, mas quando 
carregam-se sentidos semânticos 
a essas diferenças, que podem ser 
biológicas, étnicas e culturais, sur-
ge o espaço da alteridade. A dife-
rença diferencia, mas a alteridade 
qualifica. Daí ela estar na origem 
das guerras e dos racismos. A mu-
dança no entendimento da alteri-
dade passa pela reformulação dos 
conteúdos da identidade; é pre-
ciso repensar a si mesmo para se 
repensar o outro, o qual, de algu-
ma forma, é também nós mesmos.
Nosso conhecimento no Ociden-
te sobre o que é ser um judeu ou 
um muçulmano, sobre o que é 
ser um palestino ou um árabe, é 
muito limitado. O que sabemos 
sobre o Hamas? Quais as dife-
renças e similaridades entre o 
Hamas e Hezbollah? Por que um 
povo teria direito sobre aquela 
terra em que milenarmente diver-
sos habitaram e outro povo – que 
até mesmo pela tradição bíblica 
lhe seria irmão – não poderia? 
Ademais, poucos, mesmo entre os 
jornalistas, têm discutido as im-
plicações da guerra. Quem lucra 
com ela, de lado a lado? Quem 
perde? Se o Hamas usa escudos 
humanos, por que Israel não ti-

tubeia em liquidá-los, mesmo 
condenando a prática? A quem 
interessam os fundamentalismos, 
sejam eles cristãos ou muçulma-
nos? Ah, sim: e se isso se trata 
de uma guerra religiosa, todos 
os palestinos são muçulmanos? 
Todo muçulmano é um terroris-
ta? E as demais religiões, cristãs, 
inclusive, ali presentes? Por que 
Israel tem atacado reconheci-
dos abrigos da ONU na região?
No escopo desta pequena refle-
xão, não é meu objetivo esclarecer 
os motivos do conflito, mas levan-
tar perguntas que nos façam du-
vidar da intenção do que nos tem 
sido mostrado como retrato dele, 
quer por parte dos palestinos, 
quer por parte dos israelenses. 
Acima de tudo, pela mídia inter-
nacional. Para além de quem está 
certo ou errado, existe a necessi-
dade da coabitação, sem a qual o 
que teremos é um extermínio, seja 
de que lado for. A terra é de todos 
e de ninguém. É preciso hospita-
lidade que, no dizer de Leonardo 
Boff, representa o anseio histórico 
“de ser sempre acolhido indepen-
dente da condição social e moral 
e de ser tratado humanamente”.
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Daniel Clowes é um cara ma-
neiro. Com personagens 
estranhos e histórias en-
graçadas, o autor criou um 
universo nonsense de quadri-
nhos, nem sempre visto com 
bons olhos. Na sua saga por 
um Mundo Fantasma (Gal 
Editora), feito por jovens, 
a rebeldia adolescente e os 
chamados para a vida adulta 
são o que desenham a obra. 
Ainda que Mundo Fantasma 
seja lido por vários públicos 
de muitos lugares, no Brasil, 
poucos são os livros do Clo-
wes que chegam às prateleiras 
de livrarias. Dos que estão à 
venda, apenas se encontram 
Wilson (Cia das Letras) e 
Mundo Fantasma, traduzidos. 
Ao contrário do último cita-
do, Wilson conta a história 
de um adulto de meia-idade 
em crise, sem esperanças 
para a humanidade, que para 
ele, não passa de um gran-
de problema.  A sua vida 
social, amorosa e familiar, 
não ajudam nem um pouco 
o personagem a melhorar 

seu humor com o mundo. 
Primeiro HQ publicado em 
livro antes de ser lançado 
em revista, Wilson não é o 
mesmo que outros trabalhos 
do autor, que antes sempre 
passavam pela revista Eight-
ball. Alguns conhecidos tí-
tulos da magazine são Como 
uma mão de veludo molda-
da em ferro e David Boring.
Não só nos quadrinhos, mas 
a dedicação do quadrinista 
também chegou às telonas, 
e como roteirista, Clowes 
fez parceria com o dire-
tor de Crumb (documentá-
rio que fala sobre a vida do 
também autor de quadri-
nhos Robert Crumb), Terry 
Zwigoff, por duas vezes: na 
adaptação de Ghost World 
para os cinemas e no filme 
Art School Confidential, ba-
seado em uma de suas his-
tórias publicadas em comics. 
Como no filme que fala sobre 
um jovem que sonha em ser 
artista, Clowes se graduou no 
Pratt Institute in Brooklyn, 
tendo a sua formação em ar-
tes e desde então, contribuin-

do com várias edições de 
quadrinhos adultos, desper-
tando interesse de quem o lê. 
Em contraponto à opinião de 
que histórias em quadrinhos 
“não” são arte, muitos traba-
lhos de Daniel Clowes foram 
parar em galerias, museus e 
exposições, legitimando as 
HQ’s nesses espaços. O últi-
mo evento do autor como ex-
positor traz a reunião de duas 
exibições públicas o Modern 
Cartoonist: the Art of Daniel 
Clowes e Eye of the cartoo-
nist: Daniel Clowes’s Selec-
tions from Comics History, 
que reforçam o reconheci-
mento da linguagem HQ 
em oposição ao excesso de 
críticas que rondam as “sub-
culturas” dos quadrinhos. Se 
este mundo contemplativo 
e de experiências estéticas 
foi renegado durante muito 
tempo às histórias contadas 
quadro a quadro, existem 
muitos “porquês” que mere-
cem uma revisão da história 
nas chamadas “belas artes”.

  Café com...
Resenhas

LADO A LADO COM DANIEL CLOWES 

Patrícia Meireles
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De uma sensibilidade comovente, o 
curta-metragem australiano “Har-
vie Krumpet” conta a história de um 
homem com particularidades que o 
diferencia dos demais. Nascido em 
uma família humilde da Polônia em 
1922, seu pai é um lenhador “com 
mãos tão grandes como pés, e uma 
cabeça que cheira a pinho”, e a mãe 
uma mineira “obcecada por contar 
os dedos e conversar com gente que 
simplesmente não estava lá”. Diag-
nosticado com Síndrome de Touret-
te ainda na infância, uma disfunção 
cerebral que não o permite controlar 
os impulsos, Harvie sofre bulliyng e 
torturas na escola, o que leva a mãe a 
tirá-lo da mesma e educá-lo em casa. 
Ainda que sua mãe não possuísse 
formação convencional, sabia so-
bre “fatos e coisas”, sobre os quais 
ensinou o menino a refletir. Nesse 
momento a história dá início a uma 
abordagem sobre a obtenção do co-
nhecimento, por parte do protago-
nista e que estará presente em todo 
o curta, a qual se baseia nas perspec-
tivas fenomenológica e empirista.  
Anos mais tarde, em uma noite Har-
vie encontra sua casa queimada, e 
os pais congelados, nús. Os alemães 
invadem a Polônia, e Harvie parte 
para a Austrália, “com seu mundo 
girado de cabeça pra baixo e de trás 
pra frente”. Trabalhando em dife-
rentes subempregos e acometido de 
diferentes situações de azar (como 
quando um raio cai em sua cabeça), 
Harvie se questiona como sobrevi-
ve a essas situações, e continua com 
afinco sua compilação de fatos, os 
quais variam dos mais banais aos 
mais intrigantes, abrangendo di-
ferentes áreas do conhecimento.  
Certo dia, se sentindo incapaz sob a 
terrível influência do destino, Har-

vie está sentado em uma praça, ao 
lado de uma estatua do poeta Horá-
cio, quando sente todo o impacto de 
sua máxima: Carpe Diem – aprovei-
te o dia! Estas palavras entram em 
sua vida com tremendo impacto, 
fazendo-lhe deixar de acreditar no 
destino e o libertando para viver. 
Harvie se torna nudista e vegetaria-
no, entra pra Sociedade de Liberta-
ção Animal, libertando galinhas de 
suas gaiolas durante a madrugada.
Quando Harvie vai ao hospital em 
decorrência de um câncer de testícu-
lo (o que o deixará estéril) conhece 
a enfermeira Valerie, com quem se 
casa e mais tarde adota uma crian-
ça, Ruby, a qual não tem as mãos. 

Harvie deixa o emprego e passa a 
ensinar à filha aquilo que sabe da 
vida, usando da mesma metodo-
logia pedagógica que aprendeu na 
infância, baseada na apreensão da 
realidade dos fatos em si. Ruby, ex-
celente estudante, vai para os EUA 

e se torna advogada, trabalhando 
com os direitos de deficientes físicos.  
Quando sua esposa morre, Harvie 
então com Alzheimer e depressão, 
vai para um asilo onde vive momen-
tos de angústia e nostalgia, interca-
lados com arrojos da diversão carac-
terística de seu humor, libertário e 
ousado. Em uma noite, após pensar 
no suicídio e conversar durante toda 
a noite com uma senhora portado-
ra de câncer, Harvey se decide pela 
vida, enquanto essa, ao contrário, 
dá fim à sua. Decidido a aproveitar 
os dias que ainda lhe restam, nos-
so protagonista tira as roupas e vai 
aproveitar o sol da manhã, sorrindo 
pela primeira vez após muito tempo. 
Vencedor do prêmio da Acade-
mia de melhor curta-metragem de 
animação, em 2003, e de melhor 
animação do Instituto Australia-
no de Cinema, em 2004, o filme é 
uma verdadeira ode à liberdade 
de consciência e à auto aceitação. 

Quebrando barreiras no curta Harvie Krumpet
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 Emanuel Arcas
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REDAÇÃO

HIDEIDE BRITO
Bacharel em Teologia e em Comuni-
cação Social pela Umesp 

VANESSA CASTRO
Estudante de Comunicação Social/
Jornalismo (UFV)

EMANUEL ARCAS
Estudante de Ciências Sociais na 
UFV

JOAQUIM LANNES
Professor de Comunicação na UFV

PATRÍCIA MEIRELES
Estudante de Comunicação Social/
Jornalismo (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.



Neste ensaio damos destaque ao músico Marcus Miller, convidado especial do circui-
to Vijazz & Blues deste ano. Agraciado com o Grammy duas vezes, possui extensa dis-
cografia, foi arranjador do último CD do Miles Davis e idealizador do projeto Legends 
em parceria com Eric Clapton, David Sanborn, Steve Gadd e Joe Sample. As fotos de 
2013 e 2008 só mostram um pedaço desses 7 anos de existência do evento e você pode  
conferir outras tantas igualmente lindas no nosso Blog Cafefilosoficoufv.wordpress
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