49

Periódico cultural • Ano VI • No 49 • Junho de 2011 • Tiragem: 2000 exemplares • Distribuição gratuita • Belo Horizonte • MG • Brasil

2

49

Ana
Elisa
Ribeiro

Ana Caetano
É questionável se existe algo como poesia feminina. Desde Safo,
grandes poetas (vamos abolir de vez o jocoso e improvável poetisa)
sempre tiveram presença na literatura ocidental. Nem sempre com
um estilo que as distinguisse como mulheres. Se não há um estilo
distinto, há, no entanto, uma dicção feminina que permeia a tradição poética e que pode ser reconhecida em Sylvia Plath, Ana Cristina
César, Cecília Meireles, Adélia Prado e em algumas poetas mineiras
contemporâneas. Ana Elisa Ribeiro pertence a essa estirpe da poesia dessa cidade. Ana Elisa nasceu em Belo Horizonte em 1975.
Graduou-se em Letras, fez mestrado e doutorado em Lingüística
na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atua como professora no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
(CEFET). Além de poeta, é escritora de contos, editora e revisora de
várias editoras mineiras. Publicou Poesinha (Coleção Poesia Orbital,
1997), Perversa (Ciência do Acidente, 2002) e Fresta por onde olhar
(InterDitado, 2008). Escreveu o blog Estante de Livros Online, colaborou com a agência de notícias Carta Maior e atualmente é colunista do Digestivo Cultural. No poema abaixo, uma amostra do seu
verso fino e bem humorado.
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24 imagens
para cada
segundo de
poesia
Wellington Júnio Costa
É inevitável atribuir a Jean Cocteau (18891963) alguns adjetivos, pois esse GRANDE
artista francês realizou, nos primeiros sessenta anos do século XX, o sonho da maioria dos
artistas de hoje: construir uma sólida carreira
multimídia, ser um criador transdisciplinar,
unir a tradição e a vanguarda, falar de si
mesmo como metonímia do mundo. Poeta,
romancista, dramaturgo, ensaísta, pintor,
escultor, desenhista, ilustrador, designer, fotógrafo, ator, produtor, roteirista e diretor de
cinema, Cocteau escreveu ainda canções e
argumentos para dança. Tudo sob o signo da
poesia, como bem afirma Bernard BENECH,
numa nota da edição de “Jean Cocteau – Romans, Poésies, Oeuvres Diverses” (1995).
Embora eleito para a Acadêmia Francesa
de Letras, para a Academia Real da Língua
e Literatura Francesas da Bélgica e mesmo
tendo ajudado vários artistas, apresentando-lhes mecenas e colecionadores de arte,
Cocteau foi, às vezes, mal compreendido
por seus pares e parte da crítica literária
e das artes plásticas. No cinema, foi um
pouco diferente, Cocteau começou com um
curta-metragem, atualmente desaparecido, intitulado “Jean Cocteau fait du cinema”
(1925), depois realizou o filme surrealista
“O sangue de um poeta” (1930), escreveu
vários roteiros e diálogos para filmes como
“O eterno retorno” (1943, de Jean Delannoy)
e “As damas do bosque de Boulogne” (1945,
de Robert Bresson) e, em 1946, adaptou
para o cinema o conto de Madame Leprince
de Beaumont “A Bela e a Fera”, considerado
uma obra-prima do cinema francês e mundial. A partir de então, passou a ser uma
referência para novas gerações do cinema,
tendo textos seus adaptados por outros cineastas, como o italiano Roberto Rossellini
(“A voz humana”, 1948), o francês Jacques
Demy (“O belo indiferente”, 1957) e o canadense Claude Jutra (“Anna la bonne”, 1963),
ou mesmo suas imagens usadas como
matéria-prima para o curta-metragem dos
brasileiros André Scucato e Cristina Pinheiro (“Je suis Jean Cocteau”, 2005). Cocteau
dirigiu seu companheiro Jean Marais nos
filmes “A águia de duas cabeças” (1947), “Os
pais terríveis” (1948) e “Orfeu” (1950), entre
outros. Realizou o documentário “A Villa de

Santo-Sospir”, no qual desvenda sua própria
arte no momento da pintura dos afrescos
da mansão de sua amiga Weisweiller, em
Saint-Jean-Cap-Ferrat, sul da França. Em
1960, lançou “O testamento de Orfeu”, filme
realizado com o apoio financeiro de François
Truffaut que o admirava muitíssimo.
“O testamento de Orfeu”, como o nome indica, é o testamento cinematográfico do próprio artista que nos deixou outra intrigante
opção de título: “Não me pergunte por que”.
Nele, Cocteau se desvenda ator, cineasta,
desenhista, mas, sobretudo poeta. Aliás, no
prefácio da publicação do roteiro, ele disse:
“Este filme é, talvez, a primeira tentativa de
transmutação do verbo em atos, de uma organização de atos no lugar da organização
das palavras de um poema, uma sintaxe de
imagens no lugar de uma história acompanhada de falas”. O que reforça, ao dizer na
primeira sequência do filme: “O privilégio
do cinematógrafo é que ele permite a um
grande número de pessoas sonhar juntas o
mesmo sonho e de nos mostrar, além disso, com o rigor do realismo, os fantasmas
da irrealidade. Resumindo, é um admirável
veículo de poesia”. Juntando-se assim a Jean
Epstein, Buñuel e Pasolini.
De fato, “O testamento de Orfeu” contém
muitos dos elementos característicos do cinema de poesia: o rompimento com a lógica
espácio-temporal contínua e linear, a construção de metáforas visuais (Epstein, 1983),
a repetição de imagens como rimas visuais,
a revisitação de temas, símbolos e alegorias da tradição poética e a expressão do
eu lírico do poeta através do próprio como
personagem. Tudo isso torna esse filme uma
obra exemplar na carreira do artista. Através
dele, podemos conhecer Jean Cocteau, o
artista, mas também vislumbrar o homem,
pois elementos autobiográficos não faltam
nesta obra na qual a autoficção se mistura
ao autorretrato.
Ali, alguns de seus amigos reais estão presentes como amigos do Poeta, personagem
do próprio Cocteau. São eles: o pintor Pablo Picasso e sua última esposa Jacqueline
Picasso; as atrizes Lucia Bosé e Annette Vadim; o toureiro Luis-Miguel Dominguin; o
cantor Charles Aznavour; o coreógrafo Serge
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Lifar; e a escritora Françoise Sagan. Outros
encarnam personagens fictícios na trama:
Francine Weisweiller no papel da senhora
distraída; Jean Marais como Édipo; e ainda
Édouard Dermit como Cégeste, que acompanha o personagem do poeta em seu périplo.
Emblemática é a cena do julgamento em
que o poeta cita o seu filme “Orfeu” e o seu
poema “L’Ange Heurtebise” para explicar o
nome do personagem Cégeste que, logo em
seguida, se apresenta à Princesa do tribunal
da morte como Édouard, filho adotivo daquele homem (Jean Cocteau). Édouard Dermit havia trabalhado ao lado de Jean Marais
em “Orfeu” e depois interpretado o personagem Paul na adaptação do romance de Jean
Cocteau “Les enfants terribles” (1950, de
Jean-Pierre Melville). Adotado formalmente
pelo poeta Édouard Dermit, herdou os direitos sobre as obras de Cocteau e a casa onde
viveram em Milly-la-Forêt aberta à visitação
desde julho de 2010.
“O testamento de Orfeu” potencializa, então,
a linguagem cinematográfica para além dos
jogos de metalinguagem, intertextualidade
e mise en abyme. Através de uma construção poética, ilustrada por uma flor vermelha
de hibisco que se deixa rasgar e se reconstituir, torna ainda mais fluido o limite entre a
vida e a arte, como um testamento amoroso
legado a uma família escolhida, constituída
ao longo de uma existência.
Assim, por muito tempo ainda, há de se ver
em muitas telas as influências de Jean Cocteau (AZOURY; LALANNE, 2003), esse artista
maravilhoso que construía vinte e quatro
imagens para criar cada segundo de poesia.
Referências bibliográficas
AZOURY, Philippe; LALANNE, Jean-Marc. Cocteau
et le cinéma. Désordres. Paris: Cahiers du Cinéma, 2003.
COCTEAU, Jean. Romans, poésies, oeuvres diverses. Paris: La Pochothèque, 2003.
LE TESTAMENT D’ORPHÉE. Direção de Jean Cocteau. França: 1959. DVD (111 minutos).
http://www.jeancocteau.net/
Wellington Júnio Costa é professor e coordenador
pedagógico da Aliança Francesa de Belo Horizonte
e mestrando em Teoria da Literatura, sobre Jean
Cocteau, na Faculdade de Letras da UFMG.
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Flávia Botelho
A grande questão em debate no âmbito da
cultura consiste na democratização e na
descentralização do seu acesso. Como criar
mecanismos mais inclusivos que incentivem
e fomentem a produção e o consequente
consumo cultural no país? Além disso, como
incentivar o consumo mais equilibrado das
diversas experiências culturais?
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada publicou no final de 2010 o Sistema de Indicadores de Percepção Social, que avaliou as impressões da população sobre a cultura. A pesquisa
foi estruturada sobre quatro pilares, avaliando
“a percepção social sobre a organização urbana
para a prática cultural; as disposições culturais
para o uso do tempo; as percepções a respeito
da oferta cultural; e a frequência de práticas
culturais” (IPEA, 2010: 4).
Os resultados encontrados apontam para
as dificuldades já perceptíveis para os profissionais que atuam no segmento de Artes Cênicas. No entanto, a sua publicação é
fundamental na medida em que comprova
e legitima a importância dos anseios desta
classe artística.
De acordo com a pesquisa, em relação à
disposição dos espaços para a prática de
atividades culturais, a maioria dos entrevistados da região Sudeste (53,8%) considera
os equipamentos culturais mal localizados.
Uma outra pesquisa, Cultura em Números
– Anuário de Estatísticas Culturais 2009,
desenvolvida pelo Ministério da Cultura por
meio da Gerência de Estudos e Pesquisas/
SPC, transpõem para o número de teatros
este sentimento da população. O levantamento identifica que Minas Gerais possui
132 teatros, dos quais 34% concentram-se
em Belo Horizonte. Apesar de ser o terceiro
Estado em número absoluto de teatros, a
capital mineira cai para oitavo lugar quando

analisada a equação do número de habitantes. Belo Horizonte possui um teatro a cada
53.000 habitantes.
A oferta de cursos no segmento de artes
cênicas e a realização de eventos também
são insuficientes e estão longe de atingir a
maioria dos municípios do Estado. No levantamento desenvolvido pelo MINC, dos 853
municípios de Minas, 26% declararam ofertar algum curso de teatro, 20,7% possuem
cursos ou escolas de dança, 20,6% realizam
mostras de teatro e 25% festivais de dança.
Considerando que para a implementação
adequada de políticas públicas culturais é
preciso convergir o olhar para todas as fases
do sistema de produção cultural, a deficiência em infra-estrutura cultural e em formação prejudica não só a produção e a distribuição, mas também a troca e o consumo.
Resulta assim que a frequência de práticas
culturais é extremamente insuficiente em
relação aos diversos segmentos artísticos.
A grande maioria dos entrevistados, 78%,
assiste Televisão ou DVD todos os dias, e
11% várias vezes por semana. Inversamente
proporcional está o público de teatro, circo e
shows de dança, dos quais 59,2% dos entrevistados afirmaram que nunca vão e 25,6%
raramente. Quando analisadas por faixa etária, observa-se um incremento no consumo
cultural, uma vez que 94% dos idosos não
têm o hábito de ir a teatros enquanto que
19,3% dos jovens o fazem uma vez por mês. A
escolaridade também é um fator de aumento
do consumo cultural. Dos entrevistados, 8,6%
considerados analfabetos ou com a até a 4ª
série visitam atividades culturais uma vez por
mês enquanto que 25,8% dos entrevistados
de nível superior. Já a pesquisa Cultura em
Números traça um retrato não do Estado,
mas da capital. Apesar de não conter um
quesito específico para a área de teatro, os
dados também são alarmantes. Os dados das

práticas culturais em Belo Horizonte (MG) demonstram que 53% das pessoas possuem o
hábito de ouvir música e apenas 4% assistem
a eventos culturais.
Apesar do baixo consumo dos bens culturais,
o cidadão ainda precisa apreender a importância e a significação da cultura para a sua
formação e para a sua vivência enquanto ser
humano. O outro aspecto apresentado pela
pesquisa do IPEA está em como a população
utiliza o seu tempo livre, não relacionado
ao trabalho. Quando questionados sobre o
que fariam se tivessem mais tempo livre, somente 7,7% afirmaram ter o desejo de freqüentar espaços culturais e de lazer e 3,6%
praticariam atividades artísticas.
Além da escassez de equipamentos culturais,
outros fatores limitantes foram apresentados
pelos entrevistados sobre as percepções da
oferta cultural: preços altos (71% dos entrevistados), perfil elitista do público (56%), má
localização dos equipamentos (62%) e inadequação dos horários (52%).
Assim, para que a concepção de cidadania
cultural apresentada por Chauí – direito de
acesso e de fruição dos bens culturais, direito
à criação cultural, direito de reconhecer-se
como sujeito cultural e direito à participação
nas decisões públicas sobre cultura – possa
ser colocada como um ideal mais próximo,
os gestores e atuantes no segmento de artes
cênicas precisam estar atentos para todo o
processo da cadeia cultural, que de maneira
inter-relacionada, apresenta ainda ínfimos
indicadores no Brasil e em Minas Gerais
(Chauí, Cidadania Cultural, 2006).
Flávia Botelho é Mestre em Ciências do Ensino
Superior e Especialista em Políticas Públicas, é
Coordenadora dos cursos de especialização em
Produção e Crítica Cultura e Gestão de Eventos do
IEC/PUC Minas e sócia da Espaço Ampliar – Assessoria, Projetos e Eventos.
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Direito
autoral e
o Direito
de acesso
àos rumos
cultura:
da discussão
e a reforma da lei de
Direitos Autorais

Diana Gebrim
Luiz Felipe Vargas
O direito de autor é o ramo do direito destinado a regulamentar as relações jurídicas
surgidas da criação e da utilização de obras
literárias, artísticas ou científicas. Ele pressupõe que toda obra intelectual é carregada
de criatividade e originalidade advindas da
inspiração do autor e, por isso, possibilita
que o mesmo obtenha recursos financeiros
com sua exploração comercial. É o direito
que o compositor, o tradutor, o pesquisador
ou o artista, por exemplo, têm de controlar o uso que se faz de sua criação, visando
resguardar essa relação com a sua obra.
A eles são garantidos direitos morais, que
são extra-patrimoniais, ou seja, sem valor
econômico, e fazem parte da categoria dos
direitos da personalidade, assegurados na
Constituição Federal; e patrimoniais, que é
o direito do titular autorizar qualquer forma de utilização da obra intelectual e obter
proveito econômico sobre sua divulgação,
distribuição e circulação.
Os princípios constantes no Direito Autoral são: as ideias devem ser exteriorizadas,
a obra deve ser original e nova, feita em
qualquer gênero de expressão, sob qualquer
meio de realização, independe da apreciação estética ou moral (não há juízo de valor), independe de sua destinação e inexiste
exigência de formalidade.
A Lei nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998,
que regula atualmente o Direito de Autor
no Brasil, está sendo alterada. Sua reforma
está sob última fase de análise e aperfeiçoamento do texto final que será apresentado
pelo Governo ao Congresso Nacional. Esse
anteprojeto está causando muita polêmica
entre os defensores dos Direitos Autorais,
principalmente com relação aos direitos
patrimoniais, e os que defendem o acesso à cultura. Não somente o Ministério da
Cultura, através de sua Diretoria de Direitos
Intelectuais, mas principalmente, artistas,
juristas e a sociedade civil têm se envolvido
na discussão dessas alterações que irão ditar
as novas regras legais sobre o assunto.
Faremos uma breve análise dos artigos que
consideramos mais importantes na nova
Lei. Claro que o aqui tratado não será o suficiente para esclarecer e esgotar o assunto
em questão. Grande parte das mudanças é
positiva e está em conformidade com os tratados e documentos internacionais, o que

demonstra que é moderna e acompanha as
aplicações da legislação internacional sobre
a temática. Percebemos uma evolução já no
início do novo texto que declara que a interpretação e a aplicação da lei orientar-se-ão
pelos ditames constitucionais de proteção
dos direitos autorais, em equilíbrio com os
demais direitos fundamentais e direitos
sociais. Considera-se um avanço importante
sob o ponto de vista a referência aos princípios constitucionais.
Conforme dita o artigo 15, § 1º, não se considera co-autor quem simplesmente auxilia
o autor na produção da obra, revendo-a,
atualizando-a, orientando-a, bem como
fiscalizando ou dirigindo sua edição ou
apresentação por qualquer meio. O novo
texto definiu em seu artigo 16, que são co-autores da obra audiovisual: o diretor, o roteirista e os autores do argumento literário
e da composição musical ou literomusical
criados especialmente para a obra. Antes a
lei silenciava sobre as músicas que teriam
sido criadas especialmente para a obra, o
que dava margem para que os autores das
músicas pleiteassem propriedade intelectual nessa área das artes visuais.
O Art. 19 declara que é facultado ao autor
registrar a sua obra na forma desta Lei e
que compete ao Poder Executivo federal
dispor sobre a forma e as condições para o
registro da obra, especificando os órgãos ou
entidades responsáveis por esse registro. De
acordo com a natureza da obra intelectual,
diz o art. 113- A que o próprio autor poderá
registrá-la na Fundação Biblioteca Nacional,
para obras literárias, roteiros, argumentos e
personagens; na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e na Escola
de Belas Artes da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, para obras de artes plásticas,
artes visuais, animação (roteiro, argumento
e ilustrações) e fotografias.
O rol de exceções ao direito de exclusividade
do autor sobre a utilização da obra aumenta
significativamente no Art. 46, conforme se
constata dos vinte e um incisos do artigo 46
da proposta contra os oito do mesmo artigo
da Lei 9.610. Seu inciso VIII define que a utilização, em quaisquer obras, de trechos de
obras preexistentes, de qualquer natureza,
ou de obra integral, quando de artes visuais,
na medida justificada para o fim a atingir,
pode ser realizada sempre que a utilização
em si não seja o objetivo principal da obra
nova, que não prejudique a exploração nor-

Número 49 • Junho de 2011

mal da obra utilizada, nem cause prejuízo
injustificado aos legítimos interesses dos
autores. O parágrafo segundo trata inclusive
das Licenças não voluntárias, definindo que
o Poder Judiciário poderá autorizar a utilização de obras em casos análogos aos incisos,
desde que atendidas, cumulativamente, às
seguintes condições: não tenha finalidade
comercial nem intuito de lucro direto ou
indireto; não concorra com a exploração comercial da obra; e que sejam citados o autor
e a fonte, sempre que possível. Essas são as
regras dos três passos, instituto que se assemelha ao “Fair use” do Common Law, Direito
vigente nos Estados Unidos, no qual se favorece os precedentes em detrimento da legislação escrita e pré-estabelecida, sistema
oposto ao do “Civil Law”, vigente no Brasil.
O artigo 88 e seguintes estabelece a retribuição ao autor por obra reproduzida, total ou
parcialmente, incluindo-se nisso copiadoras
e outros tipos de empresas de copiagem,
estipulando inclusive meio de controle e informação dessas reprografias aos detentores
dos direitos. Essa sempre foi uma questão
das mais difíceis de serem tratadas, visto
que alunos de variados níveis de graduação,
possuem o costume de copiar livros e textos
frequentemente, sendo que a maioria das
empresas que prestam esse tipo de serviço
não atentam para o desrespeito da propriedade intelectual advindos de tais práticas.
Um ponto bastante controverso é o que trata
dos Escritórios de gestão coletiva de direitos,
arts. 98 e seguintes. Pretende o legislador
aumentar o poder e controle do Estado sobre
constituição, registro, cobranças e prestações dessas entidades, o que é interessante
sob o ponto de vista de informação e controle. Porém, alguns juristas têm declarado que
dispositivos são intervencionistas e, por isso,
inconstitucionais, por infringirem o inciso
XVIII do artigo 5, da Constituição Federal,
que diz que a criação de associações ou cooperativas independem de autorização estatal em seu funcionamento. De toda forma,
os Escritórios de arrecadação provavelmente
continuarão existindo apesar de grande mobilização de alguns para sua extinção.
O novo texto vem também abarcar a responsabilidade solidária dos responsáveis
pela hospedagem de conteúdos colocados e
disponibilizados na internet sem autorização
dos titulares, por danos causados a estes. Tal
penalidade poderá ocorrer, caso não retirem
as obras e fonogramas de terceiros, após
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notificação com prazo razoável para tornar
indisponível o conteúdo. Isso demonstra a
adequação da nova lei aos crimes na internet,
que ainda são de difícil localização do infrator
e vago quanto ás penalidades cabíveis.
Outro importante artigo é o 111 que trata
da prescrição em 5 anos para a ação civil
por violação de direitos autoral, contados da
data da violação. Há inclusive jurisprudências recentes que já confirmam tal entendimento, porém ainda posto em questão por
doutrinários que defendem que a contagem
de prazo seja realizada a partir do conhecimento da violação do direito.
Os dispositivos que tratam do direito de seqüência, da obra produzida sob encomenda,
art. 52, C, e do contrato de cessão de direito
patrimoniais do autor para os editores, art.
53, § 1º, estão entre as mudanças pretendidas, que, entre outras, também são de
grande importância, e contribuem para a
provável e profunda reforma.
Diante do acima exposto deve-se ter em
mente que essa transformação não deve ser
encarada sempre tendo de um viés de proteção do autor, mas de promotor da cultura
através da proteção do autor. Isso significa
que o acesso à cultura e a proteção autoral
são completamente compatíveis, vez que
aquela não se dá caso não exista a cultura
na qual se queira ter acesso.

argumento do autor é de ordem jurídica, o
da proteção do autor, à sua intimidade e à
sua obra, que não é de mesma ordem dos
grupos que militam pelo acesso. Pouco interessa aos últimos se os autores são protegidos ou não pelo direito autoral, desde que se
tenha acesso ao conteúdo. De outro lado, na
maioria dos casos não importa ao autor se
todos têm acesso, desde que estes sejam devidamente recompensados economicamente e que o valor intrinsecamente humano
da criação, ou seja, os direitos morais, não
sejam ignorados.
O que parece ser verdade é que a devida
proteção ao autor não necessariamente
implicaria na insatisfação pela obstrução
do acesso à cultura. Assim, “acessibilistas”
só discutem a proteção jurídica do autor se
não existirem meios adequados para que
tanto a proteção quanto o acesso sejam
efetivados. O que pretendemos dizer é que o
tema central deste grupo não deve ser o de
minar a proteção do autor, para que tenham
acesso, mas as maneiras como a proteção e o
acesso possam ser assegurados e facilitados.
Nesse ponto é interessante citar um exemplo mencionado da Comissão Européia, que
sinalizou positivamente para a França criar
um sistema subsidiado de downloads legais
de música, assim como diminuir os preços
para jovens consumidores de música dentro
da faixa etária de 12 a 25 anos.

Outro exemplo que poderia ser trazido para
Temos percebido nos debates recentes, que os direitos autorais é o do site Google, que
a grande discordância entre os defensores já provou ser modelo de negócio de sucesso,
dos direitos autorais e os que militam pelo basta conhecer seus lucros astronômicos. A
acesso à cultura são travadas por falta de inovação consiste no fato de a companhia
vontade e abertura para a comunicação e oferece sem ônus ao usuário vários tipos de
discussão sobre a temática. Essa atitude softwares, e, ao invés de cobrar uma quancriou o entendimento equivocado de que tia em dinheiro diretamente do usuário
os direitos autorais atualmente são vistos dos programas, cobra pela publicidade das
como
diametralmente
opostos
ao PM
direitoPagediversas
marcas e produtos nos seus sites.
anuncio-01
5/1/09
2:50
1
ao acesso à cultura. Em outras palavras, o Isso poderia ser aplicado aos direitos auto-

rais porque demonstra que não necessariamente os usuários que fazem, por exemplo,
o download de uma música na internet devem ser as mesmas pessoas que pagam por
aquele download. Assim, o pagamento aos
autores poderia ser realizado com a receita
da publicidade realizada em uma plataforma de downloads, onde os autores autorizariam ou não a disponibilidade de suas obras
na referida plataforma.
Ressalta-se que não se defende a desnecessidade de reforma da Lei, que efetivamente, apesar dos poucos anos de vigência, já
se encontra desatualizada e, em alguns
pontos, não é suficientemente clara. Essa
falta de clareza ocorre, por exemplo, com o
capítulo IV (Das Limitações dos Direitos Autorais), que atualmente supre grande parte
das suas demandas, mas que não são totalmente compreensíveis aos olhos de um usuário leigo. A pretensão é incentivar que os
envolvidos promovam essa discussão sobre
o anteprojeto de reforma da Lei de Direitos
Autorais considerando que isso não necessariamente implica na privação da sua própria
demanda, mas que pode se transformar em
uma proposta de reforma desenvolvida em
conjunto e em prol do bem comum.
Bibliografia, Referências e Pesquisa:
LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.
PROJETO DE LEI, que Altera e acresce dispositivos
à Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que
altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais, e dá outras providências.
Artigo escrito com Luiz Felipe Vargas, consultor
jurídico em propriedade intelectual, sócio da Melo
e Vargas Advocacia e membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/MG.
Diana Gebrim é consultora jurídica e financeira, gestora cultural e relações internacionais, sócia da Diversidade Consultoria e da DGC Consultoria Jurídica.
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Sobre a
produção
(coletiva)
do (nosso)
espaço
público
cotidiano

Ligia Milagres
Silke Kapp
Tema deste ensaio é o espaço que está, por
assim dizer, além do portão de casa e aquém
do portão do parque: um espaço que não é
território privado, nem equipamento ‘oficial’
de lazer, mas constitui os lugares e não-lugares onde os habitantes das cidades se
encontram mais frequentemente. São ruas,
calçadas, marquises, estacionamentos, canteiros centrais, lotes vagos, taludes, alças de
viaduto, córregos, afastamentos, pracinhas,
resquícios de empreendimentos e assim por
diante. Chamêmo-los de espaços públicos
cotidianos. Nossa questão diz respeito à
produção coletiva desses espaços, isto é, a
uma produção para além dos projetos de
especialistas e dos expedientes de administrações públicas.
Espaços públicos cotidianos podem ser ocupados de muitas formas, mais ou menos

espontâneas, mais ou menos organizadas:
para encontros, festas, esportes, comércio
ou ócio, esporádica ou rotineiramente, em
empreendimentos de horas ou de meses,
com ou sem transformação física. No entanto, como pudemos constatar numa pesquisa
recente , essas possibilidades de ocupação e
transformação têm esbarrado em dois problemas. Um deles é passividade dos moradores urbanos, convictos de que seria tarefa
da administração pública cuidar de tudo o
que não seja propriedade privada. O outro é
o fato de que aqueles poucos efetivamente
engajados no espaço público se vêem diante
de um aparato burocrático mais preparado
para inibir do que para estimular e apoiar
suas ações.
Um exemplo da primeira dessas situações
é um trecho não-pavimentado da rua Nicarágua, no bairro Sion, cercado pelos fundos de edifícios de apartamentos de classe
média-alta. Fruto de um erro no projeto

Dia de festa com piscina no espaço sobre o tunnel da Lagoinha.
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geométrico do arruamento, o trecho, bastante íngreme, ficou descontectado da
malha viária e foi apenas gramado. Hoje é
usado como atalho por alguns pedestres,
depósito de lixo e, eventualmente, para
consumo e tráfico de drogas. Para compreender o que os moradores do entorno
pensam a respeito e qual seria sua disposição para transformar esse lugar, criamos
um blog de discussão (www.ruanicaragua.
blogspot.com) e distribuímos panfletos
convidando-os a participar.
O tom predominante das manifestações no
blog foi de medo, queixas e distanciamento. Alguns reclamaram dos impostos e da
falta de providencias da prefeitura; outros
fizeram referências preconceituosas aos
moradores de uma favela próxima e pleitearam por policiamento constante; ainda
outros sugeriram que se fizesse um projeto
técnico e algum vereador se incumbisse da
captação de recursos. Ficou claro que, em-
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bora tivessem disposição para discutir no
blog, esses moradores dificilmente se disporiam ao uso do espaço senão depois de
uma intervenção externa que lhe ditasse
uma função evidente e determinada.
Um exemplo da segunda situação, ou
do engajaemento refreado pelo aparato
burocrático, é o processo de produção coletiva de um espaço público sobre o túnel
da Lagoinha, no bairro Colégio Batista. As
condições do lugar apresentam alguma semelhança com a rua Nicarágua: um resquício da implantação do sistema viário, sem
uso ou movimento, hermo e vulnerável a
assaltos e outras práticas ilícitas. Depois de
vinte anos de abandono, o local se modificou pela ação de um grupo formado em
2007. A iniciativa partiu de Thiago Lopes,
morador de um prédio do entorno, que
reuniu vizinhos e outros interessados para
colocar a mão na massa, transformar e usar
a área de forma autônoma. Durante mais

de três anos, realizaram-se os chamados
“mutirões culturais” para limpar, plantar,
equipar a área e fazer festas. O antigo
matagal se tornou um espaço de convívio
público com bancos, jardins, horta, pomar,
rampa de acesso e até uma estrutura para
práticas circences – tudo construído pelos
próprios usuários.
Nesse ínterim, o grupo decidiu entrar na
disputa do Orçamento Participativo (OP)
de 2008, e de fato conseguiu aprovar uma
proposta de mais de um milhão de Reais.
Contudo, tem ficado cada vez mais evidente que o preço dessa legitimação técnica,
juridical e financeira é a autonomia do
grupo na produção do espaço. O processo
do OP tem sido moroso, o projeto final do
técnico responsável não ficou exatamente
como imaginaram e a licitação das obras
só deve terminar em 2012. O processo de
produção coletiva vem sendo enquadrado
num modelo convencional, diante do qual

o grupo pode perder o interesse devido à
sua impotência de decisão.
Os dois espaços mencionados acima poderiam ser transformados pelos seus potenciais usuários, sem articulações políticas
amplas, equipes técnicas ou grandes construtoras, dependendo apenas do engajamento dos moradores urbanos e de articulações numa escala menor. É evidente que,
para isso, o poder público precisa estar preparado para acolher as iniciativas desses
moradores em lugar de transformá-las em
processos heterônomos, o que depende de
alterações no âmbito da regulação urbana.
Mas é principalmente no dia-a-dia que
deve estar o estopim da produção coletiva.
Ela depende da mudança de postura dos
habitantes urbanos que, ao abandonarem
o posto de meros consumidores de serviços
providos pelo poder público ou por especialistas, assumem a possibilidade de ação
direta na produção do espaço.
Panfleto-convite para participação no blog
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Café com
Letras
“A necessidade básica do coração humano
durante uma grande crise é uma boa xícara de café quente.”
Alexander King

“Se você quer melhorar sua compreensão,
beba café; é a bebida inteligente.”
Sydney Smith

Márcio Almeida
Desde o século XII, seja etíope, africano ou
árabe, o café destaca-se por facilitar a digestão, espantar o sono e melhorar o humor.
Em 1615, o café entrou no Brasil via Veneza
e sofreu forte resistência da igreja: cristãos
fanáticos incitaram o papa Clemente VIII a
condenar o consumo da bebida, tida como
invenção de satanás. Na Turquia, séculos
XVI e XVII, quem fosse pego tomando café
era condenado à morte. Com a mudança
de hábitos, o café passou a ser consumido
em lugares públicos, criando pontos de encontros políticos e culturais. No século XVII
havia cafés em Paris e no Brasil ele chega
em 1727, na cidade de Belém do Pará e, em
seguida, ao Rio para, no século XIX tornar-se
um dos principais produtos de exportação
do país. Em 1876, foi inaugurado o 1º café
de S. Paulo, na esquina do Beco do Inferno
com a rua da Imperatriz.
José Bonifácio, no poema “O tropeiro”, põe
na boca do cozinheiro da tropa a quadrinha:
“Vamos depressa – tomar café – depois veremos – quem bate o pé.” Cornélio Pires, em
sua “Seleta”, de 1926, diz no soneto “Ideal
de caboclo”: “Um rancho na bera d´água –
vara de anzó, poça água – pinga boa e bão
café. – Fumo forte, de sobejo – pra compretá meu desejo – cavalo bão e muié.” Nos
“Cantos populares do Brasil”, de 1897, Sílvio
Romero registra o café no “Abc do lavrador”,
colhido no Ceará: “ Quase sempre os lavradores – de cana, café, cacau – têm feitores de campo – para não passar tão mal.”
Do folclore pernambucano, Pereira da Costa,
em livro de 1908, registra com sua chocarrice sertaneja: “O Zé prequeté – tira bicho do
pé – pra comê com café – na porta da sé!”
Crispiniano Tavares, em “Contos inéditos”,

resgata de um violeiro-cantador referência
ao café mineiro-goiano: “Não te dou chá –
porque não tem – queres um beijo? – Vem
cá, meu bem! – Ah! Quanto a isso – muito
obrigado – Não te dou café – que não tem
torrado.” A colheita do café, ao Norte do Brasil, tinha muita semelhança com a colheita
da uva em Portugal, quando muito namoro tinha início: “Quem tivé fia bonita – não
mande apanhá café. – Se fô minina, vem
moça – se fô moça, vem muié.” No Brasil, já
teve até um Dr. Domingos Jaguaribe que se
pôs a educar macacos para colher café: Eu
quisera sê penera – na coieta do café – pra
andá dipindurado – nas cadera das muié.”
Nos chamados “Autos setentrionais”, Catulo
da Paixão Cearense colheu a quadra seguinte: “Parece história, parece- mas fantasia
não é: - a vaca branca dá leite – e a preta é
que dá café”. As Folias de Reis cantam assim:
“Deus lhe pague sua comida – e também o
bão café – no céu haveis de comer – com
Jesus de Nazaré.”
No livro “Mil quadras populares brasileiras”, de 1916, recolhidas por Carlos Góis,
encontra-se a expressiva quadra de galantaria espontânea: “Menina dos olhos pretos – sobrancelhas de retrós – dá um pulo
na cozinha – vai quentar café pra nós.” Tem
uma moda de viúva, em oitavas, extraído de
um Cancioneiro de trovas do Brasil Central,
de 1925, conforme registrado por Americano do Brasil: “Eu oiei na cara dela – fiquei
muito invergonhado – meu braço pegô
tremê – que fico disguvernado. – Minha
xicra de café – derramo mais da metade
– e meu coração batia – como o baque do
machado.” A graçola que inspirou Manuel
Bandeira tem origem nos sinos de S. Francisco, 2º pesquisa do erudito J. da Silva em
seu “A voz dos campanários baianos”: “Café
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com pão – café com pão – bolacha, não!”
O café foi também motivo para começar
um grande amor no sertão brasileiro: “Eu
também vou casar já – com uma dúzia de
muiés – três Chiquinhas, três Aninhas – três
Teresas, três Zabés. – Três para coser a roupa
– três para lavar meus pés – três para anelar
meu cabelo – três para me dar café.” Murilo
Mendes escreveu: “Os emboabas entraram –
na fazenda dos paulistas – os paulistas, de
sabidos, - mandam servir o café.” Mário de
Andrade, no seu “Paisagem nº 4”, fala da importância do café de S. Paulo: “Os caminhões
rodando, as carroças rodando, rápidas as
ruas se desenrolando, rumor surdo e rouco,
estrépitos estalidos, e o largo coro de ouro
das sacas de café!” Cassiano Ricardo registra
o “café expresso” como “o sangue quente de
S. Paulo.” Mário Quintana espalha no ar: “O
café é tão grave, tão exclusivista, tão definitivo que não admite acompanhamento
sólido. Mas eu o driblo, saboreando, junto
com ele, o cheiro das torradas-na-manteiga
que alguém pediu na mesa próxima.” Carlos
Drummond de Andrade, em “Infância”, diz:
“No meio dia branco de luz – uma voz que
aprendeu – a ninar nos longes da senzala –
e nunca se esqueceu – chamava para o café.
– Café preto que nem a preta velha – café
gostoso – café bom.” Adélia Prado em seu
“Bucólica nostálgica” registra: “Ao entardecer no mato, a casa entre bananeiras, pés de
manjericão e cravo-santo, aparece dourada,
dentro dela, agachados na porta da rua,
sentados no fogão, ou aí mesmo, rápidos
como se fossem ao êxodo, comem feijão
com arroz, taioba, ora-pro-nobis, muitas
vezes abóbora. Depois café na canequinha e
pito. Louvado seja Deus.”
Márcio Almeida é professor universitário, jornalista,
autor de várias publicações e crítico de raridades.
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O Café
ea
Civilização

Amanda Bruno de Mello
Madrugada funda e eu aqui escrevendo,
despertíssima. Pergunto-me se, depois de
tantas horas acumuladas de sono atrasado,
isso seria possível sem as centenas de ml de
café que tomei. Duvido. Normalmente não
refletimos a fundo sobre a nossa relação
com o que ingerimos, pelo menos não fora
do prisma da saúde ou da boa forma. Fato é
que a história da alimentação e a história da
humanidade estão intrinsecamente ligadas.
Basta pensar, por exemplo, que o homem
se tornou sedentário quando passou a conhecer as técnicas de cultivo dos grãos, e
transformou-os em sua principal fonte de
energia. Ou que a batata, alimento que só
chegou à Europa depois da descoberta das
Américas, foi fundamental para a sobrevivência de muitos europeus durante a Segunda Guerra Mundial.
E as bebidas? Em que medida será que influenciam nossa vida? Pensemos no café,
por exemplo.
Esta bebida originária da Etiópia contém cafeína, que aumenta a quantidade do neurotransmissor dopamina - um estimulante do
sistema nervoso central - no nosso cérebro.
Que o consumo do café produz disposição,
lucidez e uma sensação de bem estar, todo
mundo sabe, em termos mais ou menos téc-

nicos. O ponto é: que impactos o consumo
em larga escala de uma bebida com essas
propriedades pode causar na sociedade?
Bem, a primeira resposta é a mais óbvia: em
uma sociedade em que o consumo de café é
amplo, a população, em geral, tenderá a ser
mais atenta e mais disposta.
Foi o que aconteceu com o mundo islâmico,
que conheceu o café durante a Idade Média.
Seu progresso técnico-científico nessa época é notadamente superior ao europeu, e
não podemos excluir a possibilidade do consumo de café no mundo árabe ser um dos
tantos motivos desta superioridade.
A bebida só chegou ao velho continente no
século XVI e se difundiu no século XVII: coincidência ou não, esse foi também o século da
revolução científica. No século XVIII, o ambiente dos cafés tornou-se popular ponto
de encontro de intelectuais e artistas: a sua
importância como berço da efervescência
cultural daquele e dos séculos seguintes
é inegável. Cafés foram também palco de
importantes decisões e reflexões políticas,
revolucionárias ou independentistas. A lucidez e a clareza de ideias são, sem dúvida,
favorecidas pela ingestão da bebida. Será
que ela também tem participação importante na racionalidade excessiva do século
XIX, presente de certa forma até hoje?

Ouvi dizer uma vez que o sucesso da Revolução Industrial e do capitalismo seriam
impossíveis se o hábito de consumir café
não houvesse se disseminado também
entre as classes menos favorecidas. Até o
XIX bebiam principalmente água (muitas
vezes de péssima qualidade, sem tratamentos, possivelmente contaminada...) e
bebidas alcoólicas: raramente estavam no
melhor de suas condições físicas, ou por
mal estares causados pela água de baixa
qualidade, ou pelo estado ébrio causado
pelo álcool. Quando passaram a beber café,
seu vigor físico aumentou, já que a bebida,
além de estimulante, é feita com água fervida e não possui álcool,tornando possível
suportar as condições de trabalho que as
incipientes indústrias exigiam. Além disso,
a sensação de bem estar que a dopamina
provoca atenua os sofrimentos e as dores
do trabalho excessivo.
Quantas vezes já viramos a noite, tomamos
um copão de café e nos mantivemos acordados até a noite seguinte? Quantas dessas
noites usamos para trabalhar ou estudar?
Quantas horas por dia um homem trabalha?
E quantas xícaras de café ele bebe?
Amanda Bruno de Mello é poeta e estudante de
Letras da Universidade Federal de Minas Gerais.
Foi editora da revista cultural Carpe Diem da Fundação Torino.
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Música e
Dialética:
Beethoven
e Hegel
Marta Procópio de Oliveira
Uma discussão levantada pelo filósofo alemão G. W. Hegel no séc. XIX nos seus livros
‘Cursos de Estética’ é de grande valia ao analisarmos a forma sonata de Beethoven e a
sua relação com a filosofia dialética.
Nessa época, a finalidade da arte era o
aperfeiçoamento moral. Assim, a arte tem
como proposta eliminar a dicotomia entre
ânimo e coração, pois a moral habita essa
contradição e, para Hegel, a verdade estaria
na reconciliação e mediação de ambos. É no
retorno sereno e beato a si mesmo da tônica
que a música oferece ao ouvinte a resolução
de uma contradição ou dissonância.
Nesse ponto, a arte não pode ser apenas
meio, útil para esse objetivo, e sim deve ser
fim. A arte como finalidade de instrução não
pode vir explicitada diretamente por si como
um enunciado abstrato, uma reflexão prosaica ou com uma doutrina universal, nesse
sentido ela deixaria de ser arte ideal ao se
tornar extremamente racionalizada. Eis uma
face do prognóstico hegeliano de ‘Morte da
Arte’ ou o prosaísmo nas formas artísticas.
A finalidade de aperfeiçoamento moral da
arte tem que se dar via formal, do contrário
ela se torna um mero invólucro.
Há todo um cenário que dá um perfil à
música na Alemanha romântica, onde se
encontra Hegel. Beethoven era conhecido
na Alemanha, particularmente em Berlim,
por volta de 1820, mesma época em que
Hegel elaborava suas ideias acerca da estética. Foi Adolf Bernard Marx, jovem amigo
de Mendelssohn, quem escreveu uma das
primeiras biografias oficiais e a primeira
análise de música de Beethoven, além de
fundar o jornal Allgemeime musikalishe
Zeitung, jornal esse que Hegel tinha em sua
biblioteca. O mesmo Adolf B. Marx também
mostrou que Moritz Hauptmann, um dos
pais da musicologia na Alemanha, se inspirou diretamente em Hegel a partir das notas
do ‘Cursos de Estética’. A partir disso, surge
toda uma filiação ligada à teoria do fim da

arte, geração essa que levou a sério o prognóstico de Hegel e, pelo que parece, mais a
sério do que o próprio Hegel. Essa geração,
indo contra o prognóstico hegeliano, diz que
a tonalidade evoluiu até Beethoven chegando a seu ponto de culminação não possível
de ser ultrapassado. Este a teria esgotado. A
música teria chegado a seu ponto de organicidade suprema. Esses musicólogos tiveram
uma boa recepção da obra estética musical
de Hegel e buscaram suas categorias lógicas, ou seja, procuraram logicisar o discurso
musical hegeliano.
Desta forma, Hegel não viu em sua época a
racionalidade estética presente na obra de
Beethoven, como Adorno viu em Schoenberg. Eis a questão, Hegel não teria a consciência dessa contemporaneidade entre música e filosofia, não reconhecendo no formal
musical a possibilidade de uma dialética,
de aproximar Beethoven de sua estética, o
que demarcaria o espírito de sua época. Mas
Beethoven estava mais próximo de seu pensamento do que ele achava. Todavia, para
Hegel, tal racionalização dialética na forma
sonata já é o próprio fim da arte.
Se a tonalidade, aqui na forma sonata, bem
expressa a relação de negatividade com as
dissonâncias e de retorno a si mesmo com
a tônica, então a lógica hegeliana, que é a
mesma seja para pensarmos o indivíduo no
Estado enquanto particular no universal,
ou para pensarmos a música, justifica esta
relação entre tonalidade e dialética. Percebemos que no interior da lógica da tonalidade há sintomas da sociedade. Para Hegel, a
lógica é universal e real. Ele, em seu sistema,
parte da lógica abstrata, ela é a ciência do
pensar, de suas determinações e leis, que vai
determinar o fenômeno. No caso da música,
é o conceito formal tonal que se efetiva.
Há uma forte relação entre a dialética hegeliana e a música de Beethoven, principalmente as sonatas. Está em questão se
a música é uma forma de pensamento. Na
ideia de recapitulação e de retorno à identidade se vê essa aproximação. É o princípio
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da tonalidade. Supomos que se Hegel tivesse analisado a música de Beethoven, ele não
a aprovaria, pois ele vê a música como uma
forma vazia, sem conceito, portanto impossível de se retirar conhecimentos filosóficos.
A música possuiria uma evolução lógica,
mas não conceitual. Seu Formal é vazio.
Na forma sonata, o trabalho do negativo é
principalmente operado pelo conflito tonal,
em que o momento da retomada do tema é
o momento da reconciliação, da identidade
e da diferença. As dissonâncias assumem a
identidade do negativo. A recapitulação do
tema guarda em si os momentos anteriores,
memórias de antigas tensões e movimentos.
São as alteridades. O trabalho do negativo é a
dissolução do material temático, onde haverá
uma redução das unidades em um todo.
A forma sonata normalmente é dividida em
três partes: exposição, desenvolvimento e
reestruturação, o que em homologia com a
estrutura dialética hegeliana, temos: tese,
antítese e síntese. A exposição instaura a
tonalidade e o desenvolvimento concretiza
a tensão, cabendo à reexposição a resolução
da tensão. Superar a tensão significa eliminar a contraposição tonal, tão somente dissolver o confronto entre tônica e dominante.
A dominante é o momento da dissonância,
que, por sua vez, exige um retorno à tônica.
Em Hegel não se sustentaria uma composição que ficasse na tensão, faz-se necessário
um retorno a si mesmo. Faz-se necessário
eliminar a tensão. Há as modulações à dominante, à subdominante em modo menor ou
maior, onde modular é criar relações entre
polos distintos, é uma fragmentação tonal.
A relação passa a criar polaridade contraposta entre tônica e dominante, principalmente
na exposição. Haverá um complexo harmônico, onde livremente passeará o melódico,
com polos distintos.
Marlon Trindade é músico e mestre em filosofia
pela UFOP. Como compositor; fez trilhas para filme
e teatro. Como instrumentista atuou nos grupos
Sagarana e Panacea Trio, e fez diversas participações em outros trabalhos.

APRESENTAM

OUTRAS INFORMAÇÕES

PATROCÍNIO

APOIO

PATROCÍNIO

APOIO
INSTITUCIONAL

CIA. AÉREA OFICIAL

PROMOÇÃO
EXCLUSIVA

APOIO

REALIZAÇÃO

PARTICIPAÇÃO

14

Coisas
quase-coisas
e mundo
a partir da
obra de Iran
do Espírito
Santo

Alice Mara Serra
Em sua exposição na galeria Celma Albuquerque, o artista Iran do Espírito Santo
traz à cena formas e objetos aparentemente
banais, que, se colocados em uma rua ou
em locais quotidianos de circulação, não
de forma imediata atrairiam a atenção dos
passantes. Este é, em especial, o caso do trabalho En passant, obra que um visitante, ao
entrar na galeria, poderia julgar pertencer à
sala de exposição. É preciso um olhar mais
cuidadoso para observar ali um trabalho minucioso e preciso, no qual os tons de cinza,
em diferentes matizes do cinza quase branco ao cinza quase preto, se estendem numa
série tanto harmoniosa quanto reveladora
de diferenças mínimas e imprescindíveis. Os
pontos de encontro entre as faixas de cinza
verticais e planas dão ao todo a aparência
da tridimensionalidade, impressão que se
intensifica nas partes das faixas que se destacam sob a influência da luz. Ao se passar
do “en passant” a um “en restant”, o visitante
detém-se nisso que, sem se fazer notar por
um olhar mais distraído, talvez tenha a intenção de possibilitar uma certa conversão
do olhar.
Diante das obras em seguida expostas,
esta conversão do olhar faz-se ainda mais
marcante. Tratam-se de espelhos grandes
encostados na parede e recortados de forma
a equilibrar seu próprio peso; cortes em formatos irregulares que, em algumas partes,
devolvem ao expectador a sua imagem ou
a imagem da sala de modo ligeiramente
distorcido. Como na obra En passant, os
espelhos, meio pontiagudos, meio inclinados e ao mesmo tempo em uma espécie de

congruência interna, interferem de modo
minimalista no contexto em torno e na visão
do expectador. Ao passar por eles e ao olhá-los mais detidamente, tem-se um quase
espelhamento do em torno; neste “quase”
aqueles espelhos libertam-se, por assim
dizer, de uma função de espelhamento. Da
primeira tendência de olhar a própria imagem no espelho, o olhar é enviado de volta à
imagem da sala, dos outros passantes e, por
fim, ao que não se espelha propriamente.
Nos pontos de encontro entre as partes em
inclinação semi-vertical e semi-horizontal,
as imagens tendem a uma inversão, o que
similarmente ocorre com a atitude do expectador ao se defrontar com este quase
espelhar da obra.
Após a série de espelhos, novamente algo
aparentemente banal, um prato em metal,
colocado de forma emborcada na parede,
não tende a atrair de forma marcante a
atenção do passante. Certamente que o
brilho do material e as cores refletindo-se
nas faces do polimento fazem com que a
atenção se detenha um pouco; todavia, um
dos sentidos dessa obra vem a se manifestar quando se pode vislumbrar, no livro do
artista, uma série de peças da qual o prato
seria um dos momentos: Dentre outros
utensílios, aparecem outros pratos, um copo
de vidro numa dessas formas mais simples
com as quais nos defrontamos no dia a dia
e uma lâmpada também num desses formatos mais costumadamente utilizadas. Disso
vem a pergunta: Qual o sentido dessa quase
cópia de objetos banais ou qual o sentido
desses objetos de arte que quase se confundem com os contextos quotidianos? Por que
o artista não modificou ao menos um pouco
a forma da lâmpada, os contornos do copo?

Lance seu livro
na Livraria do Café!

Há um sentido de experiência em que as
coisas se tornam tão banais que não as
vemos mais; e este é um não-sentido de
experiência, se adotarmos a concepção de
que a perda da experiência se dá ao não
conseguirmos mais ver o mundo além de esquematismos já formados ou cultural e socialmente preconcebidos (Adorno). Todavia,
olhar para as obras de Iran do Espírito Santo,
no sentido da mencionada reconversão do
olhar, desperta o pensamento de que, ao invés de falarmos numa perda da experiência
por termos perdido as possibilidades de perceber o mundo segundo outros esquemas
que não os dados, teríamos, antes, um olhar
passível de reconduzir-se por sendas possíveis a partir das próprias coisas banalizadas,
a partir de algo que quase não se destaca de
um contexto supostamente dado. Como se o
prato, o copo, a lâmpada, o espelho, e, mais
ainda, o metal, o vidro, a areia gritassem, em
sua mudez de material exposto, que não são
somente algo aí existente para serem utilizados; não são somente materiais de consumo: O não serem isso, abre ao passante,
ao passante num mundo, uma possibilidade
de reconversão do olhar sobre seu mundo e
sobre sua atitude para com as coisas existentes. Se as “coisas-coisas” e as “coisas-arte” se
diferem, na obra de Iran do Espírito Santo, a
partir de graus mínimos que fazem a diferença, está também em graus mínimos, mas
imprescindíveis e resistentes, a diferença da
qual provém a possibilidade de continuar
distinguindo o mundo esteticamente.
Alice Mara Serra é Doutora em Filosofia pela Universidade de Freiburg (Alemanha), atualmente é
pós-doutoranda junto ao Mestrado em Estética e
Filosofia da Arte da UFOP]
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Vívien Gonzaga e Silva
Uma das mais antigas evidências escritas do
idioma hebraico remonta aos tempos dos reis
bíblicos Davi e Salomão, e contém anotações
sobre atividades agrícolas e estações de plantio
e colheita. No entanto, foi como língua sagrada
que o hebraico atravessou os séculos e chegou
até os dias de hoje, para os fiéis, como a língua
escolhida por Deus para transmitir seus ensinamentos à humanidade.
Foi essa língua, que desenvolveu sua escrita entre as muitas centenas de dialetos falados entre
antigos povos semitas, que acolheu o texto
fundamental do Judaísmo, a Torá, constituída
pelos cinco primeiros livros da Bíblia hebraica
(Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio), ou Pentateuco, na Bíblia cristã, consolidada a partir da Septuaginta, a mais antiga
tradução do texto sagrado para o grego, que
teria sido feita em Alexandria, ao longo dos três
últimos séculos que antecedem a Era Cristã.
Com as guerras que acabaram por dispersar
os judeus, entre 598 a.C. e 134 d.C., o hebraico
foi gradativamente substituído pelos idiomas
do exílio, e, no segundo século d.C., já não era
mais uma língua falada. Mas seu significado
na tradição judaica era tamanho que, no final
do século XIX, ele ressurge como língua viva e,
em 1948, com a criação do Estado de Israel, ele
se torna o idioma oficial do novo país. Partindo
do hebraico bíblico, a língua assimilou novos
vocábulos para expressar a realidade dos seus
falantes atuais. Hoje, o hebraico usado pelos
israelenses possui mais de 60.000 vocábulos,
dos quais, cerca de 70% foram recuperados do
texto bíblico.
No Brasil, o interesse pelo aprendizado do
hebraico tem crescido nas últimas décadas,
e recebe, agora, um excelente manual para o
aprendizado do idioma dos antigos hebreus,
Urim Tumim: introdução ao hebraico, de Tarcisio
Caixeta de Araujo.
Pastor batista, mestre em Teologia, com uma
carreira de mais de vinte anos dedicados ao
ensino de hebraico, Tarcisio Caixeta tem larga
experiência no estudo do idioma bíblico (Seminário Teológico Batista Mineiro e University
of Wales – Cardiff, País de Gales) e do hebraico
moderno (PUC-MG, Associação Israelita Brasileira e Ulpan Kibutz Shfayim – Sharon, Israel).
Além do magistério, seus estudos do Talmude e
da Teologia Judaica contribuem para que Urim
Tumim possa se tornar uma importante referência no ensino do hebraico clássico no Brasil,
pela abordagem singular que faz o autor, tornando especialmente acessível uma matéria
tida como de difícil aprendizado.
A prática do hebraico bíblico, para Tarcisio Caixeta, se dá pelo uso das diversas ferramentas
que o estudante tem ao seu dispor, tais como
o manejo de dicionários, gramáticas, vocabulário, estrutura da língua e conhecimentos
culturais, e essa prática deve ser uma experiên-

cia que leve em conta as expectativas, necessidades e limites do aprendiz, e, antes de tudo,
“estimule o prazer pelo novo, pelo inusitado”.
A partir dessa preocupação, o hebraico clássico é tratado, em Urim Tumim, com o auxílio do
hebraico moderno, de maneira simples, contextualizada e viva. As lições vão se desenvolvendo
de maneira envolvente, em dezoito unidades
acompanhadas de exercícios variados, que vão
de questões abertas a palavras cruzadas. As duas
primeiras unidades fornecem informações iniciais que irão auxiliar o estudante na apreensão
gradual de elementos particulares do universo
hebraico que, se apresentados sem o devido
preparo, podem causar certo estranhamento
no falante do português. É o que ocorre, por
exemplo, quando o aprendiz se vê diante de um
alfabeto consonantal e dos sinais massoréticos,
responsáveis pela indicação dos sons vocálicos,
que, na escrita hebraica, não têm representação
correspondente às do alfabeto latino a que estamos habituados. Essa peculiaridade é tratada
pelo autor de forma lúdica e divertida, fazendo
com que seja assimilada facilmente. Também
a leitura/escrita que se faz da direita para a esquerda ou a forma oculta dos verbos ser/estar no
tempo presente – imprescindíveis na língua portuguesa – podem causar espanto num primeiro
momento, mas com a fundamentação histórica
e atividades prazerosas, são logo integradas à
prática do estudante.
Metodologicamente, Tarcisio Caixeta optou
por introduzir os excertos dos livros bíblicos na
terceira unidade, tratando-os passo a passo: o
texto hebraico, sua transliteração para o alfabeto latino, a pronúncia e a tradução; depois,
os sons consonantais; e, finalmente, a análise
massorética, com os sons vocálicos e semivocálicos. Aos poucos, o idioma fascinante se torna
familiar, compreendido em seus aspectos sintáticos, ortográficos, fonéticos, ampliando-se
os suportes para que os significados possam ser
explorados pela curiosidade do iniciante. Essa
exploração será abordada na unidade seguinte,
em que se tem uma orientação preciosa sobre
os tipos de dicionário e a maneira adequada de
sua utilização.
A base trabalhada nas unidades iniciais será
desdobrada nos demais capítulos do manual,
que, a partir de textos explicativos, irá contemplar temas gramaticais essenciais para a
alfabetização no novo idioma. Para isso, o autor
busca recursos diferenciados para trabalhar
cada tópico de modo mais eficaz, apoiando-se
muitas vezes no hebraico moderno ou na gramática da língua portuguesa, oferecendo ao
estudante parâmetros de comparação que facilitam o entendimento. Assim, esses temas são
tratados em profundidade, mas não à exaustão, já que, na proposta do autor, os aspectos
normativos devem ser usados como suporte ao
conhecimento continuado do idioma bíblico.
Como essa meta, o livro dedica, na sequência,
um capítulo para desenvolver cada um dos
seguintes assuntos: Sílabas; Frases hebraicas

do dia-a-dia; Artigo; Waw conjuntivo; Preposições; Flexão; O construto e o absoluto;
Pronomes; Sufixos pronominais; Verbo; Waw
consecutivo; Adjetivo; O comparativo e o superlativo; Numerais. Temas que, não raramente,
são considerados áridos em qualquer idioma,
desenvolvem-se naturalmente ao longo do livro e, quando necessário, são desdobrados em
subunidades, com exercícios que auxiliam na
compreensão e fixação dos conteúdos.
Ao final, Tarcisio Caixeta disponibiliza uma série
de ferramentas complementares que serão de
grande valia no decorrer do aprendizado, com
um resumo da gramática, o calendário judaico, vocabulário especial – com palavras mais
frequentes na Bíblia hebraica – e revisão da
pronúncia, entre outras.
Com humor e leveza, o aprendizado da leitura
e da escrita da língua do Antigo Testamento associa-se ao contato com a história dos primeiros israelitas e da diáspora judaica pelo mundo,
quando, a partir do hebraico, foi possível desenvolver novos idiomas, como ocorreu com o
iídiche e com o ladino. Esses idiomas, lembra
o autor, nasceram da criatividade e da necessidade da comunicação particularizada, cifrada,
codificada e arranjada de modo a proteger um
povo em perseguição ou sob constante suspeita – outro aspecto que demonstra o vigor e a
singularidade dessa língua, e o valor de seu
aprendizado por outros povos.

Novas
luzes
sobre o
ensino de
hebraico
bíblico

Embora o livro de Tarcisio Caixeta tenha por
objetivo oferecer apenas uma iniciação ao idioma bíblico, a proposta metodológica do autor
é suficiente para propiciar um aprendizado
satisfatório da pronúncia e base gramatical do
hebraico clássico, além de fornecer um bom
domínio do vocabulário, que poderá ser complementado com segurança a partir da verificação das acepções em dicionários de hebraico
disponíveis no Brasil. Ou seja, o método facilita
ao aprendiz a leitura do texto bíblico em seu
idioma de origem, com a correta pronúncia, e
permite-lhe, ainda, compreender importantes
aspectos da língua ligados ao contexto histórico e cultural dos personagens bíblicos. Urim
Tumim: uma introdução ao hebraico vai, assim,
um pouco mais além dos propósitos de seu autor, constituindo importante instrumento para
os brasileiros que se dedicam à leitura da Bíblia
hebraica. Isso não apenas com motivações
devocionais ou no âmbito dos estudos teológicos, mas também para a pesquisa acadêmica
em áreas diversas, como as línguas clássicas,
linguística, literatura, história, filosofia, direito, ciências políticas, psicologia, arqueologia.
Atende, portanto, àqueles que se interessam
pelo texto bíblico como fonte inesgotável para
a melhor compreensão do passado e das bases
sobre as quais foram assentadas tantas culturas
contemporâneas.
Vívien Gonzaga e Silva é doutoranda em Literatura
Comparada e pesquisadora do Núcleo de Estudos
Judaicos da UFMG.

ARAUJO, Tarcisio Caixeta de. Urim Tumim: introdução ao
hebraico. Belo Horizonte: Edição do autor, 2010. 312 p.
ISBN: 978-85-911385-0-0
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Abbas
Kiarostami

Pedro Fonseca
O cineasta iraniano Abbas Kiarostami dispensa apresentações.
Vencedor da Palma de Ouro do festival de Cannes de 1997 com o
filme “O Gosto da Cereja”, Kiarostami é provavelmente o nome mais
conhecido do que se poderia chamar a “nouvelle vague iraniana”. O
criador da Mostra Internacional de Cinema de Sao Paulo Leon Cakoff realizou um curta metragem sobre esse cineasta iraniano de
setenta e um anos nascido em Teerã. Com o titulo “Volte Sempre,
Abbas”, o curta de Cakoff e Renata de Almeida relata a passagem de
Abbas por São Paulo.
Quem talvez seja menos conhecido e necessite de uma apresentação é o poeta Abbas Kiarostami. Com dois livros de poemas já
publicados e um terceiro a caminho, a produção poética desse mestre iraniano se encaixa bem, acredito eu, na definição que o grande
poeta angloamericano W.H Auden deu de poesia ligeira no livro “W.
H. Auden’s Book of Light Verse”.
Quem conhece a produção cinematográfica de Abbas Kiarostami
perceberá a mesma ligeireza e a mesma atenção aos acontecimentos corriqueiros e efêmeros da cotidianidade. O acaso, este ordenador de todas as coisas, também atua como protagonista nos versos
de Kiarostami. Nao poderia ser diferente na obra de um artista que
afirma ter se tornado cineasta por mero acaso e diz preferir a fotografia à setima arte. A grande tradição lírica persa também está
presente nestes versos escritos à moda dos haikus japoneses.
Nesta edição, o Letras publica, traduzidos diretamente do persa, alguns poemas do segundo livro de Kiarostami, “Um Lobo à Espreita”.
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