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Apresentação
Por Leandro Belinaso
O que acontece conosco quando não estamos nutridos esteticamente?
Talvez, desnutridos, nos caiba apenas o raso e o tédio daquilo que
identificamos como realidade. Mas a vida pode muito mais do que a
realidade impõe. Escutei isso em uma fala do escritor João Gilberto
Noll. Não com essas palavras, exatamente. Mas algo próximo a isso.
Naquela época eu já estava com a ideia deste livro brotando em mim.
Crescia um desejo de saber: como se nutrem esteticamente educadores e educadoras ambientais que admiro? Como fazem para enfrentar
as asperezas, as durezas, das peles do mundo que tocam? Como
nutrem outras imaginações de mundos, esperançando, para usar um
termo de Paulo Freire, quem com eles e elas se encontram?
Aprendi sobre a expressão “nutrição estética” lendo os trabalhos de
Mirian Celeste Martins. O termo se refere às práticas pedagógicas que
oferecem aos estudantes em sala de aula diferentes artefatos culturais como filmes, músicas, crônicas, fotografias, quadrinhos, textos
científicos, poesias. Com essa oferta e com a lentidão necessária à
leitura dos sentidos em jogo, à coleta de impressões e de sensações,
abastecemos nossa sensibilidade. O livro Na pele do mundo deseja
nutrir seus leitores e suas leitoras com histórias, filmes, músicas,
livros, conceitos. Fico curioso a respeito do que toda essa nutrição fará
aflorar.
Nutridos esteticamente ampliamos nossa capacidade imaginativa.
Tem sido difícil viver imaginativamente. É um exercício. Um esforço.
É preciso cultivo. Quem gosta de plantas sabe disso. É um processo
lento, cotidiano. É como ler um romance.

11

A literatura, o cinema, a música; a arte em geral nos ajuda a imaginar
e a processar subjetivamente os momentos incertos em que vivemos.
Ainda mais em uma pandemia que escancara o quanto somos vulneráveis e insignificantes. Como podemos viver cotidianamente com o
pouco que nos cabe? Como partilhar efetivamente esse planeta com
os não humanos? A desigualdade, a miséria, a soberba, a arrogância, a
indelicadeza, chegaram ao limite do insuportável. O livro sonha ser
um simples respiro, lento, compassado, sentido.
Comecei a trabalhar nele em 2017. Sou muito agradecido a cada um, a
cada uma, que está comigo nesta publicação. É um grito coletivo em
defesa da delicadeza, da arte, da ciência, do meio ambiente, da educação. E estamos precisando soltar esse grito. E aproveitamos para fazer
isso através do livro.
Ele presta uma homenagem aos professores e às professoras que
foram importantes na minha formação e para a minha atuação no
campo da educação ambiental. Queria, também, conectar a essa geração que se fez educador e educadora ambiental nos anos 1960, 1970 e
1980 (eu comecei a ser professor nos anos 1990) às novas gerações, aos
meus alunos e às minhas alunas. As pessoas entrevistadas no livro
construíram com seus trabalhos uma parte importante do que entendemos como educação ambiental no Brasil.
Fizemos, Davi de Codes, que partilha comigo o trabalho de organização, e eu, uma primeira entrevista por e-mail com Ana Godoy, Isabel
Carvalho, Marcos Reigota, Maria Lúcia Wortmann e Valdo Barcelos.
Coletamos os repertórios culturais que eles e elas consideraram
marcantes nas suas formações e um ou outro aspecto sobre o processo de escrita, sobre o modo como teceram seus livros, artigos, ensaios,
que versam sobre a educação ambiental. Deixamos essa primeira
entrevista guardada por um ano. Ao longo desse tempo acessamos,
Davi e eu, o máximo que conseguimos desses repertórios.
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Deixamo-nos nutrir por eles. E começamos a agendar e a fazer a coleta presencial de um depoimento de cada um, de cada uma, sobre esses
repertórios que, esperávamos, eles e elas já teriam esquecido no dia da
gravação da segunda entrevista. Não conseguimos uma agenda
comum com Valdo Barcelos, mas seus repertórios, citados na primeira entrevista, estão no livro e ele gentilmente nos brindou com um
prefácio. Cátia Hansel foi a primeira escutadora dos áudios e quem fez
a primeira transcrição, revisada exaustivamente por nós, organizadores, e também pelos/as entrevistados/as. Marina Lopes e Gomes foi a
responsável pela arte de capa e contracapa, pela editoração, pela arte
do miolo, enfim, por toda a estética do livro. Ela também assina a
seção dedicada às Escutas. A seção Epidermes fílmicas: toques,

memórias e sensações é de José Douglas Alves dos Santos e a das
Leituras, de Victor Anselmo Costa. Elas estão incríveis. A Casatrês,
editora independente de Florianópolis, foi quem fez a revisão final do
livro.
O livro se destina a todos e a todas que se interessam pela educação
ambiental, pela formação de professores, mas também para os que
gostam de cinema, de literatura e de música. O livro está lindo. Sou
suspeito para falar. É um marco para mim, maior até do que foi o livro

Ecologias inventivas: conversas sobre educação, que compilou as
pesquisas da área no país que dialogavam com os estudos culturais,
com as filosofias da diferença e com a arte. Claro que aquele não foi
um livro enciclopédico, nem tudo estava lá. Mas foi uma obra importante, ao menos para mim e para mais alguns.
Tenho clareza que o horizonte de leitores do livro será miúdo, circunscrito até mesmo pela língua que falamos e escrevemos, a portuguesa.
Tal como o livro Des-loucar-se, de 2017, que ajudei a organizar, este
também oferece um percurso múltiplo de leitura. Ambos podem ser
lidos pelo começo, pelo fim ou pelo meio. Na pele do mundo é um livro
híbrido. Em parte, uma obra acadêmica, mas, em boa parte, não. Um
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livro que pode ser lido por toda e qualquer pessoa. E isso tem a ver
com o desejo do encontro, de tocar em temas difíceis de um modo
singelo, cambaleante.
Desejo uma ótima viagem.
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Prefácio, tributo
ou carta, eis a questão!
Por Valdo Barcelos
Cerca de dois anos atrás, o amigo Leandro Belinaso Guimarães me
falou de um projeto de livro que estava organizando na forma de
entrevistas. Seria algo como: “Um livro em que diferentes gerações se
encontram. Uma abertura para vivermos, enquanto leitores e educadores, mundos distintos que se cruzam, se relacionam, se distanciam,
se reaproximam. Ana Godoy. Cátia Hansel. Davi de Codes. José
Douglas Alves dos Santos. Isabel Carvalho. Leandro Belinaso. Marcos
Reigota. Maria Lúcia Wortmann. Marina Lopes e Gomes. Valdo
Barcelos. Victor Anselmo Costa. Na pele do mundo, educações
ambientais emergem e se desfazem, nascem e renascem”.
Por motivos diversos, e totalmente em desacordo com minha vontade,
não pude participar das entrevistas. Como diria o poeta John Lennon
(1940–1980), “A vida é aquilo que acontece enquanto a gente tá ocupado fazendo planos para o futuro”. Mas o Leandro, como essa pessoa
muito especial que sabemos ser, me deixou muito feliz ao convidar
para que eu fizesse um prefácio para o livro.
Coloquei a mão na massa e escrevi. Após a primeira leitura o Leandro
me escreve e sugere que o que eu tinha escrito estava mais para uma
carta aos autores e autoras que para um prefácio. Concordei com ele e,
então, lá vai esse texto que começou como um prefácio, passou por ser
um tributo e acabou ficando como uma carta.
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Para escrever um Prefácio — que era a ideia inicial — algumas coisas
se fazem necessárias. Entre elas é fazer a viagem pelo texto a ser
prefaciado. Diga-se que essa analogia entre leitura e viagem é muito
explorada por muitos escritores e escritoras. Tem uma analogia da
qual gosto muito que é do poeta e ensaísta mexicano Octavio Paz
(1914–1998). Para ele, a leitura de um texto é como uma viagem que o

viajero faz com o corpo quieto e com a alma agitada. Tem outra que
diz que a leitura de um texto é como viajar por uma cidade feita de
letras. Assim como mudam as cidades a cada viagem, mudam,
também, os textos a cada leitura.
O escritor moçambicano Mia Couto, no seu livro O outro pé da Sereia,
escreve que o mais fantástico de uma viagem não está nas distâncias
que ela percorre, mas, sim, nos momentos em que, nessas viagens,
atravessamos as nossas fronteiras interiores. Não contente, Couto se
“puxa”, como se diz aqui na vila, nos humilha e conclui: a viagem real
começa quando acordamos fora do corpo, longe do último lugar onde
podemos ter casa.
Certa feita fui convidado para um projeto desafiador: tratava-se de
“poetar” uma obra de arte de um colega artista plástico. Era o projeto
de uma exposição que aconteceria aqui na Universidade Federal de
Santa Catarina e reuniria artistas de vários lugares do Brasil e de
países do Mercosul. Nessa exposição, vários artistas plásticos exporiam suas pinturas e cada um escolhia um poeta para fazer um poema
sobre a sua obra. Na exposição eles — poema e obra — ficariam lado a
lado.
Quando recebi o convite do Leandro para prefaciar o livro Na Pele do

Mundo — educações ambientais, me senti desafiado e feliz. Gosto de
desafios — afinal, sou ariano. Mas como começar? Por onde
começar?
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Tinha feito uma leitura, a primeira leitura, e algumas anotações das
entrevistas que o Leandro me enviou. Fiquei a matutar, matutar,
matutar. O santo não baixava.
Resolvi, então, fazer o óbvio (como diria Nelson Rodrigues): ler novamente as entrevistas. Comecei. Bingo! O texto que o Leandro produziu
para a contracapa do livro. No final desse brevíssimo texto achei o que
procurava: “a pele crispada” da alma dos componentes/escreventes
dessa obra.
Resolvi, então, começar com o poema com o qual “poetei” a pintura
para a exposição que acima relatei:

Pele,
o lado,
de fora,
da alma,
da gente…
Esse foi o poema que fiz para a obra do amigo artista plástico. A pintura consistia em uma figura feminina feita com uma infinita superposição de peles, uma de cada cor, simbolizando nossas múltiplas almas.
A ideia de começar com esse poema eu tive ao ler o que o Leandro
escreveu: “Na pele crispada e sensível do mundo, educações ambientais podem ser os poros por onde também se respira”. Quero dizer que
senti nas entrevistas que li do Marcos, da Isabel, da Maria Lúcia e da
Ana um pouco das almas — crispadas — dos entrevistados e das
entrevistadas.
Mãos à obra. Êpa! Por qual alma vou começar? De novo: matutei,
matutei. Bingo! Vou começar pela “alma crispada” do Marcos. Mas por
que pela “alma crispada” do Marcos? Porque foi o Marcos quem me
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apresentou todas as pessoas que foram entrevistadas. Simples assim.
Não queiram saber a data. Certas coisas não se perguntam, mas posso
adiantar que faz tempo. Como no diálogo do filme do Werner Herzog,

Onde sonham as formigas verdes, quando o geólogo pergunta para os
nativos que o estavam esperando do lado de fora do contêiner: “Há
quanto tempo vocês estão aqui?”.
Os nativos respondem: “Um pequeno longo tempo”. Então, faz um
pequeno longo tempo que o Marcos me apresentou a Isabel, a Maria
Lúcia e a Ana. Por acaso lembram quando foi que essa apresentação
aconteceu? Pois eu lembro. Mas não vou contar.
Reigota (MR)
Ou
Marcos Antonio dos Santos Reigota
“As últimas folhas de outono ainda resistem nas árvores,
as calçadas estão cheias de folhas mortas, os pássaros
retardatários voam apressados em direção ao Sul, e já
não sei quantas vezes ouvi Peace and Noise, da Patti
Smith, nessa cinza manhã […]”
Marcos, você lembra quem escreveu isso?
Pra quem não reconheceu o fragmento acima, se ler até o final vai
ficar sabendo.
Década de 80. Século passado. Sexta-feira, final de tarde, quase noite.
Encerramento de um congresso nacional de geógrafos na Universidade
Federal de Santa Catarina. Descíamos apressados as escadas eu e o
amigo Fernando de Oliveira Noal. Estávamos apressados para ir à
rodoviária tomar o ônibus para voltar a Santa Maria, mas, antes, resolvemos passar pela cantina para pegar o último cafezinho. No mural
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— àquela época ainda existiam os murais para anúncios e nós, como a
maioria dos mortais vivos, líamos os murais — anunciavam cada
coisa.
Pois lá, bem no alto do mural, em destaque, estava o anúncio em letras
“garrafais”: Curso de Educação Ambiental com o Professor Dr. Marcos

Reigota, recém-chegado de Louvain-la-Neuve. Caraca!
Eu e o Fernando nos olhamos e não tivemos dúvida: iríamos voltar
para fazer esse curso, afinal, andávamos lendo o que esse tal de
Reigota andava escrevendo. E escrevia umas coisas “estranhas” sobre
educação ambiental. Coisas bem diferentes do que a maioria de nós
andava lendo e já tentando escrever.
Vale dizer que eu e o Fernando Noal andávamos meio desconfiados e
querendo saber outras “notícias” sobre essa tal de educação ambiental. O curso era na semana seguinte. Estávamos decididos e na semana seguinte voltamos a Florianópolis (12h de busão) para fazer o curso
com o tal do Reigota. Foi assim que eu conheci pessoalmente esse
cidadão, do qual me fiz amigo. Como diz um ex-orientando meu:
“Professor Valdo, eu sempre vou ser seu amigo, mesmo quando o
senhor não quiser mais”. Faço minhas, em relação ao Marcos Reigota,
as palavras do meu ex-orientando.
O curso foi um sucesso, embora, lembro, alguns não gostaram muito,
pois acharam meio liberal demais — àquela época ainda não tinham
inventado o xingamento de “neoliberal”. Ops! Lembrei agora que na
quarta capa da primeira edição, aqui no Brasil, do livro Meio ambiente

e representação social, a professora Nilda Alves escreveu: “Marcos
Reigota alinha-se entre aqueles que desde sempre buscaram a terceira via”. Agora acabei lembrando, Marcos, dos congressos, seminários
e eventos sobre Representações Sociais que participamos. Ufa!
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Passaram… Passarinhos.
Não sei como vai ficar essa parte do meu texto em função das lembranças que a entrevista do Marcos estão me trazendo. Olha essa: “Os mais
velhos devem se lembrar do cheiro de álcool, de como ficavam sujas
as mãos e os dedos”. Marcos se refere ao velho e infalível mimeógrafo
a álcool. Muita promessa de revolução passou por esse suporte midiático terrível para os “home” da repressão. Reza a lenda que os órgãos
de repressão tinham um galpão só para armazenar esse poderoso
inimigo apreendido. Eram muitos. Nenhum “aparelho” mereceria
respeito se não tivesse pelo menos um exemplar dessa “máquina
mortífera” midiática. Agora me deu uma pontinha de saudade daqueles tempos de varar a madrugada imprimindo os Manifestos quase
revolucionários. Depois vieram os mimeógrafos “a tinta”. Foi uma
revolução. Algo semelhante à invenção de Johannes Gutenberg
(1400–1468)1. Alguns colegas (Ops! Eram camaradas) sentiam muita
falta do mimeógrafo a álcool. Dizem as más línguas que era mais do
cheirinho do álcool. Vai saber.
Rádio, jornal, veículos poderosos de divulgação, de agitação, de
chamamentos, enfim, de “botar pra massa” os Manifestos. Que coisa
linda teres ainda exemplares desses jornais em que participastes,
Marcos (Voo cego e Black). Fiquei curioso para ver um exemplar. De
novo, lembranças. Participei da criação de um jornal chamado

Fazendo o Amanhã.
Na primeira edição tinha uma matéria de página inteira cuja manchete era: Sexo é coisa da Burguesia? Era assinada por uma camarada
que, mais tarde, fez carreira política no Partido dos Trabalhadores,
chegando a Deputada Federal.
1 Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg ou, como ficou conhecido, Johannes
Gutenberg, foi um inventor gráfico pertencente ao Sacro Império Germânico. Na verdade
Gutenberg foi a segunda pessoa a se utilizar da impressão por tipos móveis. O primeiro foi
o chinês Bi Sheng, no ano de 1040, o inventor global da prensa móvel.
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Quando o Marcos começa a falar sobre arte é num supetão. Tem a
música, o cinema, a literatura, as exposições. Vai de Yoko Ono, Vargas
Llosa, Herman Hesse, passa por tanta gente. Tom Zé (antropofagia da
melhor qualidade), Glauber Rocha, lá da distante Vitória da Conquista,
Bahia, sua cidade de nascimento. Tem lá uma casa de cultura municipal na qual dedica um cantinho de um metro para umas fotos dele,
estive lá ano passado (meio triste). Coisas do Brasil. Marcos, não sabia
que você gostava do Belchior. Tenho vários discos de vinil dele. Sabes,
não é, que ele morreu aqui na cidade de Santa Cruz do Sul (30/04/2017).
Cidade que tu conheces. Ali perto do Rincão Gaia criado pelo velho
Lutzenberger, do Manifesto ecológico que tu sempre referencias.
Estivemos lá, lembra? Fomos eu, você e o Fernando Noal quando viestes aqui na UFSM e depois foi palestrar na UNISC — Santa Cruz do Sul.
UNISC onde, pela EDUNISC (Editora da UNISC), organizamos (eu, você
e o Fernando Noal) o Tendências da Educação Ambiental Brasileira
(1998). A mesma EDUNISC por onde você publicou Ecologistas. Êta
livro da mulesta! Na sua entrevista ele se fez muito presente. Gostei.
Não tive como não revisitá-lo para esse texto.
Pois então. Para quem chegou até aqui, a epígrafe, lembram, com a
qual inicio esse texto? Pois é com ela que o Marcos dá início ao livro

Ecologistas.
Reigota (MR)
Ou
Marcos Antonio dos Santos Reigota,
ou simplesmente Marquito:
muito obrigado por me proporcionar ler sua entrevista.
Ana
A Ana Godoy não faz segredo sobre o desafio que a escrita lhe provoca.
E pelo que parece isso a acompanha desde a adolescência. Uma
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mistura de sofrimento e de prazer, mas quem disse que essas duas
coisas não podem, às vezes, andar juntas? É só tomar cuidado para a
primeira não eliminar a segunda.
Ana nos “assombra” com algumas passagens de sua entrevista como,
por exemplo, quando afirma que não lhe agrada mais carregar consigo tantas coisas das leituras passadas, mas como diz o provérbio
popular: “Assombração sabe pra quem aparece”. Então, que apareça.
Ana é duramente sincera ao revelar que não aceita mais pedidos de
escrever para além de 10 páginas.
Gostei disso, Ana. Afinal, quem não conseguir dizer o que quer dizer
em 10 páginas, muito provavelmente, é porque não sabe o que quer
dizer. Quem escreveu isso, não lembro, mas sei que li e que gostei.
Assim, tipo alguns textos acadêmicos que, às vezes, temos que ler
para dar um parecer, enrolam, enrolam, enrolam. E nem torcendo sai
alguma coisa. Fica aquele texto do tipo espada: longo e chato.
Sem falar em outras “esquisitices” — ou seriam “bizarrices” — acadêmicas de algumas regras textuais como, por exemplo, alguém escrever uma introdução antes de escrever o texto.
Ana, gostei de saber que você não fica presa à obrigação de ler um
texto ou um livro se ele, no momento, não está agradando. Você
confessa: tem pedaços desse ou daquele livro que não leu. Parabéns
pelo exercício da liberdade. Como diria o escritor argentino Jorge Luis
Borges: feliz mesmo é o leitor, pois escolhe o que ler. Já ao escritor não
é permitida essa felicidade. O escritor não escolhe o que escrever, mas,
sim, escreve o que consegue escrever.
Ana, obrigado pela entrevista que me proporcionou ler.
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Isabel
Que bom ler sua entrevista. Afinal, faz alguns anos, ou seriam décadas, que não nos encontramos fisicamente? Deixa para lá. Esse negócio de datas pode ser excessivamente denunciador. Como disse no
início deste texto, vai longe o momento em que o Marcos nos apresentou lá no não tão distante Espírito Santo — num desses tantos eventos
de educação ambiental que, de tantos, estão cada vez mais parecidos.
Lembro que foi no café da manhã e você estava “ligada” para uma
atividade que teria imediatamente. Saiu rápido com seus passos
miúdos e firmes, afinal, Isabel Cristina de Moura Carvalho sabia para
onde ir. Como deixou bem explícito em vários momentos de sua entrevista, continua sabendo. Foi o que entendi — e como já escreveu
alguém: “Cada um entende o que entende, quando entende o que
entende”.
Isabel, isso você deixou muito explícito, para os(as) futuros(as) leitores(as) dessa obra organizada pelo Leandro, quando falou de escrita
acadêmica, da escrita literária, e das suas peculiaridades, de cinema,
de música. Muito delicada a relação que a Isabel faz entre o que escreve e suas viagens, seus filmes, as conversas, enfim, os encontros e
desencontros nas “quebradas do mundaréu”, como gostava de dizer o
poeta louco curitibano Paulo Leminski (1944–1989) — a besta dos
pinheirais ou, simplesmente, o bandido que sabia latim.
“[…] eu acho que na poesia […] você não precisa convencer ninguém”.
Isso é a Isabel quem diz, quando fala de suas experiências e atravessamentos quando lida com a escrita acadêmica e literária.
Concordo com você, Isabel. Apenas acrescentaria uma pergunta: e
será que precisamos convencer alguém de alguma coisa, em algum
lugar? Seja na escrita, na fala, na presença ou na ausência, na vida?
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Isabel, sei que não é nada “normal” — mas quem precisa de normalidade em tempos de pandemia? Quero finalizar esta escrita sobre sua
entrevista com uma pergunta para você. Você é capaz de identificar
onde você escreveu o fragmento a seguir?
“As práticas de educação ambiental têm
como horizonte de possibilidades tanto a
filiação a uma matriz emancipatória […]
quanto uma pedagogia “realista” que celebra o presente como ponto estático de
chegada e aposta no fim das utopias.”
Faz tempo.
“Um pequeno longo tempo”. Se não lembrar, no lançamento do livro te
conto.
Obrigado por me proporcionar ler sua entrevista.
Maria Lúcia
Querida professora Maria Lúcia Castagna Wortmann!
Realmente essa vida dá muitas voltas. Algumas, inclusive, sem volta.
Quando eu poderia imaginar que um dia iria escrever um texto de introdução para um livro em que você — me permita o você — está presente. Maria Lúcia, quantas lembranças. Nosso encontro no Programa
de Pós-Graduação em Educação da UFRGS. Eu ansioso para conversarmos sobre a possibilidade de uma orientação no doutorado. Tínhamos agendado para às 09h. Uma segunda-feira. Meia hora antes eu
estava lá. Claro que eu sabia que você chegaria lá pelas 10h. Coisa
normal entre os colegas acadêmicos. Sempre tão assoberbados!
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Qual não foi minha surpresa quando, faltando 5 minutos para as nove,
você entra na sala para me avisar que ia se atrasar uns 10 minutos. Só
não caí sentado porque assim já estava.
Você é uma pessoa muito especial. Rara, particularmente nesse mundo acadêmico tão cheio de falsas “realezas”. A seleção na UFRGS “deu
ruim” e fui para o doutorado na UFSC. Contudo, esse fato só nos afastou fisicamente, pois continuamos nos encontrando espiritualmente.
Maria Lúcia, ao ler sua entrevista, constatei que você continua fazendo um zilhão de coisas. Como sempre, vale dizer. Como você consegue? E ainda acha tempo para ser entrevistada por certos ex-orientandos. Mas que bom que consegues. Maria Lúcia, fiquei muito feliz
em ler na entrevista que você leu e gostou do escritor Cyro Martins
(1908–1995). Pois ele é o Patrono da Cadeira 21 da Academia Santa
Mariense de Letras da qual sou membro efetivo desde 2013. Viu? Sou
imortal. Quando se é indicado para uma vaga de imortal em uma
Academia de Letras, deve-se cumprir algumas exigências. Entre elas
fazer um panegírico para o discurso de posse. Então, precisei reunir
toda a obra do Cyro Martins e lê-la, claro, para fazer o panegírico. Cyro
Martins é, talvez, um dos maiores escritores do Rio Grande do Sul e do
Brasil, porém, pouco conhecido. Provavelmente porque não fizesse
parte da elite conservadora desse estado. Cyro Martins era filho de
uma família de “bolicheiro” na distante Quaraí. Mas, deixa isso pra lá
que este texto não é sobre Cyro Martins e nem sobre minhas quimeras.
Querida Maria Lúcia, ao ler que tens dois computadores, um bem antigo, mas que gostas de escrever nele, me acendeste a inspiração para
um conto. Algo do tipo “A mulher de duas máquinas”. Abri um arquivo
para ele. Se sair vais receber uma prova para dizer se aprova.
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Confesso que fiquei com uma pontinha de ciúmes de teus orientados(as). E foram/são tantos(as). Felizardas essas moças e esses rapazes. Fiquei pensando no que dizes sobre o excesso de tarefas que nós
no mundo acadêmico acabamos aceitando. Por que será que deixamos que façam isso com nossas “pessoas”? Digo deixamos, pois acredito que só fazem com a gente, o que a gente deixa fazerem com a
gente. Esse poderia ser um bom começo de conversa sobre essa
verdadeira “fábrica de sonâmbulos doidos” em que se transformaram
as universidades.
“[…] eu gostei imensamente de conversar sobre estas coisas que ficam
apagadas, guardadas, muitas delas que a gente não tem tempo de lidar
com elas”. Agora fiquei macambúzio com isso que você revelou. Vou
parar por aqui e refletir sobre isso e sobre outras tantas coisas delicadas, sublimes, generosas, que você deixou escapar de sua “alma crispada” e deu de presente para que eu pudesse ler.
Obrigado por esse encontro que me permitiu ler sua entrevista.
Leandro
Penso que não poderia encerrar este texto sem dizer uma palavra ao
querido amigo Leandro Belinaso Guimarães. Primeiro, agradecer pelo
convite, entre tantas pessoas que podias ter convidado, escolheste
este seu admirador. Muchas gracias, muchacho!
A vida pode ser uma coisa boa. Lembras? Linda, bela e boêmia BH.
Leandro é um sopro de novos ares nessas antigas trilhas da educação
ambiental que, aos poucos, foram se transformando em autopistas
monótonas e onde todos andam cada vez com mais pressa. Tudo
muito ecológico, claro. Afinal, sabemos todos para onde iremos. É só
uma questão de tempo. Mas deixa para lá.

26

Leandro, parabéns por mais essa iniciativa de escrita, pela forma que
a construiu, bem como pelas escolhas que fez. Imagino que não deve
ter sido fácil, mas escolher até não é, assim, tão difícil. Difícil, mesmo,
é escolher o que escolher. Sacou, bicho?
Com um forte e amoroso abraço.
Boa leitura/viagem.
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PELE

Isabel Carvalho
Residência de Isabel em Perdizes, São Paulo, entre alguns
móveis e objetos seus e da antiga moradora do local.
Julho de 2019.
Leandro Belinaso: Bom dia. Nós vamos começar a entrevista com a
professora Isabel Carvalho. Participam da entrevista eu, Leandro
Belinaso, e o professor Davi de Codes. Estamos aqui em São Paulo, na
casa da Isabel, em Perdizes. Isabel, podíamos começar com você
comentando sobre o teu processo de escrita. De como é a tua rotina
com a escrita, com o ato de escrever. Gostaria que você comentasse
um pouquinho sobre isso com a gente.
Isabel Carvalho: Você tá me perguntando sobre a escrita literária ou
sobre a escrita acadêmica?
LB: Todas as escritas que você quiser comentar. Você tinha conversado com a gente que diferencia um pouquinho estes dois universos, de
escrever ficção e de escrever academicamente, não?
IC: É.
LB: Então você podia contar um pouco… embora você tenha dito na
primeira entrevista que essas coisas se cruzam em alguns momentos,
mas existe uma diferenciação pra você?
IC: É, pra mim é diferente, sim. Eu acho que são escritas que estão em
registros diferentes. Ah… Eu gosto de escrever, sinto prazer quando eu
estou escrevendo literatura. É mais sofrida, a escrita acadêmica,
porque ela não te dá tanto prazer imediatamente. Ela... Você escreve,
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reescreve. Tem revisor, volta. Tem um monte de coisa pra consertar. É
uma escrita não tão fluida, nesse sentido. Mas é o momento, apesar de
tudo, é uma coisa que eu gosto de fazer. A gente tá escrevendo agora,
por exemplo, um artigo para um periódico que começou em 2018 a
partir de um seminário internacional, o 14th Invitational Seminar on

Environmental Education Research, Stellembosch (África do Sul), que
foi de 20 a 24 de março de 2018. Esse seminário é de um grupo interinstitucional de pesquisadores que se reúne a cada dois ou três anos,
uma rede pequena de pessoas de vários lugares do mundo que
mantém esses seminários sem apoio ou financiamento institucional.
Os próprios participantes arcam com os custos do seminário a partir
de seus grants pessoais de pesquisa. Os pesquisadores que são anfitriões buscam em seus países lugares que oferecem preços e boa estrutura para hospedagem e as reuniões, e isso é o máximo que temos em
termos de facilidades para nos reunir. O 13º Seminário, por exemplo,
que aconteceu no Brasil, Luis Marcelo de Carvalho, da UNESP de Rio
Claro, era o anfitrião e conseguiu alojar o seminário no SESC de
Bertioga, SP. Assim, obtivemos um ambiente muito interessante, com
bom custo-benefício, incluindo alojamento, refeições e espaço para os
debates. Essa iniciativa tem a liderança do Philipe Payne, da Monasch

University, Austrália. Do 14º Invitational Seminar, então, saíram os
editores que estão responsáveis por um dossiê que vai sair no periódico Environmental Education Research (JEER). E então, assim… São
anos… Vai sair em 2020, a gente tá trabalhando desde 2018, o Seminário
foi no primeiro semestre de 2018. Logo em seguida começou [todo
esse processo de escrita]. Então, assim, faz resumo de 150 palavras,
volta com comentário dos revisores. Faz resumo de 500 palavras,
volta com comentário dos revisores. Agora faz um texto de 8 mil palavras, e aí volta… E o Philipe Payne e o Caê Rodrigues (UFS) que são os
editores, eles são super minuciosos. Tivemos muitas rodadas de revisões e comentários entre nós.
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Enfim, eu gosto desse processo. Eu gosto porque eu sei que o resultado
vai ficar legal. E quando eu sento e tiro lá minhas horas pra fazer isso,
e eu consigo eliminar os ruídos em volta, eu acho um trabalho legal.
Mas é claro que dá trabalho. Quando você vê aquele texto todo marcadinho em vermelho, com mil comentários do revisor, e você tem que
repassar cada um, pensar, responder, decidir se aceita, se defende o
teu argumento inicial, ou não... Esse limite da autonomia do autor e da
negociação com o editor. No caso, eles querem que os artigos conversem entre si nesse dossiê. É todo um trabalho de tornar orgânica essa
conversa. Então é um editor mais intrusivo, mas eu gosto disso, eu
acho que esse é o trabalho acadêmico que eu gosto. Ele não é tão
prazeroso no fazer, no fluir, como um trabalho literário. Quando eu
escrevo uma crônica, quando eu escrevo um texto literário, faço uma
poesia, é mais lúdico. Eu também não tenho um compromisso de
atender a alguém, um editor. Mas eu gosto de ambos os processos,
embora eu ache que sejam diferentes. Eu acho que o que tem em
comum é a intimidade com a escrita. Esse lugar de escrever me deixa
confortável.
Então, os desafios são diferentes, o investimento, esforço, é diferente.
O diálogo é diferente. É um diálogo mais íntimo, o diálogo literário, eu
acho.
E o diálogo acadêmico, você tem o editor, você tem os seus leitores,
você tem um debate que está em curso, que você quer intervir de uma
determinada maneira. Então, digamos, a assembleia, como Latour
diria, a assembleia é maior no texto acadêmico.
E você não precisa fazer isso na poesia. É todo o contrário. Na escrita
acadêmica você precisa tornar explícito o que você está dizendo. E a
poesia trabalha muito mais com a metáfora, trabalha muito mais com
o não dito, com a indução, com a sugestão. Então, veja, é um registro
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muito diferente. Você pode escrever bem, fazer um texto bonito, bem
feito, acadêmico, como ler um texto de um clássico, é maravilhoso.
Você ler um texto do Freud, o texto é lindo. Há um texto bom de ler e
tal, trabalhado, acadêmico. Mas, digamos, ali você tem que expor e
demonstrar, e convencer o outro do teu argumento.
E eu acho que na poesia, não, você não precisa convencer ninguém.
Então eu acho que são registros diferentes. Eu não misturo! Eu fiz
oficina literária em 1997 com o nosso escritor gaúcho Luis Antonio
Assis Brasil, lá na PUCRS. Eu gosto muito dele. Ele é bem convencional, assim, nesse ponto, e ele mantém bem os registros diferentes. Ele
é professor universitário e tal, mas ele mantém bem claro essa coisa.
Uma coisa é literatura, outra coisa é texto acadêmico. E nesse ponto
acho que eu sou mais ele. Eu já fui banca, já estive em situações em
que esses registros se misturam. E eu acho que é ok, é uma proposta.
Mas é preciso ter um cuidado redobrado para saber essas fronteiras,
não fugir, também [do acadêmico], não fazer só literatura no campo
científico e entender que é a mesma coisa. Esses registros não são tão
facilmente intercambiáveis, do meu ponto de vista. Então, isso eu
acho um pouco deslocado. Mas isso é uma posição minha. Eu sei que
tem muita gente que já ultrapassou essa fronteira... Mas, é... Eu sou
mais convencional nisso, como o Assis Brasil. Prefiro tomar esse
cuidado. Bom. Mas, enfim, é isso, eu acho que são registros diferentes
de escrita...
LB: Exigem corpos diferentes? Momentos de escrita diferentes,
também?
IC: Ah, com certeza!
LB: Para você?
IC: Ah, com certeza. Com certeza. O acadêmico é trabalho. Então, não
importa se eu estou cansada ou não, eu vou achar o tempo, vou sentar
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e vou fazer. É, tem agenda, tem prazo, tem ritmo. É isso aí. É trabalho,
né? Eu detesto atrasar, sabe? E o texto literário sempre fica para depois.
Eu produzo muito menos literatura. E eu preciso de uma janela para
produzir literatura. Eu preciso de uma janela, uma abertura no cotidiano. Por exemplo, os períodos em que eu consegui fazer uma oficina
literária, que eu consegui dedicar um tempo da minha rotina para a
escrita, foram tempos de transição de trabalho, e de mudança de lugar.
Então, tirando uma experiência da adolescência, a primeira oficina
literária que eu fiz foi quando eu me mudei do Rio de Janeiro pra Porto
Alegre.
Eu estava chegando, tinha um tempo, ainda estava fazendo um doutorado... doutorado te dá um tempo, assim, também pra pensar na vida.
Não é uma coisa que te ocupa 24 horas por dia, e aí eu fiz a oficina de
um ano lá, com o Assis. Depois, quando eu saí da ULBRA e fui trabalhar pra PUC, naquele comecinho, na transição, eu fiz uma outra oficina literária, lá em Porto Alegre, com a Cíntia Moscovitch.
Aí eu fiz um retiro budista de 03 dias... Essas coisas eu só consigo fazer
nesses momentos de suspensão, sabe, da rotina. Quando eu estou
numa transição. Depois começa aquela coisa, assim, a rotina pesada
da universidade. Depois, na PUCRS, nunca mais consegui fazer um
retiro ou outras incursões em oficinas literárias.
Aí só nas férias, por exemplo. Quando eu escrevo bastante é em férias.
E em viagem. A viagem também me desloca dessa rotina do dia a dia.
Até pode ser uma viagem acadêmica, mas se for de férias é melhor,
que eu estou mais livre. Por isso que eu tenho muita coisa que é crônica de viagem. Que é essa coisa de estar fora da rotina. Então, o deslocar esse... (telefone tocando…)
Eu só vou pedir licença um minutinho. É meu pai, aqui. Só um
minutinho...
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LB: Vou retomar, aqui…
IC: Isso, vamos lá... Deixa ver onde é que a gente estava... Isso, então...
A literatura, ela vem quando eu tenho uma janela desse tipo, assim,
uma transição de trabalho, uma mudança de cidade, uma mudança de
vida... Agora, por exemplo, quando eu vim para São Paulo, eu fiz umas
poesias. Fazia muito tempo que não fazia poesia. Aí eu fiz umas
pequenas poesias que eu chamei de Virada à Paulista. Porque isso,
[em razão] essa coisa de voltar para São Paulo depois de 30 anos que
eu saí daqui e tal. E eu gostei de fazer. São pequenininhas. São três
poemas pequenos. Eles fazem parte de uma série que denominei
“Lírica Paulistana”, porque eu cheguei justo na comemoração dos 40
anos do Lira Paulistana, já cheguei indo pra show da vanguarda
paulista. Que foi uma experiência que eu vivi muito forte em São
Paulo. Foi super legal. Mas aí tem um outro que é um Haikai Criolo.
Que é pro Criolo, o compositor, rapper e cantor paulistano.
LB: O Cantor?
IC: O cantor. Os grafites gritam: “Tem amor em SP”.
LB: Sim.
IC: Mas, ao contrário, a música é “não tem amor em SP”. Enfim, essa
brincadeira e tal. Mas é isso, entendeu? São momentos que me impactam e que eu estou na transição. Esses são os momentos que eu
produzo literatura, mais do que no ordinário da vida. Quando a vida tá
na rotina…
LB: Quando você diz “produzir literatura”, [está se referindo à] poesia e
[à] crônica?
IC: É, crônica e poesia. Faz muito tempo que eu não faço um conto... eu
escrevia [contos] na adolescência. Nunca me propus a fazer um
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romance. Acho que eu iria nessa linha, [escrever] minicontos, crônicas, alguma poesia. Poesia eu tenho vontade de retomar. Gostei de
poder retomar isso aqui em São Paulo. Que é uma coisa também da
minha adolescência, quando eu fazia mais poesia.
LB: E você não pensa em publicar um livro de crônicas?
IC: Então, eu queria publicar.
Eu nunca publiquei. Eu estou procurando uma configuração favorável
pra publicar. Eu tenho muita coisa. Eu já tentei agrupar por temas, ou
por períodos... Tentei organizar isso, mas não fui adiante. Estou na
esperança de encontrar um editor. Alguém que me ajude. Que faça
uma proposta de organização disso. E de seleção. Então eu acho que
sozinha eu não dou conta de fazer. Eu gostaria de ter um editor.
Alguém que tivesse alguma experiência em edição literária. Também
tem outra coisa. Quando eu saí da PUCRS, abriu-se uma janela, um
tempo, essas transições.
LB: Sim.
IC: Aí eu falei: “bom, vou fazer coisas que eu não tinha tempo de fazer”.
LB: Sim.
IC: Vou fazer oficina, alguns meses, com a Léa Masina, antes de viajar
pra França. Então eu pensei... Quando eu fui pra o grupo da Léa, eu vi
que ali tinha um monte de gente que já tinha publicado, ou que estava
publicando, que já ia publicar o segundo livro. Eu pensei: “Quem sabe
eu encontro aqui, neste espaço, neste grupo, um apoio pra publicar”.
Mas na verdade o trabalho era mais sobre o texto, mesmo. Muito legal,
adorei o trabalho maravilhoso que ela faz. O grupo é ótimo. Mas não
responderia a esse objetivo de uma mentoria para publicação….
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LB: A esse anseio seu...
IC: A esse anseio de publicação. Então é isso. Estou à procura de um
editor. Uma hora eu acho que eu vou encontrar alguém que eu possa
criar esse vínculo. E eu quero publicar. Mas eu não tenho fôlego de
editorar o material. Não me vejo eu mesma fazendo isso. Não sou uma
editora de mim mesma.
Davi de Codes: Tem grupos desses [textos] que são sobre a sua viagem
aos Estados Unidos?
IC: Sim, o ano de 2006, que foi o ano do pós-doutorado, eu escrevi
muito. São essas janelas, esses momentos de suspensão do cotidiano.
E eu tinha também [a escrita ficcional] com uma proposta do meu
pós-doutorado, além do tema acadêmico. Eu trabalhei sobre a questão
da pulsão de morte e da pulsão de vida, Freud e os ecologistas. A questão da vida, da discussão ecológica. O ideário romântico, utópico [de
alguns ecologistas]. E o diálogo com um outro ideário romântico e
distópico (risos), ou romântico trágico que é o Freud. Fiz essa discussão. Esse era o meu projeto acadêmico, apoiado pela CAPES. Mas eu
também queria visitar os parques [nacionais] nos Estados Unidos e
conhecer essa experiência de conservação da natureza, do wilderness
e todo esse mundo. E aí a gente fez durante as férias letivas uma
viagem pelos parques. E aí eu fui escrevendo. Meu jeito de registrar.
Em vez de fazer um caderno de campo, eu fui fazendo crônicas.
LB: Legal.
IC: É isso, sabe? Eu tenho uma produção grande. Eu publiquei pouco
literatura, tentei reunir essas publicações avulsas no item “Produção
artística”, no meu CV Lattes. São crônicas publicadas no livro da oficina literária do Assis Brasil, depois num livro organizado por Luis
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Felipe Nascimento, da UFRGS1, e alguma coisa num livro que a Michele
Sato organizou, mas não recordo o nome, e não inseri no lattes. Não
estou com minha biblioteca à mão no momento, está tudo num guarda móveis esperando a mudança definitiva pra São Paulo. Que é um
livro bem heterogêneo. Tem poesia, tem ensaio, tem artigo científico.
Publiquei numa revista do CEDEC organizada, na época, por Pedro
Jacobi, uma vez. Uma revista que não era uma revista acadêmica, era
uma revista de ONG e tinha um espaço para “relatos e experiências”.
Isso foi há muito tempo, anos 80. Enfim, são publicações soltas, de
ocasião, eu diria.
Eu lembro que, quando a gente fazia o relatório CAPES, tem um item
que é “Produção literária”. No programa lá da PUCRS eu sempre tinha
uma coisinha assim… Uma crônica publicada, não sei aonde e tal...
Mas é bobagem, isso não conta nada. Mas, enfim… Era legal ter essa
pontuação ali, como me lembrando que havia um outro registro pra
mim, além do acadêmico.
LB: Havíamos perguntado [na primeira entrevista] sobre as publicações que você fez e que te davam mais prazer. E você comentou do
livro da sua tese de doutorado. E depois comentou também sobre um
livro que saiu, que também é um desdobramento, um pouco do livro
da tese. Mas que tem uma dimensão mais... Pedagógica.
IC: É, uma dimensão que eu chamaria de difusão científica ou
paradidática.
LB: Mais ampliada, mais paradidática.
IC: Ele é bem aplicado. Ele é pra professor. Ele tem capítulos curtos, ele
tem propostas de sugestão de atividades. Ele tem uma proposta de
formação, pra formação de professores.
1 Disponível em http://luisfelipenascimento.net/download-livro-lia-mas-nao-escrevia/
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LB: Comenta um pouquinho essa passagem da tese pro livro, depois
do livro pra esse paradidático.
IC: Foi, foi bem interessante isso, porque, são registros diferentes,
também. O texto, o da tese pro livro, já foi um retrabalho, né? Porque o
editor da coleção onde saiu a tese, na época, era o Zander Navarro, que
era lá do PGDR [Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Rural] da UFRGS, e foi numa coleção do PGDR, que se chama Estudos
Rurais. Então, ele disse: “Olha, a gente gostaria de publicar a tua tese,
[porque] não tem nenhum título de educação ambiental e é importante”. Aí ele leu a tese e disse: “Mas é o seguinte, é livro, não é tese, a
gente não publica como tese”. E daí ele fez sugestões. Tipo assim: “Tira
esse capítulo de discussão de literatura. E o metodológico. Isso tem
que estar diluído e reduzido. Reduzido e diluído”. Aí eu me lembro que
eu falei isso pra Nadja Herman, ela quase chorou (risos). Ela falou:
“Mas, não, tem toda a discussão filosófica, da hermenêutica, dos filósofos...?” (suspiro). Aí eu falei: “Pois é, Nadja, mas é a oportunidade de
publicar. E eu acho que quem vai ler na coleção Estudos Rurais não tá
tão interessado em Heidegger, em Ser e tempo. Assim acho que não
vai rolar... Acho que tem certa razão”. Bom... E aí eu, sei lá, falei: “Tá
bem, vou transformar isso em alguma coisa que alguém possa ler sem
ter uma formação filosófica e tal”. E aí fiz. Eu me lembro que eu peguei
dengue.
Eu fiz durante a dengue. Eu tinha terminado o doutorado e começado
a trabalhar na EMATER. Que era um trabalho que tinha horário de
entrada, de saída. Entrava às oito da manhã, saia às cinco da tarde.
Era bem [coisa de] escritório. Então eu tive uma licença médica,
porque eu peguei dengue. Eu fui pro Rio para um seminário e voltei de
lá doente e aí fiquei de licença. E aí foi isso, foram, eu acho, uns quinze
dias que peguei de licença médica. E nesse tempo eu consegui fazer
grande parte da adaptação da tese para o livro. Esse livro, ele não é um
livro paradidático. Ele é a tese, em formato livro, né? A outra transfor-
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mação foi da tese para um texto paradidático. Isso foi um convite da
Editora Cortez. Demorou mais de dois anos o processo de produção.
Eles chamavam a gente, os autores, para tornar orgânica a coleção.
Tanto que a coleção ganhou o Prêmio Jabuti no ano de seu lançamento, em 2004. Eles investiram nisso. A coordenação era do professor
Antonio Joaquim Severino e da Selma Garrido. Então, só tinha gente
muito boa e tal. Foi um privilégio pra mim, na época, recém doutora,
conviver e participar desse grupo. O ano que eu escrevi, o ano de redação, foi quando eu entrei [para trabalhar] na ULBRA. Foi o primeiro
ano da ULBRA. Um ano antes, no final e depois do doutorado, no período em que eu estava na EMATER ainda, foi o período de convivência,
trabalho, encontros e reuniões, ainda em São Paulo, com o grupo de
autores. E eu redigi, mesmo, durante um ano. Que foi o primeiro
semestre pra fazer a estrutura, pra começar os textos, e o segundo
semestre bem intensivo. Naquele período a gente ainda não estava
com o mestrado aprovado na ULBRA, então as minhas atividades
eram na graduação. Todo o tempo em que eu não estava na ULBRA, eu
estava trabalhando na redação desse livro da Cortez. Foi sofrido
também porque eu me lembro que eu pensava: “Nossa, será que eu vou
conseguir dar conta?”. Tinha que entregar, tinha prazo, né? (suspiro)
Às vezes eu falava: “Uau”… E o Carlos era meu “revisor amigo” [marido], ele é muito parceiro, assim, nesses projetos. E ele é um bom e
exigente leitor. “Revisor amigo” é um termo criado num projeto de
literatura e saúde que está agora em andamento na UFRGS, na saúde
coletiva, liderado pelo Frederico Machado, professor lá. Eles fizeram
uma chamada para textos literários sobre aspectos da saúde e, na
etapa de revisão, os revisores (eu fui uma das revisoras) receberam
essa atribuição: ser um “revisor amigo”, isto é, tratar os textos do ponto
de vista de ajudar e contribuir o máximo para melhorá-los. Afinal, a
proposta era reunir a escrita literária de pessoas que não necessariamente se dedicam à literatura. Gostei muito do conceito e passei a
usar.
LB: Seu leitor de primeira mão.
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IC: Então ele lia os capítulos. Eram capítulos curtos. Eu mostrava pra
ele, e ele dizia: “Não. Isso aqui não tá bom ainda”. Ele... Ele, assim, eu já
estava cansada, exausta. Ele dizia: “Não, olha, eu acho que isso aqui
não tá bom”. Mostrava tudo que ele achava que não tava bom. Aí eu
reescrevia. Claro que eu mantinha minha autonomia, mas em geral eu
concordava com ele. “E aí, melhorou?”. “Ah... agora tá melhor. Mas,
olha…”. E ele não é nada piedoso. Não. Nem com os alunos, nem comigo. Ele ia lá e apontava todas as coisas que ele achava que não tava
bom. Eu me lembro desse segundo semestre de 2003, assim. Eu falei:
“Nossa, eu não tinha imaginado que dava tanto trabalho escrever um
livro para professores”. Eu tinha os conteúdos. Eu tinha um bom roteiro, mas transformar aquelas ideias em capítulos curtos, bem escritos
e sem simplificar o argumento é muito difícil. É uma arte. Eu admiro
demais quem faz isso bem, eu acho isso um trabalho tão importante.
Tão difícil. Precisa ter um talento pra isso, sabe? Isso não é qualquer
coisa, não é qualquer um que faz um bom texto de divulgação científica. Eu acho que a gente valoriza pouco isso no mundo científico. Tanto
que... Vocês sabem, na universidade isso não vale nada. Isso não é
produção científica. Gente, eu acho isso uma arte. Olha, eu fico pensando. Talvez seja uma coisa que eu gostaria de fazer na minha vida
pós-acadêmica. É difícil. É relevante. É super importante. É o que
comunica. Eu acho a difusão científica importantíssima. Eu acho que
isso vem sendo um pouco mais valorizado mais ultimamente, mas
ainda muito pouco. A gente fazer essa conversa com um público mais
amplo do que só os nossos pares. E tanto que esse livro, até hoje muitas
pessoas me conhecem por ele. Não pelo livro da tese. Não pelos artigos que eu publiquei em revistas [acadêmicas] de prestígio, que um
pingo de gente lê. As pessoas me conhecem por esse livro. É... Nos
[diversos] lugares que eu já fui, vinha alguém com esse livro. É assim,
é muito legal você ver que isso dialoga com as pessoas, né? Que tem
uma (suspiro) ressonância.
LB: Ele tem uma edição muito bonita também, agradável.
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IC: Ele tem uma edição muito bonita, agradável. Isso tudo é o trabalho
da editoria da Cortez. As edições eram muito grandes no início. E até
hoje têm reimpressões anuais. Quer dizer, ele tem muitos exemplares
circulando. Ele entrou em indicações de concurso público aqui em
São Paulo, para professor. Então ele circulou muito. Eu gosto muito
desse trabalho. Ele foi muito bem-sucedido. Eu apresentei um projeto
para a Cortez para fazer algo semelhante com a temática cultura,
ambiente e educação. Mas pegando um pouco essa minha experiência dos últimos 10 anos de dar aula de Introdução à Antropologia para
alunos de pedagogia. Então, pegar toda essa discussão, natureza e
cultura, numa perspectiva mais contemporânea, na qual isso não está
tão separado mais. Existe um debate sobre as continuidades, sobre a
grande divisão entre natureza e cultura, como diria o antropólogo
Phillippe Descola. Eu vi também que os manuais que eu usei, que todo
mundo usa; os manuais que a gente tem à disposição, estão ligados a
essa visão da antropologia em que natureza e cultura são instâncias
separadas. O que caracterizaria o humano seria a cultura, o que caracterizaria o não-humano, os animais, seria a natureza. Essa visão
circula até hoje. Eu não tinha um bom material para trabalhar com os
alunos sobre uma visão mais contemporânea. Então eu pensei: “Está
na hora de fazer uma coisa assim”. Até convidei a Chantal Medaets,
pedagoga e antropóloga. Eu fico procurando parceria, eu gosto de
trabalhar em equipe. Eu não sou uma pessoa que gosta de trabalhar
sozinha. Um livro desse tem que fazer com mais alguém. Você não faz
sozinha. E eu fiz o livro da Cortez sozinha, mas com a interlocução do
Carlos, revisando as primeiras versões. O Carlos Alberto Steil é antropólogo e professor da UFRGS, meu marido e parceiro profissional de
longa data, com quem estou casada desde 1986. Ele nunca escreveu
para o livro. Mas ele foi o primeiro leitor dele. Outro exemplo, aquele
livro que a gente fez junto [Desenvolvimento Sustentável, publicado
pela Editora Vozes, em 2007], foi muito legal quando a gente te convidou, Leandro. Éramos a Gabriela Scotto e eu, a gente tinha começado
o livro [que explicava em linguagem acessível] sobre desenvolvimen-
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to sustentável, e a uma certa altura do trabalho, percebemos que nem
eu, nem ela, dávamos conta de chegar ao final do roteiro que estabelecemos no prazo combinado com a Vozes. Aí eu falei: “Vou convidar o
Leandro, que é um colega com quem já trabalhei junto e escreve muito
bem. Acho que ele tem o perfil pra um projeto dessa natureza”. E eu
estava certa. E foi muito legal trabalhar junto contigo.
LB: Acho que vamos entrar agora em um outro setor da conversa.
DC: É o setor desses repertórios artístico-culturais. A literatura...
Coisas que já estão aparecendo desde o começo da nossa conversa,
mas que aqui você pode retomar com mais força. E acho que seria
interessante que você contasse um pouco sobre essa sua trajetória no
grupo literário de jovens poetas, antes de entrar nas obras literárias
que você cita como sendo as mais determinantes em sua carreira, as
mais referenciadas pela sua formação.
IC: Acho que isso foi uma coisa bem determinante, assim, na minha
experiência de vida. Na minha trajetória. Eu acho que, para mim, a
literatura tem uma função quase terapêutica na minha vida. Eu entrei
na adolescência, e tive um adoecimento importante que durou pelo
menos um ano de internação, com idas e vindas entre a casa e o
hospital. Foi quando eu tinha 10 anos de idade. Um evento neurológico
e que se complicou com um choque anafilático, por conta de uma
medicação anticonvulsiva. A coisa se complicou. De um evento
neurológico as coisas se desdobraram em outras, desequilíbrios, perda
da homeostase: alterações de temperatura, manchas no corpo, coisas
que iam e vinham. E eu entrei na adolescência assim, me sentindo um
ET. Na adolescência, a gente já é um ET, não? E quando você tem ainda
um problema [de saúde]. Uma entrada assim na adolescência, marcada por um evento desse, faz você se sentir ainda mais estranha. Eu me
lembro que o jeito que eu encontrei pra começar a dar conta de elaborar essa situação era escrevendo. Então eu escrevia. Eu sempre gostei
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muito de escrever. Quando eu tinha uns 13 anos, acho que foi de 13
para 14 anos, por aí, a gente assinava a Folha de São Paulo e veio lá na

Folhinha um concurso de poesia. Para o [público] infanto-juvenil. Aí
eu me inscrevi nesse concurso. Mandei uma poesia. E aí veio o resultado que eu tinha sido selecionada para um processo que ainda não
era a etapa final. O processo era o seguinte: o concurso era uma iniciativa da Biblioteca Monteiro Lobato, na Vila Buarque [cidade de São
Paulo]. A biblioteca fica pertinho do SESC da Vila Buarque. Quer dizer,
é todo um circuito cultural ali de São Paulo, bem interessante. E essa
biblioteca, ela tinha um programa que se chamava “Academia Juvenil
de Letras”, para formar jovens escritores. Então era isso. A “Academia”,
como chamávamos, reunia adolescentes que escreviam e, quando
eles fizessem 18 anos, tinham que sair, porque a proposta era cobrir
apenas o público infanto-juvenil. A gente tinha uma rotina de encontro aos sábados. Todo sábado. E a biblioteca chamava escritores para
ler e comentar os nossos trabalhos e falar sobre o processo de escrita
deles. Mas, voltando ao concurso e como eu entrei na “Academia”. No
concurso que a Folhinha divulgou, eu me inscrevi e fui pré-selecionada. Então, o que que acontecia era que os pré-selecionados nessa etapa
do concurso eram convidados a ir à biblioteca e passar por uma série
de ensaios para apresentar seu texto poético, numa cerimônia de finalização do concurso, no teatro da biblioteca, com a presença dos pais,
familiares e convidados. Então, fomos preparados pelo ator Marcos
Caruso. Na época, ele era um jovem ator que trabalhava pra biblioteca.
Fomos recebidos pelo Marcos Caruso, que nos “treinou” para a leitura
dramática das nossas poesias. Esse ensaio já acontecia no teatro da
biblioteca. Aí, no dia da apresentação, as famílias foram e o auditório
estava cheio. Cada um de nós fez a leitura dramática do seu poema.
No júri, eu me lembro que estava o Sábato Magaldi. A gente não sabia
quem era aquela figura, entendeu? Só um tempo depois que fui me dar
conta que ele era um crítico literário bem importante na cena paulistana. O resultado era dado lá [na hora]. Logo depois das apresentações
havia um tempo para o júri e em seguida o resultado era anunciado.
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Tinha todo aquele [suspense]. O resultado foi o seguinte: a Fernanda
Luiza Kurebayashi ganhou o primeiro lugar e eu o segundo. Eu não me
lembro quem foi o terceiro lugar (risos). Qual era o prêmio? Era uma
cadeira na Academia Juvenil de Letras. Ganhamos uma cadeira com
nosso nome, que durava até os 18 anos. Então era uma responsabilidade, não? A gente tinha a obrigação de ir todo sábado. A gente tinha de
produzir um texto semanal para ler para os colegas. E uma vez por
mês tinha um escritor que ia para conversar com a gente. E normalmente ele ouvia os textos e fazia algum comentário e conversava
sobre o processo de escrita dele. Eu me lembro de termos algumas
vezes na Academia alguns cronistas da Folha de São Paulo. Pessoas
conhecidas como o Lourenço Diaféria, por exemplo. No final do ano,
reuníamos nossa produção literária e um crítico literário avaliava a
produção e, se fosse aprovada, era publicada pela biblioteca numa
edição bem caseira. E isso foi dos [meus] 14 aos 18 anos. Foi ali que eu
conheci o Rinaldo Gama, que se tornou jornalista e crítico literário, o
Ricardo Soares, atualmente jornalista e autor de livros infantojuvenis,
Damião Soares, atualmente radialista, Alfredo Simonetti, que se
tornou psiquiatra, e Jorge Luis Stark Filho, que não tenho certeza se
fez psicologia ou jornalismo, ou os dois. Ele mora e trabalha em
Brasília atualmente, e mantém um blog de poemas e textos literários,
o miltextosmil.blogspot.com. Esses “meninos”, na época, eram adolescentes e formavam um grupo dentro da Academia que se autodenominava “Poetasia”. Eles chegaram a publicar juntos um livro, pela
Editora Quinta Estação, nos anos 80, chamado “Poetasia”.
Desse grupo eu mantive contato apenas com a Fernanda Kurebayashi
e o Rinaldo Gama. A Fernanda é minha amiga até hoje, nós fizemos
cursinho juntas no Colégio Equipe, em 1978, depois ingressamos
juntas na PUC-SP, em 1979. A Fernanda mantém um blog com textos
literários. O Rinaldo Gama atualmente é editor da Veja e tem uma
carreira importante como jornalista. Seguimos nos vendo e atualizando as nossas vidas ao longo do tempo. De tempos em tempos nos
encontrávamos.
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DC: Nessa época você já lia Drummond?
IC: Ah, sim, nessa época eu lia Drummond. Bom, nessa época, então, o
que que a gente fazia?
DC: Além desses exercícios de troca…
IC: A gente lia muito.
DC: Você, além de ler, copiava, transpunha à mão, em cadernos?
IC: É, eu fazia isso.
DC: E fazia isso com Drummond, fazia isso com Fernando Pessoa,
fazia isso com Clarice Lispector?
IC: É. É, fazia. A gente ia nos sábados lá nessa atividade [que contei
antes], mas antes ou depois [dela], a gente ficava circulando pela cidade, nas livrarias, nos sebos, trocando livros, comprando [obras], descobrindo títulos. Digamos que era a nossa diversão. Trocava livros.
Então a gente ficava garimpando. E eu me lembro que eu comprei uma
antologia do Drummond, num sebo. Os intervalos. Esses momentos de
suspensão. Era férias e eu não tinha o que fazer, e minha família não
ia viajar e eu ia ficar em casa. Aí eu pensei: “Vou copiar esse livro”
(risos). Era como você entrar dentro do escritor. Copiar. Copiar tem
uma coisa mágica, um contágio, algo mimético. Hoje em dia eu tenho
trabalhado com uma perspectiva de aprendizagem em que a cópia é
importante. Essa coisa da mimese, sabe? A educação fez a gente
pensar que copiar é uma coisa repetitiva. Mas para várias experiências de aprendizagem, a mimese, a cópia, é muito importante. [Produz]
Experiências (suspiro). Bom, e eu me lembro que foi uma experiência
copiar o livro do Drummond, entendeu? Foi o meu programa de férias
fazer essa coisa da cópia. Porque era um jeito de entrar naquela poesia.
Eu nunca copiei a Clarice Lispector. Eu copiava poesia. O Fernando
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Pessoa, o Drummond. A Clarice eu não me lembro de ter copiado. Mas
eu me lembro muito que eu e a Fernanda, a gente escrevia encarnando
a Clarice Lispector. A gente adorava Clarice Lispector. Então Fernanda
e eu, nós éramos as Clarices, a gente escrevia daquele jeito. E era muito
interessante essa experiência de você imitar um estilo. Você tentar
incorporar, a partir de uma identificação com o estilo. Não é um falsete. É a partir de uma identificação profunda. E aí você produz algo a
partir daquele espelho ali. Mas vai sair algo que passou por você. E a
gente, tanto eu como a Fernanda, nós tínhamos nossa escrita marcada por esse filtro da Clarice Lispector. A gente passava horas no metrô.
Podia passar horas pra chegar num lugar. A Fernanda morava na
periferia da Zona Norte e eu também, embora em bairros diferentes.
Então a gente se deslocava de metrô, porque já existia a Linha NorteSul do metrô. E só nesse deslocamento já tínhamos uma hora de
conversa. Às vezes, quando chegávamos na estação de destino, ainda
tinha coisa para conversar. A gente voltava, ficava andando de metrô,
pra lá e pra cá. Engraçado…
Eu e o Rinaldo fizemos três meses de cursinho no Objetivo. Isso foi
também em 1978, antes de eu ir para o Colégio Equipe. Então a gente
se encontrava na aula. O Rinaldo morava na Saúde e eu morava na
Zona Norte. Depois da aula do cursinho a gente ia caminhando desde
o Objetivo (que ficava no Prédio da Faculdade Cásper Líbero, bem no
meio da avenida Paulista) até a Estação Paraíso do metrô. No caminho para a estação Paraíso tem a praça Oswaldo Cruz. Ali tinha uma
padaria onde geralmente parávamos pra tomar um café. Então, o
Rinaldo algumas vezes me acompanhava até minha estação de metrô
e depois voltava pra estação dele. E era assim, era uma conversa que
não acabava nunca. Essas convivências foram muito formativas na
minha vida.
Era dentro desse clima, assim, né? Do que que a gente escrevia, do que
que a gente pensava. Foi uma experiência formativa bem importante.
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DC: E quando você se muda para Porto Alegre, você conta que os
repertórios se alteram um pouco. Você cita o Mario Quintana, redescobre o Mario Quintana. Se apaixona pelo [literatura] Luiz Antonio de
Assis Brasil.
IC: São momentos diferentes. Teve o Rio de Janeiro no meio. No Rio, eu
não tive uma experiência literária propriamente dita. Foi o período do
mestrado, da minha formação em psicanálise. Eu fazia muita coisa.
Eu trabalhava no Jardim Botânico, fazia mestrado, fazia formação em
psicanálise, tudo ao mesmo tempo. E ainda trabalhei em várias coisas. Uma experiência de trabalho com favelas, na prefeitura. Era muita coisa. Eu não tive tempo, não tive essas janelas para literatura
durante o período do Rio. Em Porto Alegre, eu retornei mais [à literatura]. Foi nesse período que fiz a oficina do Assis Brasil. Quando me
mudei para Porto Alegre, fui descobrindo toda essa coisa da literatura
gaúcha. E tem uma tradição literária importante no Rio Grande do Sul,
particularmente em Porto Alegre. Há muitas oficinas, escritores,
publicações.
DC: Inclusive agora com os jovens escritores, não?
IC: Pois é. Nossa!
DC: Com certa projeção, inclusive.
IC: Bem, bem importante. A oficina do Assis Brasil trazia autores
portugueses, autores brasileiros que não eram muito conhecidos.
Quer dizer, depois eu fui identificando. Mas não eram best sellers. O
Sérgio Faraco, por exemplo. São autores importantes, mas não sei se
eu chegaria neles se não fosse a oficina do Assis Brasil.
O Mario Quintana é uma presença forte em Porto Alegre. Eu adoro,
acho super bonito. A poesia dele eu redescobri por conta de Porto
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Alegre. Conhecia, mas não era uma referência forte. O Caio Fernando
Abreu foi também uma [leitura importante deste período em Porto
Alegre]. Mesmo a Lya Luft, também passei a ler mais em Porto Alegre.
DC: Com relação ao cinema, nessa sua trajetória, você conta para a
gente que três filmes te marcaram e foram imprescindíveis para ti.
Que são: o Blade Runner, o Asas do desejo e o Amores perros.
IC: Isso.
DC: Tem uma coisa sobre as vicissitudes da natureza humana aí
nessas escolhas. Queria que você pudesse contar um pouquinho o
porquê dessas escolhas. Desses três filmes. E se você lembrar, em que
momento da sua vida eles chegam até você.
LB: O contexto em que você assistiu eles pela primeira vez.
IC: O primeiro, cronologicamente, é o Blade Runner.
LB: Blade Runner é mais antigo que os Asas do desejo?
IC: Pois é.
LB: Agora não sei.
IC: Não. Olha. Eu acho que Asas do desejo é mais antigo.
LB: É mais antigo.
IC: O Asas do desejo é mais antigo. Do Wim Wenders. É mais antigo2.
Eu atualmente estou redescobrindo São Paulo, refazendo alguns
percursos que eu fazia quando morei aqui antes. Então eu adoro ir no
2 Blade Runner, de 1982, é anterior ao Asas do desejo, que é de 1987.
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Belas Artes. Que era o cinema que eu frequentava quando jovem. E eu
vou no Bar Riviera, logo na frente do Belas Artes, na Rua da Consolação,
outro lugar que eu frequentei nos anos 80 e 90. Um circuito ótimo,

revival, ir ao Belas Artes, depois vai tomar um drinque no Riviera.
O Riviera é um bar que tem 70 anos, e eu frequentei nos anos 1980 e
1990. Hoje, uma casa especializada em drinques. Eles fizeram um
drinque para cada década. O prédio foi reformado, mas manteve um
estilo retrô. E fica exatamente na frente. Só atravessar a Consolação. E
eu me lembro que no período que eu era uma jovem estudante de
psicologia em São Paulo, eu via Bergman, eu via Kurosawa. E tinha
uma pegada, assim, densa. Eram os anos 1980. Tinha uma pegada
densa, dramática. Tinha ainda a nouvelle vague, os filmes franceses.
Assim, naquela época, o projeto de se tornar um intelectual passava
por essa densidade. E eu lembro que eu vi muita coisa legal. Depois, no
Rio, nos anos 1990, era mais leve, entendeu? Também porque eu fazia
psicologia [a busca por densidade]. Então, tudo tinha que ser muito
profundo e tal. E no Rio era mais leve (risos), não precisava tanta
[densidade]. No Rio eu tinha muitos amigos cinéfilos. No IBASE
(Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas), ONG dirigida
por Betinho [Herbert de Sousa] e Cândido Grzybowski, onde eu trabalhei de 1990 a 1996, uma coisa que corria paralela ao trabalho era o
cinema. Conversávamos muito sobre filmes. Os almoços eram na
própria casa onde trabalhávamos, assim como os intervalos para
lanche na entrada e no meio da tarde. Esses espaços de sociabilidade
eram ótimos. A gente almoçava todo dia comentando [algum] filme. O
Henri Acselrad, o Átila Roque, o Flávio Limoncic, a Maria Clara Soares,
a Gabriela Scotto, enfim, o grupo de pesquisadores que trabalhavam
juntos, eram todos super cinéfilos. O Átila naquela época fazia as resenhas do catálogo do festival de cinema do Rio de Janeiro. Era muito
legal. O IBASE tinha uma coisa paralela que era essa formação cultural. Tinha o Cineclube Botafogo. Eles faziam maratonas. Era superlegal. Você passava a noite no cinema, vendo uma coisa depois da outra.
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Então, tinha toda essa experiência importante do cinema. Mas eu
acho que o Blade Runner é o que mais me marcou. O Blade Runner
realmente marcou um momento. E Asas do desejo, também. Wim
Wenders eu diria que tem essa pegada densa da minha vida paulistana, embora tenha sido no Rio que eu assisti. Mais denso, poético,
dramático. E Blade Runner é mais, digamos, rock. Ambos não se
passam no registro realista. Exploram a natureza humana a partir de
um olhar extraordinário, da ficção e da sensibilidade poética.
DC: São vários olhares de uma outra esfera, não?
IC: É. O anjo do Asas do desejo.
LB: O ciborgue.
IC: O ciborgue, a matrix, não? É toda essa ideia. Já questionando as
armadilhas da tecnologia.
LB: O não-humano ali presente.
IC: O não-humano. E o terceiro. Aí… o Amores perros não tem nenhum
personagem extra-humano.
DC: Humano, demasiado humano.
IC: Isso mesmo: demasiadamente humano. Penso que o filme marca
uma virada para o desencanto. A ideia dos cachorros que eu acho
incrível. Me chama atenção até hoje. Ele foi muito precursor. Acho
bem interessante. E ele já pautou uma coisa que de fato é uma tendência que só se fortalece. Essa ideia de que a relação entre os humanos
se fragiliza. E o animal pet, o animal doméstico, ele se transforma na
grande reserva de amor, confiança, afeto, segurança, aquele que não
trai, o amigo fiel. Isso me chama muito a atenção. A humanização,
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entre aspas, dos animais e a desumanização da relação entre os
humanos. Isso me chama muito a atenção. A humanidade lidando
com a violência, com, digamos assim, a hostilidade. Eu vejo as mudanças no mundo do trabalho. São tão rápidas, acentuadas, essa coisa da
tecnologia trouxe tantas mudanças. E isso tem tirado o chão de tanta
gente, não? São processos difíceis de enfrentar, não? Os novos modos
de exploração do tempo, da aceleração do tempo. Você não tem quase
mais privacidade, não? Uma exposição muito grande.
Tenho percebido vários modos de vida em que as pessoas orientaram
toda a sua vida para um certo tipo de trabalho/profissão. E muitos
desses trabalhos/profissões estão simplesmente desaparecendo.
Então é difícil, é violento isso… Nem sempre você consegue acompanhar. Não adianta vir com esse discurso da inovação, reinvente-se,
empreenda, inove, não é bem assim. Eu penso aqui que quem mais
deu conta de discutir esses processos foi o Richard Sennett, quando
tematizou as consequências pessoais do capitalismo no seu livro A

corrosão do caráter.
LB: São vidas inteiras que às vezes somem.
IC: Vidas inteiras que somem. O banco (eu me refiro às agências
bancárias e não aos banqueiros ou ao setor financeiro), por exemplo,
vai acabar. Eu tenho irmão bancário, ele já está desde sempre preparado para o desemprego. Tenho um amigo que é publicitário, uma pessoa
de referência no Rio Grande do Sul: está fechando a agência. Porque a
agência e o trabalho que ela sempre fez, ela não vai existir mais. Quer
dizer, você tem uma diluição dos trabalhos que antes uma agência
coordenava, em trabalhos terceirizados que você contrata diretamente, de forma pulverizada. Você tem uma precarização do trabalho,
uma diluição. Então, são mudanças no mundo do trabalho que tem a
ver com tecnologia também, que vão tirando o chão de um monte de
gente. Mesmo a gente na universidade vai sofrendo esse processo de
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precarização, através da superexploração do tempo, dos desinvestimentos na pesquisa, na intensificação das horas de sala de aula,
somadas a uma perspectiva “produtivista”, tudo isso que a gente
conhece.
LB: Isso se traduz um pouco no processo da escrita também.
IC: Claro, porque a escrita acadêmica deixa de ser uma autoria. Uma
autoria que te implica como sujeito integralmente, para ser quase uma
produção em série. Porque… Quem consegue publicar tanto, fazendo
um artigo original do começo ao fim, a cada vez? Ninguém. A gente
vai retomar um argumento daqui, um argumento dali, vai avançar um
pouco… Isso já é um outro artigo. Então eu acho que em todas as áreas,
cada um ao seu modo, a gente está vivendo processos muito difíceis,
esses processos alteram as relações entre as pessoas. Você, muitas
vezes, nem consegue brigar com seu chefe. É um colega que te pediu
um artigo, um parecer, uma participação em banca, e você não pode
deixar de atender. As cobranças são mais horizontais. É tudo diluído.
A gente fica mais refém de querer atender as coisas, querer fazer.
Então é muito difícil. Eu vejo, Leandro, que você tem toda razão na sua
conduta cuidadosa e silenciosa nos grupos virtuais. Você não pode
mais entrar em vários grupos de e-mails ou Whatsapp. Não dá. Tem
que ser muito seletivo. Senão, acabou a tua vida. Você fica respondendo demanda o tempo todo. E ninguém mais se lembra que a pessoa
continua sendo uma única pessoa, que o dia continua tendo uma
mesma quantidade de horas, que o planeta continua girando a mesma
órbita. Esses parâmetros seguem. Mas essa diluição das comunicações faz com que você seja um terminal de múltiplas demandas, é
como se existisse ali um sujeito hiper-realizado, não? Um hipersujeito. Vai se diluindo essa ideia do limite humano. Então eu acho que a
gente vive sob um momento difícil, eu acho dificílimo administrar
isso. Essa desumanização. Esse apagamento dos limites do humano.
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DC: Quando você comenta dos seus processos de escrita, acho que fica
bem clara essa negociação do tempo. Entre buscar essa escrita literária que se faz nas pausas. E quando você vai para a escrita acadêmica,
você tem que impregnar esse tempo de escrita acadêmica de pausas
também, para um café, para um chá. Para um bate-papo, um respiro,
para outras coisas.
IC: É, exatamente.
DC: Ao mesmo tempo você conseguiu, pelo menos deixou claro aqui
para a gente, que você conseguiu colocar o cinema nessa sua formação, e a literatura. E você cita também sobre a música. Pelas escolhas
que você aponta aqui, há um pouco mais de leveza, né? Você cita a
trilha sonora do filme O fabuloso destino de Amélie Poulain.
IC: É. (risos)
DC: E a sua playlist de músicas francesas, com Camille e ZAZ.
Eu queria que você comentasse um pouco como é que você encontra
esse tempo para a música, para a escuta, para essa fruição...
LB: E fazendo um gancho com isso que o Davi está dizendo, você
também cita três cidades importantes que você já mencionou algumas vezes aqui: San Diego, São Paulo e Rio. Mas na música aparece a
França. E por que Paris não está nessa lista de cidades?
IC: Não está na lista? Acho que é porque entrou depois que a gente
conversou. Eu e Carlos vivemos o segundo semestre do ano passado
[2018] na França. Então, teve o período de preparação para a gente ir,
foi quando eu comecei a estudar francês. E comecei a escutar música
francesa para entrar um pouco mais no universo linguístico francês.
E eu gostei muito. Gosto muito da musicalidade da língua francesa e
das canções em francês. A chamada “canção francesa” é muito triste.
A música francesa tem essa densidade, essa melancolia.
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LB: Melancólica.
IC: Melancólica, isso. É uma música melancólica, com certeza…. E foi
um jeito de eu me aproximar mais da cultura francesa. E eu gostei de
ouvir, de ir para as letras e tal... Minha relação com a língua francesa
está presente em diferentes momentos da minha vida. Mas eu nunca
consegui ter tempo para me dedicar ao francês. Por isso eu digo, eu
sou mais pragmática que romântica. Porque minhas escolhas sempre
foram mais pragmáticas. Porque eu trabalhava numa ONG que precisava viajar e a língua era inglês, eu fui estudar inglês, mas sempre
gostei de francês. Quando comecei meu trabalho como educadora
ambiental, aqui no Instituto Florestal em São Paulo, meu orientador
na iniciação científica foi o Régis Guillaumon, um pesquisador que
falava francês. Ele é filho de francês, e o pai dele era professor da
Aliança Francesa. Quando fiz minha iniciação científica com ele, ele
tinha recém-chegado de Leuven, na Bélgica, onde tinha feito mestrado em Ecologia Humana. E eu me lembro que parte da minha transferência (risos) afetiva e científica com esse pesquisador era que eu
adorava francês. Uma vez escrevemos um artigo que ele traduziu em
francês e mandou para um evento na França. Ficou lindo aquele artigo em francês. Eu ouvindo aquele artigo em francês, eu falava: “Eu
quero estudar francês”. Mas não dava. Aquela época eu não tinha nem
dinheiro, nem tempo. Nunca consegui retomar esse tempo-espaço do
francês. No Rio eu estudei um ano de francês instrumental, nos anos
90, para leitura. Isso porque eu estudava psicanálise e já tinha que ler
Lacan. Já era difícil ler Lacan em português, mas a gente achava que
devia ler em francês. Aí fiz lá um ano, só para leitura. Foi quando eu
comprei o livro do filme Asas do desejo, em francês. O Asas do desejo
original é alemão, mas eu comprei em francês. E depois, agora, nesse
período entre 2014 e 2017, que eu coordenei um convênio com a
Universidade René Descartes, a Paris VII, na PUCRS, eu tive que lidar
com o francês o tempo todo, mas eu só me comunicava em inglês. Eu
ia para Paris, dava aula, fazia reunião, tudo em inglês. O parceiro lá, o
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professor Alain Pierrot, foi muito gentil e aceitou essa condição para
eu ser coordenadora do convênio. E ele também tinha um inglês mais
ou menos igual ao meu. Ou seja, um inglês intermediário. A gente se
deu super bem, e o nosso inglês foi suficiente para a gente levar o
projeto. Mas era uma situação que eu dizia: “Bah, que droga, né? Por
que eu não sei francês? Olha, eu estou aqui na França, né?”. Eu adorava ver as pessoas falando na rua, aquela musicalidade. Não dava
tempo de estudar francês. Imagina naquela época da PUC, onde eu
teria tempo pra aprender francês? Aí eu sinto que estou pagando essa
dívida comigo mesma, e fui fazer aulas de francês em 2017 e 2018
antes de viajar pra França... Então, a coisa da música francesa entrou.
Durante os anos de convênio eu viajei várias vezes e fiquei em Paris,
perto da universidade, da Paris VII. Havia uma hospedaria universitária ao lado da universidade. Um lugar muito interessante, super bem
localizado. Quando Carlos e eu fomos pra França em 2018, passamos
um mês em Paris na casa de um amigo, depois fomos para o Sul da
França, para uma pequena cidade que se chama La Garde, perto de
Toulon. Paris é linda, claro. Imagina, alguém dizer que não gosta de
Paris! Mas não chegou a ser uma cidade que eu pudesse estabelecer
um vínculo profundo, para além dessas viagens ocasionais.
Mas não…
LB: E a Ná Ozzetti? Vamos aos antigos.
IC: Isso é o processo aqui de São Paulo, que é durante a faculdade, aí já
nos anos 1982, por aí. Eu entrei em 1979 e saí em 1984. Em 1982, no
meio da faculdade, era o período em que eu fazia o meu trabalho de
educação ambiental no Instituto Florestal. Estudava e namorava um
rapaz, que era o Riba, O Ribamar de Castro, um dos quatro rapazes do
Lira Paulistana. O Lira era um grupo de produção cultural. Tinha o
teatro, a editora, o jornal e os discos. Eram cinco rapazes. O Gordo,
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Chico Pardal, Fernando Alexandre, o Plínio e o Riba. O Plínio morreu
cedo. Morreu muito jovem. Os outros quatro são vivos até hoje. O Riba
produziu o filme A vanguarda paulistana… Teve a comemoração dos
40 anos do Lira em 2018. O Riba mora em Barcelona. O Fernando
Alexandre virou bicho do mato, mora no interior da Ilha, em
Florianópolis. Fez o dicionário da Ilha. Ele que inventou, e tem as
sucessivas edições. O Chico Pardal e o Gordo se tornaram produtores
de música sertaneja. O Gordo tinha o perfil mais empresarial do grupo.
O Gordo, na crise do Lira, foi convidado para ser produtor do selo
Continental. E ele foi. Mas o Lira era isso, era uma experiência que
veio, aconteceu e acabou. Não se sustentou. Mas durou uns bons
cinco, seis anos ali, fazendo a história cultural e musical de São Paulo.
E dali saíram os primeiros discos desse grupo. Toda essa vanguarda
paulista: Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, Tetê Espíndola, Grupo
Rumo e depois a carreira como cantora solo da Ná Ozzetti. Lembro
também da Edith Derdyk, que era artista plástica. O pessoal do
Premeditando o Breque, o Paranga, grupo de São Luís do Paraitinga
[Vale do Ribeira, SP]. Enfim, um monte de gente que gravou seu
primeiro disco ali, pelo selo independente que era o Lira Paulistana.
Isso para mim também foi muito formativo. E eu acho que o que tem
de especial na Vanguarda Paulistana, o que importa mais é a palavra,
não é tanto a música. Se você pega, por exemplo, o Luiz Tatit, que é um
cara-chave nesse processo. É a palavra. E tem o José Miguel Wisnik,
dessa mesma geração, na qual o que importa é a palavra. Tanto que o
selo do Rumo, o selo infantil que o Grupo Rumo criou, se chama
Palavra Cantada. Eu acho que é uma música que se caracteriza pelo
texto. Mais pela narrativa, pela palavra do que pela música. Tanto que
muita gente não gosta. E até entendo que muita gente não goste,
porque é uma proposta bem singular. Não é uma música fácil de
gostar. Porque é texto, é uma história, narrativa. Você pega o Luiz
Tatit, as histórias das músicas são divertidíssimas, mas é história, é
narrativa.
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LB: Acho que já vamos chegando ao fim da entrevista, que já estamos
com uma hora e pouquinho, falta pouquinha coisa só para você
comentar. Uma, é sobre o Magritte, que você citou como um artista
visual.
IC: É, como uma referência, não? Que eu gosto.
LB: Como um artista visual, um artista plástico, um pintor que você
gosta.
IC: Ele é um pouco uma síntese. Tem a ver com a coisa, sei lá, da psicanálise. Do surrealismo. A psicanálise, que agora, falando com vocês
sobre tudo isso, acho que é uma coisa que também caracteriza os
filmes que eu mencionei.
LB: É verdade.
IC: Acho que tem a ver com a marca da minha formação em psicologia
e psicanálise. Então, quer dizer, uma atenção, uma atenção educada
para o inconsciente, vamos dizer assim. Para resumir. Para essa outra
dimensão da experiência que não é a dimensão consciente. E então
essas coisas me atraem. Talvez por conta dessa formação mesmo, o
Magritte. Uma obra dele ilustra a capa do livro da minha tese. Eu gosto
muito daquela capa.
LB: Aquela imagem é linda!
IC: Ela é maravilhosa, aquela imagem, não? Foi a Carla, que é funcionária da Editora da UFRGS que fez. E ela me ofereceu algumas alternativas e eu falei: “Não, é essa aqui!”. E ficou linda, mesmo. Eu adoro
aquela capa. Depois, quando a gente trouxe o Tim Ingold para um
seminário em 2012, ou 2013, a gente fez um cartaz lindo também com
uma imagem do Maurits Cornelis Escher, pintor holandês. Mas o meu
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cartaz predileto, que não foi o escolhido pelo grupo de pesquisa, era
um quadro do Magritte com um homem entre dois peixes e o homem
com a cabeça de aquário. Era lindo, aquele. Mas eu fui voto vencido na
equipe. Então eu gosto muito do Magritte, porque ele traz toda essa
questão da condição humana. Inclusive, o nome da coleção da qual
saiu a capa do meu livro é uma das telas de uma série que se chama A

condição humana. Também uso muito nas aulas o quadro dele Isto
não é um cachimbo, outro clássico do Magritte.
LB: Que é o título do livro da Hannah Arendt, não?
DC: A condição humana.
IC: A condição humana. Exato, exatamente... Olha, que coincidência.
Eu nunca tinha percebido isso. A coleção do Magritte se chama A

condição humana e o livro da Arendt, também. Talvez isso seja um
pouco o meu lado filosófico-psicanalítico. Sempre que eu pude, estabeleci algum diálogo com a filosofia. Sempre que eu tive oportunidade. Então, desde a graduação eu fiz umas disciplinas com o Celso
Favaretto. Ele dava aula de Estética na PUC, aqui de São Paulo. Depois,
quando eu fui para o mestrado, eu estudei Deleuze e Guattari e também
nesta época frequentei um grupo coordenado pelo Cláudio Ulpiano,
que mantinha um grupo de estudos sobre Nietzsche. Depois, no doutorado com a Nadja Herman, que foi minha orientadora, a dimensão
filosófica foi fundamental novamente.
Na tese foi importante a leitura do Gadamer, do Heidegger e do Paul
Ricoeur. Estudei dois semestres com o Georg Flickinger. Que na época
ainda dava aula na filosofia da PUCRS. Então, [fiz todas] essas incursões para estabelecer algum diálogo com a filosofia. E mesmo agora
eu trabalho com autores, como o Ingold, cujo projeto intelectual passa
por um diálogo com a filosofia. Ingold costuma dizer que ele faz “filosofia com gente dentro”. Ele diz isso provocando. Acho que mais pra
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provocar os filósofos. Ele fala desde a antropologia, que é uma área
muito empírica. Assim, ele faz antropologia com reflexão filosófica,
mas sem deixar o chão antropológico que está sempre baseado em
experiências culturais das pessoas e grupos. Ele sintetiza de forma
provocadora, dizendo que faz filosofia com gente dentro.
Por isso que, atualmente, me interessa a discussão no plano da epistemologia. Ou até da ontologia. Pois para alguns autores, a virada do
novo materialismo é uma virada ontológica. Enfim, o diálogo filosófico na minha trajetória é um fio permanente. Nessa trajetória de referências, e não por acaso, ela bate numa estética, digamos assim, que
também, de alguma maneira, há uma ressonância aí. Eu acho que o
Magritte, ele faz uma discussão filosófica, estética. Ele tem uma
discussão filosófica em suas obras sobre a condição humana.
LB: Obrigadíssimo. A gente agradece muito.
IC: Imagina.
DC: Foi uma super conversa.

61

Maria Lúcia Wortmann
Sala do grupo de pesquisa na Faculdade de Educação
da UFRGS, Porto Alegre, entre mesas e equipamentos
de trabalho. Junho de 2019.
Leandro Belinaso: Estamos fazendo a entrevista na sala do Núcleo de
Estudos sobre Currículo, Cultura e Sociedade [NECCSO], na Faculdade
de Educação da UFRGS, no 9º andar do Programa de Pós-Graduação
em Educação, com a professora Maria Lúcia Wortmann. Eu, Leandro
Belinaso, e Davi de Codes. Queremos começar te perguntando, Maria
Lúcia, sobre sua rotina de escrita. Você contou para nós, na primeira
entrevista, que tem um computador antigo e ele funciona como um
lugar de registro da sua vida.
Maria Lúcia: Tenho! (risos)
Bom, funciona assim: eu tenho um lugar no meu gabinete onde estão
esses dois computadores, um novo e um mais antigo. Mas o mais
antigo já não tem mais memória, e eu tenho que usar uma memória
portátil para conseguir trabalhar nele. Mas ali dentro está praticamente tudo o que eu fiz, há muito tempo, e eu sou uma guardadora de
textos e de e-mails. Descobri que eu tenho e-mails lá, desde 2012
(risos). Então, tem alguns que eu não consigo me desfazer, sei lá, essa
é uma característica de personalidade. Mas, enfim, eu tenho também
um laptop, que eu uso pouco. Atualmente, só quando estou me deslocando. Porque eu não consigo me acertar no laptop. Eu gosto de estar
num lugar fixo, no computador e naquele computador que tem tudo o
que eu preciso. Acho que metade da minha cabeça, certamente, está
dentro daquele computador. Até está dentro da memória móvel, pois
atualmente a outra já não capta mais nada. Então, quando eu tenho
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que escrever, eu vou escrever nesse computador. Às vezes, eu tenho
até me forçado a passar para o outro, mas, assim, apesar da tela ser
menor etc. e tal, eu continuo lá nele, porque lá estão “muitas coisas” e
eu tenho a impressão que metade do que eu penso está dentro daquele
computador.
LB: E tem uma rotina, você escreve à noite, de manhã?
ML: Eu prefiro escrever de manhã, mas, assim, sempre é uma coisa
muito sob demanda, atualmente. Porque a gente está sempre no limite, aliás, eu não sei se alguma vez na minha vida eu estive tanto no
limite quanto eu estou atualmente. Por incrível que pareça, pois,
afinal, sou “meio aposentada”. Então, quando a gente resolve fazer um
texto, eu pego aquele texto, e aí eu vou em cima dele, sei lá, duas, três,
quatro semanas. E, depois, há todas as voltas, as reescritas. Por exemplo, agora a gente está naquele momento de finalização do nosso
dossiê [publicado na Revista Educação e Realidade. V. 44, n.4, 2019]. O
Leandro está com um artigo nesse nosso dossiê. Infelizmente, outros
dois artigos não foram aceitos, e um terceiro a pessoa não fez as correções solicitadas em tempo hábil. Esses não entrarão no dossiê. Assim,
ficou um dossiê pequeno. Claro que a gente teve que fazer as adaptações todas, apresentação etc. E é isso que eu estou chamando de meio
sob demanda, entende? As coisas vêm e voltam, e não terminam
nunca. Então, há parceiros com quem comumente eu escrevo: parceiros, colegas. Já escrevi muito com o Leandro Belinaso, com a Shaula
Sampaio, escrevo muito com a Daniela Ripoll, com o Luís Henrique
Sacchi dos Santos, com a Rosa Maria Silveira, com a Marisa Costa,
com a Iara Bonin. Esse último dossiê, a gente organizou junto — o Luís
Henrique, a Daniela, a Iara e eu. Daniela, Luís Henrique e eu também
escrevemos o artigo intitulado Apontamentos sobre os Estudos

Culturais no Brasil, que encaminhamos para esse dossiê. Mas, enfim,
o dossiê está em fase de “ida e vinda”. Já em relação à escrita de um
texto em parceria, geralmente escrevo um pouco, coloco as ideias e
mando para os colegas: eles olham, me mandam de volta. Então, esse
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é um trabalho de construção, mesmo, de texto. E a mesma coisa com
os orientandos, há essa mesma dinâmica. Agora, eu tenho na verdade
dois artigos que estão nesse estágio: um que eu consegui concluir,
levei tempo, mas consegui. Eu mexo muito no texto. Não consigo não
mexer (risos).
LB: (risos).
ML: (risos) Eu mexo muito no texto escrito. Fico sempre colocando
mais ideias, e aí mando para a orientanda, mas, no caso referido, já
estamos na segunda rodada, então vai vir mais uma vez. Acho que
agora vem para a limpeza final. Outras vezes, acontece de o artigo ser
solicitado, mas acabar não sendo publicado, porque a direção que esse
assume não fecha com as outras temáticas que compõem o número
para o qual originalmente se destinava. Isso ocorreu, por exemplo, em
relação a um artigo que escrevi com duas colegas sobre uma problemática ambiental ocorrida no Pampa Safari.
O Pampa Safari era um zoológico a céu aberto, localizado nas proximidades de Porto Alegre, e aconteceu um problema muito sério com os
animais que lá viviam: cervos, capivaras, camelos, enfim, o Pampa
Safari era o sonho de um empresário que criou esse zoológico como
um parque aberto, onde as pessoas iam de carro e andavam entre os
animais que lá viviam livremente. O que aconteceu? Quando esse
empresário faleceu, seus herdeiros deixaram o parque “ao Deus dará”.
Então, especialmente os cervos foram atacados por tuberculose, e aí
começou uma luta: a família queria sacrificar os animais e se instaurou uma discussão com o IBAMA e outras entidades ambientalistas.
Enfim, a gente escreveu sobre esse caso, e os demais artigos enviados
à revista tratavam da educação infantil (risos). Não dava [para entrar
ali], não? Aí o artigo ficou aprovado, mas não era nunca publicado.
Retiramos o artigo porque nessa altura era preciso atualizá-lo, pois, na
calada da noite, no final desse ano passado [2018], acabaram abatendo
300 cervos.
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LB: Nossa!
ML: A contenda envolvia um parecer do IBAMA que permitia o abate
por se tratar de animais exóticos [os cervos], já as capivaras não
podiam ser abatidas por serem nativas. O artigo focalizava essas
contendas que envolvem muitas das questões ambientais. Ao final,
sempre novas atualizações iam sendo necessárias e acabamos desistindo do artigo, pelo menos para publicá-lo na revista para a qual
tinha sido enviado originalmente. Então, essa é uma das dinâmicas
que ocorrem na produção de alguns artigos. Em primeiro lugar, se
escreve muito sob demanda. Outras vezes, há uma possibilidade de
escrever um dossiê sobre um tema que nos interessa, então vamos
fazer. Outras vezes, ainda, em decorrência de um evento, tal como o
Seminário Brasileiro de Estudos Culturais [SBECE], resolve-se fazer
um dossiê ou um livro. Porém, a proposta de dossiê é bem complexa
por envolver certas demandas complicadas! Um dossiê precisa reunir
textos de pessoas de diferentes lugares do país, que nem sempre são
as pessoas com as quais tu achas que aquele dossiê estaria mais bem
organizado. Então, há toda essa problemática para resolver quando se
decide escrever sobre um tema. Afora isso, esses movimentos de
encontro que há quando tu escreves com mais de uma pessoa, essas
idas e vindas, e essa demora, cada um no seu tempo, não é? Eu acho
que atualmente é uma tarefa difícil, essa de fazer sair um artigo, sabe?
Eu acho difícil. A não ser que você pegue alguém muito “destrinchado” para fazer junto contigo, aí vai. Enfim, mas comumente está todo
mundo abarrotado de trabalho, não é? E a escrita desses artigos acaba
acontecendo ou de manhã, muito cedo, ou de noite, muito tarde (risos).
LB: Tem uma pergunta que a gente fez para você dois anos atrás, na
primeira entrevista. É sobre o texto mais antigo que você escreveu,
que você mais gosta e sente que teve uma importância junto à área da
educação. E você citou o texto do livro organizado pela Marisa
Vorraber Costa e intitulado O currículo nos limiares do contemporâ-
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neo. Seu capítulo foi intitulado Currículo e ciência: especificidades
pedagógicas no ensino de ciências.
ML: Sim...
LB: Podia comentar um pouquinho sobre ele? É um texto que eu gosto
muito. Eu tenho esse livro e seu texto é, pelo que me lembro, resultado
de um projeto sobre ensino de ciências relacionado à sua bolsa de
Produtividade em Pesquisa do CNPq.
ML: Certamente, Leandro! Eu acho que esse é o primeiro texto que
escrevi a partir de meu ingresso na Linha de Pesquisa Estudos
Culturais em Educação, no Programa de Pós-Graduação em Educação
da UFRGS. Ele é muito inspirado nos estudos culturais da ciência e é
uma reflexão que, eu acho, é um encontro entre a minha vida acadêmica anterior, quando eu era professora de Prática de Ensino de
Ciências e Biologia e estava centrada nas discussões sobre epistemologia da biologia e a nova abordagem teórica com a qual eu estava
começando a interagir — os estudos culturais da ciência. Não é? Então
eu acho que ele é importante por isso. Ele é a primeira reflexão a partir
dos estudos culturais da ciência que eu fiz seriamente. Eu acho que o
texto impactou porque na verdade, naquele tempo — um tempo em
que as metodologias eram uma grande tônica e uma preocupação no
ensino de ciências —, dizer (risos), com todas as letras, o procedimento
científico é uma construção metodológica, e o uso dessa abordagem
em sala de aula é uma construção pedagógica como qualquer outra
construção pedagógica, era bem complicado, não é? E, assim, a abordagem metodológica era considerada uma certeza de sucesso no
ensino e aparece alguém dizendo que essa é uma proposta que tem
um efeito de verdade relativo. Isso criou alguns mal-estares.
No sentido de dizer: “Bom, mas como?”. Tu estás querendo destruir
todo um trabalho que vinha sendo feito em prol da melhoria do ensino
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de ciências? Quero registrar que não é isso que eu estava colocando
em questão! Quer dizer, querem continuar fazendo isso, usando essa
abordagem, continuem. A recomendação era apenas no sentido de
alertar: só não tão cheios de certezas (risos).
Com relação ao efeito produtivo que isso possa ter, eu acho que há um
outro texto, que é mais recente, que a gente — Daniela Ripoll e eu —
escreveu para aquele livro da FURG, que foi organizado pela Paula
Henning e pela Paula Ribeiro, em 2013, intitulado Diálogos na educa-

ção em ciências. O texto tem o título O ensino de ciências em uma
abordagem cultural: propostas sem garantias, e nele utilizamos
exatamente uma frase do Stuart Hall que caracteriza os estudos culturais como um pensamento sem garantias, para afirmar: “Bom, essas
propostas para o ensino de ciências, elas até podem ser interessantes,
mas também são propostas sem nenhuma garantia de sucesso! Não
há garantia de nada. Elas são propostas pedagógicas como tantas
outras propostas”. Então eu gosto bastante desses textos. E eu gosto
também de outro texto que é antigo, que está naquele livro organizado
pela Rosa Maria Hessel Silveira, cujo título é Currículo, cultura e

poder1.
LB: Um livro do Simpósio Brasileiro de Estudos Culturais em Educação
[SBECE], não?
ML: Exato! Resultou do SBECE. Volta e meia eu o utilizo, pois lá eu
mostro um pouco desse processo articulatório que eu acho que caracteriza o tipo de trabalho que a gente faz. Essas tentativas de articular
com outros saberes, com outras práticas, com outras teorizações. Os
estudos culturais cada vez mais são caracterizados assim. Ou seja,
como um campo que privilegia as articulações!

1 O livro referido é: Cultura, poder e educação, de Rosa Maria Hessel, publicado pela
Editora da ULBRA em 2005.
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LB: Esse texto sobre as especificidades pedagógicas no ensino de
ciências é concomitante, mais ou menos ao tempo que saiu o livro
com o Alfredo Veiga-Neto — Estudos Culturais da Ciência & Educação,
não?
ML: Ele é anterior, porque o livro com o Alfredo é de 2001.
LB: Esse é de meados dos anos 1990.
ML: Esse é de 1998 [O currículo nos limiares do contemporâneo, publicado pela DP&A]. Então, esse texto é um pouco anterior. Mas a gente já
vinha trabalhando nessa direção, e aí naquele livrinho lá com o
Alfredo, a ideia foi fazer uma sistematização. Aliás, é bem interessante isso, como há vertentes paralelas. É uma coisa que eu tenho percebido agora. O pessoal que trabalha atualmente com a antropologia da
ciência praticamente se vale dos mesmos autores que a gente estava
utilizando lá em 2001. Não estou dizendo que eles só se valem daqueles textos mais antigos, mas eles utilizam muito, por exemplo, as
coisas que o Bruno Latour escreve, e esse é um autor que a gente
consultava muito, tal como a Donna Haraway. Claro que eles lidam
com os escritos mais atuais, mas, de qualquer maneira, parece existir
uma espécie de confluência que está na base, e uma posterior diversificação, com a organização de novos campos. Assim, quando um
determinado campo não “fecha” bem com o que eu estou fazendo,
então, eu posso trabalhar com as mesmas teorizações, fazendo as
apropriações necessárias. Isto eu acho que é uma característica deste
tempo que estamos vivendo, essa proliferação de campos, essa proliferação de saberes, essa proliferação de tudo, na verdade! Então é interessante ver isso, a gente vai olhar os autores, quais são? Opa... é o
Latour, a Donna Haraway, (risos)... E nós estávamos com eles desde o
final dos anos 1990, início dos anos 2000. Interessante ver essas
confluências e essas reapropriações. Eu as tenho percebido ao longo
do tempo.
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LB: Acho que a gente poderia entrar na literatura.
ML: Vamos lá, então.
Davi de Codes: Um bloco mais relacionado aos artefatos literários.
Os que foram indicados por você na primeira entrevista são sensacionais. A gente perguntou sobre literatura, cinema e música. Para começar um pouco a conversa com relação à literatura, foi interessante
perceber como você cita bastante o Vargas Llosa.
ML: Sim.
DC: A Simone de Beauvoir, o Dickens, o Sartre. E eu queria que a gente
conversasse um pouco sobre essas escolhas.
ML: Na verdade, é assim, eu atualmente não consigo mais ler nada
que não seja o meu tema de trabalho. Mas nessa época, anos setenta e
oitenta, vamos dizer assim, eu tinha uma certa sistemática de leitura.
Por exemplo, eu pegava os livros da Simone de Beauvoir e lia, ia
seguindo os escritos dela. Pegava os romances do Sartre e também ia
lendo todos eles. Depois a mesma coisa com o Vargas Llosa; eu tinha
uma sistemática.
LB: Você citou vários livros [de um mesmo autor ou autora].
ML: Claro, porque eu era muito fã do Vargas Llosa no sentido de ler
todos os livros, não só A guerra do fim do mundo, mas também

Pantaleão e as visitadoras, não sei se eu vou me lembrar do todos.
LB: A cidade e os cachorros.
ML: A cidade e os cachorros, A casa verde.
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DC: Tia Julia e o escrevinhador.
ML: Tia Julia e o escrevinhador, quer dizer, na verdade eu li todos
esses, e eu tenho todos eles até hoje. Tenho, um dia, de voltar a lê-los
novamente, mesmo esses romances do Sartre, da Simone de Beauvoir,
para ver como é que é agora, passado, sei lá, 30 anos dessas leituras, eu
me vejo frente a essa literatura.
Se ela continua me empolgando, não é? Porque a mesma coisa acontece com filmes. Eu tenho que voltar de vez em quando a ver, porque
foi um filme que me encheu, por exemplo, de horrores. E eu queria
voltar a ver esse filme de novo, para ver se me bate com a mesma
intensidade, agora passado tanto tempo. Mas, assim, eles ficaram.
Essas coisas eu acho que ficaram. Eu conversei com o Edgar Kirchof,
que é da literatura, sobre essa minha antiga sistemática de leitura,
porque eu fiz a mesma coisa com autores gaúchos como o Cyro
Martins, e li tudo que ele escreveu. Então (risos) eu ia seguindo o autor,
eu tinha uma rotina de leitura que eu perdi. Eu acho que isso é uma
perda importante que eu tenho.
LB: E em que contexto você acha que se deu essa perda?
ML: Nessa barafunda de vida que a gente vive!
LB: Acadêmica?
ML: Acadêmica, entende? Claro que eu não deixo de ir ao cinema, não
deixo de ver filmes, porque, na verdade, estou sempre lendo. Uma
coisa que me aconteceu — aliás, eu conversei isso também com o
Edgar, e ele me disse que acontece com ele — é que quando eu termino
de ler aquele monte de coisas que eu tenho que ler obrigatoriamente
(eu sempre tenho dissertações para corrigir, teses para corrigir, tese
para dar parecer, revista para dar parecer, entende? Evento para dar
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parecer, então eu estou sempre lendo), eu não quero ler mais nada!
Agora, por exemplo, resolvi esse feriado arrumar as “gavetas”: eu tinha
dois artigos para dar parecer, mais o evento do Encontro de Pesquisa
em Educação Ambiental [EPEA] para dar parecer e ainda tinha que ler
as propostas de dois orientandos. Então, quando eu termino de fazer
tudo isso, eu não quero ler nada mais! Nada mais! Eu não quero ler.
Aí eu vou ver filmes.
DC: Vai para o mundo do cinema.
ML: Porque aí muda, muda o registro da “coisa”. Mas eu acho que isso
é uma grande perda, entende? Porque eu chegava a ler, no verão, 22
livros.
DC: Ah, que delícia! Que coisa boa.
ML: Sim, mas é que eu me organizava para isso, era o que eu fazia.
Mas agora eu não consigo mais. Eu não consigo! Tá, eu consigo mais
ou menos, porque eu preciso ler a proposta do fulano, eu tenho que dar
parecer para a banca de não sei quem lá. Agora eu vou viajar dia 10,
mas eu tenho uma banca dia 3 e uma banca dia 8. E eu volto dia 27, e
eu tenho uma banca dia 30 e outra banca dia 31. Quer dizer, é impossível isso, entende? É uma vida impossível! Eu tenho que dar uma basta
nisso, já! Eu tenho, é impossível isso. Com a idade que eu estou eu não
posso continuar assim!
LB: Pelo menos diminuir um pouco.
ML: Mas não existe isso, Leandro! Posso te dizer uma coisa? De diminuir, não existe! Não existe mesmo, porque se tu estás nessa vida, tu
não consegues diminuir, porque tu tens que ter claro, que tu tens que
pensar na avaliação do teu curso, então tu não podes deixar...
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LB: De publicar...
ML: Não pode deixar de publicar, em primeiro lugar, em segundo lugar
não pode deixar de dar parecer para revista, tu não podes deixar.
Porque isso entra naquelas interações sociais com outros grupos etc.,
que tu precisas ter na avaliação do curso. Em função dessas avaliações, a gente acaba fazendo uma multiplicidade de coisas que acabam
contigo. A Cristianne Famer Rocha, com quem eu tenho dividido
disciplinas nos últimos tempos, sempre me diz: “Eu não sei como é
que tu aguentas”. Aliás, nem eu sei (risos) como eu aguento. Porque é
muita coisa, não tem fim, não tem fim! Se antes eu tinha medo de abrir
o e-mail porque sempre vinha uma solicitação de tarefa, quando eu
pensava, bom, terminei, e lá tinha de novo outro, agora eu tenho medo
de abrir o WhatsApp (risos).
LB e DC: (risos)
DC: O trabalho chega de todos os lados.
ML: Chega pelo e-mail e chega pelo WhatsApp, entende? É por todo o
lado. “Professora, acabei de te mandar não sei o que”. Entende? Esse
tipo de coisa. E alguém está sempre me perguntando alguma coisa. Eu
faço isso, ou faço aquilo ou aquele outro? Eu acho que esse é um enredamento que se estreitou, não, Leandro? Porque não era assim.
LB: Não era.
ML: Não era. Não era assim. As exigências eram menores, esse
processo de avaliação, esse é um processo extenuante, a gente precisa, porque tu estás sempre dentro, és tu com o teu programa, és tu com
os teus colegas. Então, tem uma coisa que tu tens de fazer e que implica estar distribuindo sempre as ações e aquilo que tu estás fazendo. É
o tempo inteiro, o tempo inteiro!
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DC: Professora, mas, assim, me parece que há sempre um movimento
de devorar toda a literatura da Simone de Beauvoir, toda a literatura
do Vargas Llosa, talvez agora seja o de fazer muitos pareceres.
LB: (risos)
DC: E muitas escritas… Então, há uma profusão, não? Um desejo de se
deliciar por alguma coisa.
ML: Sim, ainda tem (risos).
DC: É, ainda bem. Isso é ótimo. É uma característica muito potente,
não?
ML: Sim.
DC: Eu fico pensando se devorar 22 livros no verão não foi meio que
um ensaio para essa vida acadêmica extenuante de agora.
LB: (risos)
ML: Provavelmente. (risos)
DC: Provavelmente!
ML: Porque, assim, não sei, é que eu sou a filha mais moça. Eu tenho
uma irmã 10 anos mais velha. É uma irmã que tinha uma vida intelectual bem produtiva e eu sempre fui na carona dela, entende? Ela
comprava todos os livros e eu lia. Por exemplo, Dickens, eu li na esteira dela. Quer dizer, eu estava assim no curso colegial, naquele tempo,
e na minha aula eu era a única que tinha lido Dickens, ninguém mais.
O professor de inglês me amava!
LB e DC: (risos)
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ML: Idolatrava, porque eu era a única na sala de aula. Mas porque na
minha casa o livro estava disponibilizado e porque eu tinha
curiosidade.
DC: Tinha curiosidade e tinha vontade de ler.
ML: Tinha vontade de estar lendo.
DC: E você acha que esses materiais, esses livros do Vargas Llosa, da
Simone e Dickens, te serviram como intercessores para aquilo que
você estava pensando na sua atuação profissional, para sua
formação?
ML: Naquele momento, talvez, eu até nem me desse conta disso. Eu
acho que isso funcionou como uma espécie de lastro, que vai te organizando para enxergar as coisas. Eu acho que essas leituras vão te
abrindo dimensões, de várias ordens. Eu me lembro, eu pequena,
lendo o livro do Albert Schweitzer, que circulava lá na minha casa, e
fiquei louca. Eu disse assim: “Esse homem que tocava Bach etc., morava lá na África”. Aquilo era uma coisa muito deslumbrante para mim,
esse foi um dos primeiros ídolos que eu tive. Sim, acho que foi ele
(risos). No sentido, assim, de ver o tipo de trabalho que ele fazia [humanitário] e a erudição que ele tinha, porque eu também passei por essa
fase de culto à erudição. Talvez, porque eu estudei na Escola de Artes
da UFRGS. Eu fiz o curso de história natural, mas eu entrei com 10, 11
anos na Escola de Artes da UFRGS, as minhas irmãs também estudavam lá: uma estudava canto e a outra estudava pintura e elas eram
mais velhas, uma tem 7 anos mais do que eu, a outra tem 10. Antes,
quando eu ingressei, a Escola de Artes não era da UFRGS, era uma
escola de música, de artes plásticas, era uma escola oficial do Estado,
em que se cultuava a erudição. Então eu entrei, eu tinha 10, 11 anos, e
aquela coisa, tu só tocas a música erudita, tu só conheces a música
erudita. O compositor Ernesto Nazareth lá pelas tantas aparecia com
alguma música (risos), mas muito de leve! E, depois, quando eu estava
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chegando ao final desse curso de música (eram 5 anos de curso fundamental mais 2 anos de curso geral), passou para universidade. E aí eu
fiz vestibular para bacharelado em música, mais cinco anos (anteriormente eram apenas dois).
Eu tinha que estudar piano feito uma louca. Estudava quatro, cinco
horas por dia. E também, dentro de uma perspectiva muita elitista, na
turma anterior tinha uma pessoa e, na minha turma, três pessoas que
entraram nesse bacharelado em música. Bom, e também isso, então,
nessa fase de erudição de concerto etc. e tal, em função dessa vivência dentro do próprio Instituto de Artes, que era extremamente erudito, o que entrava lá era a erudição. Quer dizer, então tu imaginas a
“volta por cima” para dar, a partir desse encontro com os estudos
culturais.
DC: É mesmo...
ML: Não estou dizendo que eu perdi o gosto, eu continuo gostando
muito de música erudita, mas eu acho que, assim, [o encontro com os
estudos culturais] foi uma abertura para outros campos. E para uma
outra forma de enxergar o que seja cultura. Eu acho que o próprio
Instituto mudou, também, na sua conformação, naquilo que ele oferece. Ele mudou, porque ele era efetivamente um lugar de culto à
erudição.
LB: A gente poderia dizer que ele conformou um pouquinho teu gosto
musical, assim, as tuas preferências?
ML: Um pouquinho não, muito, muito! Claro, tem uma coisa também,
assim, de casa, mas na verdade eu fui para lá porque eu já tinha um
estímulo nessa direção, em casa. A gente sempre teve piano em casa
desde criança, desde pequena.
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LB: Tu disseste também na primeira entrevista sobre o Heitor
Villa-Lobos.
ML: Ah, sim.
LB: E um pouco dessa invocação nacionalista.
ML: Ah, eu amo! Assim, as Bachianas brasileiras eu acho fantásticas,
e eu gosto muito. As de número 4 e 5, especialmente, eu gosto demais
dessas duas Bachianas. Elas têm uma pujança. Elas me mobilizam de
uma forma intensa. E a beleza, entram aqueles violoncelos tocando de
uma forma, que é de uma pujança, de um lirismo fantástico. Eu sou
apaixonada pelo Villa-Lobos. Claro, a gente tocava algumas músicas
dele. Na verdade, do Villa-Lobos só a Valsa da Dor, que é linda, por
sinal. Mas também outros brasileiros que a gente tinha contato,
Lorenzo Fernández, Camargo Guarnieri. O Guarnieri eu até conheci
pessoalmente. Uma vez ele estava na minha aula de Teoria e Solfejo
na Escola de Artes. Outras disciplinas do curso eram História da
Música, Conjunto de Câmara etc. Tudo isso eu fiz! Acho que foi rico
isso, foi muito rico.
LB: Sim, sim.
ML: Abridor de caminhos, bem como de formas de enxergar as coisas
e de apreciar as coisas. Acho que foi importante! Quero ver se as
minhas netas vão trilhar por esse caminho. Acho que elas têm interesse, uma delas, pelo menos. Ela veio comigo, domingo, nesse
concerto da Filarmônica de Boston, que tinha como solista uma
pianista maravilhosa, que é a Anna Fedorova. Duas netas estudam
piano, elas gostam muito. De outra forma, diferente da que eu aprendi.
Eu acho que elas estão estudando de uma forma muito mais produtiva, que é na forma da musicalização mesmo. Eu acho fantástico. Elas
têm um professor de piano que eu adoro. Acho ele ótimo, porque na

77

verdade ele faz coisas que eu acho que estão no cerne da musicalização. Ele canta e elas fazem o acompanhamento, ou elas fazem o
acompanhamento e ele faz uma melodia. Elas trabalham com essa
coisa da invenção.
LB: Da invenção, da composição.
ML: Da invenção, da composição. Elas não estão fechadas, porque eu
assim, eu sentava e ficava martelando no piano (risos).
LB: Estudava quase que tecnicamente as peças.
ML: Então, assim, veja lá como era: uma das minhas professoras de
piano fazia halterofilismo para ter força na mão, ter força no braço.
DC: É um outro modo de se relacionar com o instrumento, se relacionar com a música.
ML: É um outro modo de se relacionar com a música, de um modo
geral, porque elas tocam flauta, elas tocam violão, e elas tocam piano.
Então, se elas vão se apresentar, elas se reúnem com outros meninos
lá na escola de música, elas tocam os teclados, eles tocam os violões,
ou tocam bateria, enfim, os outros instrumentos, e eles inventam
músicas e tocam juntos. Acho que é um jeito de aprender a música que
é muito bonito, e é da música. Eu acho que não transforma a música
numa coisa mecânica. É isso, eu tive uma professora de piano que ia
mais ou menos nessa direção. Ela ia para trás do piano e saia dançando, batucando, cantando.
LB e DC: (risos)
ML: (risos) Eu estava tocando, ela berrando de lá: “Não, não é assim”.
Mas eu acho que é isso, entende? Ontem eu estava com a minha neta,
e dizia para ela: “Tu estás tocando a valsa, tu tens que estar dançando
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a valsa”. É isso, é preciso “tirar de dentro”, “botar pra fora”, “colocar-se
dentro da música”, estar com ela. É isso.
LB: E você ainda toca, Maria Lúcia?
ML: Sim, mais ou menos. Mal, a essa altura. (risos)
LB e DC: (risos)
DC: Vou dar um saltinho aqui, para a gente conversar sobre cinema.
Você citou filmes superpotentes na primeira entrevista: A classe

operária vai para o paraíso.
ML: Adoro! Esse que eu quero rever.
DC: Retratos da vida. O massacre em Guernica. Tem algo aí que envolve, talvez, esses filmes e que dialogam também com sua trajetória.
Você poderia comentar um pouco sobre a escolha desses três filmes.
LB: Tem uma dimensão política importante nesses filmes.
ML: Eles foram muito impactantes, eu acho, para mim. É aquele tipo
de filme que tu sais do cinema “uuuh”, assim, não é? Com alguma
outra coisa. É um filme que te toca, que te leva para a vida, eu acho que
é isso. Eu gosto de filme assim. Eu gosto de filme que me leve para a
vida, que me leve para as coisas, que me faça ver, que me toque. E
esses três, certamente! Eu saí do cinema com vontade de não sair. Ou
sempre com vontade de voltar. Eu acho que é isso, e por isso que eu
estava dizendo antes, essa coisa de querer voltar a ver, de ver de novo,
para ver se o impacto, na verdade, é o mesmo, ainda agora, se o impacto permanece, se aquele deslumbramento, porque na verdade é isso
que ocorre. É um deslumbramento e a vontade de ver se esse deslumbramento vem de novo. Claro que ele continua vindo com outros
filmes.
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LB: Você sente isso, essa mesma emoção, com filmes mais recentes?
ML: Acho que sim, deixa eu pensar. Sim, um francês que eu vi agora,

A revolução em Paris.
LB: Ele integrou o Festival de Cinema Francês Varilux2.
ML: Esse filme mostra uma faceta da Revolução Francesa que eu
nunca vira, porque entra na vida diária do povo francês. É a Revolução
também afetando os sujeitos na sua vida diária.
Eu amei o filme, amei, assim, é muito bonito, gostei demais. Porque
exatamente é isso, pega aquela parte final da revolução, quando eles
vão buscar o Rei e trazem para Paris, mas são os sujeitos na sua vida
diária ali, lidando com aquilo, entende? Com aquela situação. O julgamento do Rei é fantástico, porque vão aparecendo os votos, as justificativas para os votos e aí é muito fantástico (risos). Então, certamente
esse tipo de filme me mobiliza muito.
DC: E ainda mantém essa teia da questão do caráter político.
ML: Cumpre um compromisso social, um compromisso com os sujeitos. Conseguir enxergar essas problemáticas que estavam lá, mas que
continuam aqui, quer dizer. Ainda não vi aquele documentário que
está disponível na Netflix, como é o nome?
DC: Democracia em vertigem.
ML: Eu quero assistir. Mas, assim, como eu ando muito carregada eu
vou esperar um pouquinho.

2 O Festival de Cinema Varilux é uma mostra de filmes franceses que ocorre em todo o
Brasil, durante cerca de duas semanas.
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DC: Dessas obras que você cita, você se recorda do contexto em que
você assistiu?
ML: Ah, sim...
LB: Qual cinema, como foi?
ML: Retratos da vida eu assisti no Rio de Janeiro. Eu me lembro exatamente, eu indo para o cinema, e, assim, eu fui com meu marido e ele
dizia assim: “Não põe nada, vai só de calça de brim sem nada, não leva
nada”. Lembro de nós saindo a pé para ir nesse cinema e depois me
deslumbrando com o filme, com a música do filme. A classe operária

vai para o paraíso eu vi aqui em Porto Alegre, eu me lembro. Bah, é um
cinema que nem existe mais, mas me lembro perfeitamente.
DC: Você lembra o nome desse cinema?
ML: Ópera, eu acho. Era um cinema que ficava na Rua da Praia e que
passava filmes cult.
DC: E O massacre em Guernica, se lembra desse contexto?
ML: Esse eu vi, acho, na TV. Em casa, sentada no sofá. Quero ver de
novo também. Acho que eu já vi até um pedaço dele, novamente. Esse
filme é muito impactante, bah, que coisa.
DC: É curioso que você tenha citado esse filme mais contemporâneo e
também um dos livros do Sartre que diz respeito à tomada de Paris. E,
ao mesmo tempo, quando a gente te perguntou sobre as cidades que
mais te marcaram a vida, Paris é uma delas.
ML: Certamente.
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DC: Uma cidade que te trouxe aprendizagens difíceis, mas que te levaram a amar a cidade da mesma forma.
ML: Exatamente.
LB: Conta um pouquinho para a gente de Paris.
ML: Assim, não sei, talvez a gente sempre teve uma certa influência
francesa. Eu estudei em um colégio em que as freiras eram francesas,
então, desde pequena, havia essa coisa de cultuar a França. A minha
filha sempre dizia: “Bah, mãe, que coisa mais fresca, aquelas tuas colegas”. Elas faziam festa no Le 14 juillet, a data da tomada da Bastilha, a
Festa nacional francesa! Eu acho, também, uma “frescura”. (risos)
LB e DC: (risos).
ML: Mas durante muito tempo comemorava-se com um almoço, com
palestras alusivas à data. O hino da França era entoado e cultuado. Eu
lembro, uma vez, que a gente, no ginásio, saiu correndo pelo corredor
cantando La Marseillaise em um “trenzinho”. Nossa, que coisa, levamos uma “carraspana”3 daquelas, de uma das freiras, a que chamávamos de ma soeur, porque era uma falta de respeito com o hino e com
a França.
LB e DC: (risos)
ML: Mas existia sempre essa coisa de interesse pela França. E houve
em 1980 um episódio marcante. Meu marido, que era funcionário do
Banco do Brasil, tinha sido designado pra trabalhar na BBTur4 em
Paris. Então, em 1980 nós devíamos ter ido para a França, tanto é que
eu cheguei a pedir bolsa para a CAPES para fazer o doutorado lá, em
3 O significado é reprimenda, repreensão.
4 A BBTur era uma agência de viagens do Banco do Brasil.
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1981. A gente chegou a se organizar para ir, mas aí a indicação começou a demorar (havia muitos interessados nesse cargo). Imagina,
quem não queria ir trabalhar em Paris?! Então, ao final, eu acabei
ganhando essa bolsa, mas acabei não indo, porque meus filhos eram
pequenos, o doutorado era longo. E acabou não indo ninguém para
essa designação, pois essa era uma época do final da ditadura. Mas o
interessante é registrar que, quando eu fui pensar em um doutorado
sanduíche, aonde eu pensei que eu iria, não é? Vou para a França. Não
tinha outro jeito, eu tinha toda uma tradição de estudar francês (risos),
“aquela coisa”, como diz minha filha, de se identificar com a França.
Foi para lá que eu fui, foi para lá que eu escrevi, foi lá que eu resolvi
fazer. Então, existe, assim, esse interesse, porque na verdade tem
coisas fantásticas em Paris e na França de um modo geral. A última
vez que voltei lá, em 2017, duas das minhas netas foram junto. Na
época, uma tinha 9, a outra tinha 7 anos e nós achávamos, minha filha
e eu, que elas não iam aproveitar muito, mas elas amaram. Nunca
imaginei que aquelas crianças fossem gostar tanto de Paris. A mais
velha, quando entrou naquele museu Rodin, ficou literalmente
deslumbrada! Eu nunca pensei que ela fosse ser tocada dessa forma!
Verdadeiramente, ela ficou encantada, apaixonada! Aliás, elas também
sabem tudo da Maria Antonieta, tudo, porque elas ficaram obcecadas,
tanto pela Joana d’Arc, quanto pela Maria Antonieta. (risos)
LB e DC: (risos)
ML: Tanto que a pequena da minha filha chegou para ela e perguntou
assim: “Mãe, me diz uma coisa, tu eras a favor ou contra aquela revolução que decapitou a Maria Antonieta?”. (risos)
LB e DC: (risos)
ML: (risos) A minha filha começou a dizer pra ela: “Olha, é o seguinte,
é que existia uma situação social”. “Pode parar, tu não vais me dizer
que tu és a favor!” (risos)
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LB e DC: (risos)
DC: Conte um pouco mais sobre a sua relação com a cidade.
ML: Tenho uma relação [forte] com a cidade, sim. Se tu me perguntares se eu quero voltar, sim, sempre quero voltar. É uma cidade que
oferece muitas coisas, por onde tu andares consegues encontrar
coisas interessantes para fazer, coisas bonitas para ver, enfim.
LB: Você citou Budapeste também. E Machu Picchu.
ML: Ah, sim, claro. Machu Picchu, eu achei que nunca mais na minha
vida iria lá, mas a minha amiga Marisa Costa fica nos convidando, a
mim e a Rosa Silveira, para viajar. Agora, de novo, eu cheia de coisas
pra fazer e a Marisa lança o convite: “Vamos pra Alemanha no fim do
ano?”. Vamos pegar uma temporada de concertos. Ontem ela me
informou: “Eu estou aqui vendo os concertos!”. “Marisa, eu não posso,
eu tenho aula, estou a milhão.” (risos) Eu não tenho tempo de entrar
em site. Então ela diz: “Então deixa que eu faço!”. Aí hoje de manhã,
antes de sair, eu me atrasei, porque (risos) a agente de viagem estava
querendo marcar as passagens.
LB: E quando é que você foi a Machu Picchu?
ML: Nós fomos em 2017, já não sei mais. Ano passado [2018] nós fomos
para Malta, Marisa Costa, eu e a Rosa Silveira (risos).
LB e DC: (risos)
ML: E, no ano anterior, nós fomos para Machu Picchu. Claro, aquilo é
uma coisa deslumbrante. Budapeste, eu fui bem antes, em 2001. Sobre
Budapeste, o que me chamou a atenção foram a música e a pintura. Eu
acho que tem uma coisa que é só de lá. Tem um, sei lá o quê, tem
alguns lugares do mundo que têm isso.
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LB: A cidade como uma pintura.
ML: A cidade tem uma coisa impregnada, sei lá, uma melancolia, tem
uma coisa que é diferente dos outros lugares do mundo. Aliás, eu acho
que tem três lugares no mundo que têm essa coisa: Havana e Salvador
também têm. Budapeste é uma cidade que, eu não sei, eu tenho a
impressão que aquilo lá tem “uma coisa”.
LB: Tem uma diferença.
ML: É, tem um clima, tem uma coisa que passa no ar, que faz aquilo ser
diferente, não sei se sou eu que construo isso, a partir do que eu idealizo para aquele lugar. Mas eu acho que tem, sim, um quê de diferença.
Havana também, eu acho que é outro lugar que tu chegas e aquilo
parece que te impacta: tem aquela música, aquela gente pela rua
andando para cima e para baixo, e cantando, dançando, sei lá, é uma
coisa que eu não sei explicar, que eu não entendo. Mas tem uma coisa
ali que me chama, que me impregna, que parece que mobiliza a gente
em uma determinada direção. E, assim, eu acho que em Budapeste
tem isso, também. A música, eu acho que é deslumbrante. Eu sou
tocada pela música, tu já viste, a música me movimenta. Eu assisti a
um espetáculo maravilhoso de dança e música folclórica em
Budapeste e eu queria ir lá de novo. Então, as obras artísticas, eu acho
que elas têm uma peculiaridade, diferente das outras obras. Eu não
sei, tem uma outra forma, sei lá, de enxergar a vida, as cores, a pátria,
o amor, não sei dizer o que é, mas para mim é tocante.
LB: Acho que estamos chegando ao fim.
ML: Que bom falar dessas coisas, a gente nunca fala disso.
LB: A gente perguntou na primeira entrevista sobre um pensador
importante para você. Se fosse dizer um só. Aí você citou o Latour e o
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livro A vida de laboratório [A vida de laboratório: a construção dos

fatos científicos, publicado pela Relume Dumará, em 1980].
ML: Esse livro descortina um jeito de enxergar as coisas, que é ao
mesmo tempo complexo e irônico. Acho que ele é carregado dessa
coisa irônica e questionadora. O autor está sempre, de alguma forma,
buscando o que estava sendo dito, não por trás, mas ali mesmo no
laboratório. E esse jeito de enxergar fica bem definido quando ele faz
aquele comentário, lá no início da obra A esperança de Pandora [A

esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos científicos, de Bruno Latour, publicado pela EDUSC, em 2001], em relação à
pergunta que um sujeito que ele encontrou em um evento lhe fez na
piscina do hotel em que estavam hospedados: “Mas o senhor acredita
na realidade?”. Latour reflete: “Como é que alguém pode pensar que eu
não acredito na realidade?”. (risos) Enfim, acho muito produtivo o
modo como ele vai mostrando como a gente constrói os significados
para a realidade. Eu acho que essa é uma forma de enxergar as coisas
extremamente produtiva, esse desconfiar da verdade das coisas,
desconfiar da possibilidade de enxergar a verdade “tal como ela é”, a
realidade “tal como ela é”. Então, na verdade ele “escarafuncha” aquele
laboratório onde passou dois anos, de uma forma magistral, eu acho
que é um trabalho muito importante que ele tem realizado ao mostrar
essas construções, aliás, não apenas em A vida de laboratório.
DC: Sim.
ML: Como nos outros livros também, porque ele acaba estendendo
para outras obras essa mesma forma, que é instigante de olhar para as
coisas, de pensar sobre as coisas. Eu diria que a importância vem daí,
de nos ensinar um pouco desse jeito de olhar para as coisas, de
desconfiar das coisas produtivamente. Esse olhar instigado por aquilo
que está aparecendo ali para ti, ou que está parecendo ser de uma
determinada forma. Então eu acho que, nesse sentido, o livro, e os
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outros também como o Ciência em ação [Ciência em ação: como

seguir cientistas e engenheiros sociedade afora, publicado pela
Editora UNESP, em 1999] e A esperança de Pandora, vai atendendo a
um propósito de desconstruir certas compreensões usualmente aceitas sobre a ciência e os modos de fazer e de pensar sobre a ciência. Em

Políticas da natureza [Políticas da natureza: como fazer ciência na
democracia, publicado pela EDUSC, em 2004], Latour adentra em outra
problemática. Este é um livro densíssimo, porque em cada nota de
rodapé, Latour faz uma multiplicidade de considerações. E, assim, ele
te confronta com a tua ignorância. Você fica pensando: “Nossa, eu não
sei isso, e também não sei mais isso”. (risos) Ele vai condensando
naquele trabalho uma quantidade tão grande de informações, de autores e saberes, que a gente vai se perdendo no meio do caminho com
ele. Isso é, de certa forma, instigante, tu ficas sempre te dando conta,
“puxa, como eu não sei coisas que estão condensadas aqui, neste
texto”. Então acho que ele é um autor muito importante e instigante,
continua a ser. Ele não para, está sempre indo mais adiante. Acho que
esse avançar vem da própria forma como ele teoriza as coisas, eu acho
que esta forma de se posicionar frente ao saber é que permite que ele
consiga avançar. Porque eu acho que tem isso, o jeito que a gente vai
enxergando o mundo, vai nos permitindo enxergar outras coisas
mais. Se tu tens uma visão fechada, compactada, não mobilizada
pelas coisas, eu acho que tu ficas dentro dessa visão. E a diferença se
faz exatamente quando tu consegues sair dos esquemas prévios,
quando tu consegues assumir um tipo de pensamento que te permite
sair de dentro dos casulos. Eu acho que ele é instigador!
LB: É uma consideração importante para o contemporâneo.
ML: Eu acho! Acho que sim.
LB: Um modo de se movimentar.
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ML: Acho que tem outros autores que também fazem isso. O próprio
Foucault também faz isso, te ajuda a andar para frente, na forma de
enxergar as coisas, de problematizar as coisas. Eu acho que a gente
tem que andar com eles, porque são eles que nos ajudam a enxergar
essa complexidade de coisas que andam por aí, assustadoramente.
Que medo, não é? Que medo!
LB: Eu acho que está excelente. Para fechar, se você quiser falar de
alguma outra referência que a gente não tocou, que foi importante pra
ti.
ML: Não, eu acho que assim está bem, eu gostei imensamente de
conversar sobre essas coisas que ficam apagadas, guardadas, muitas
delas que a gente não tem tempo de lidar com elas.
LB: Que elas possam proliferar pelas novas gerações que lerão esta
entrevista.
ML: Dizer essas coisas talvez possa ser importante para alguém.
DC: Sim, certamente será.
LB: Obrigado, Maria Lúcia!
DC: Muito obrigado.
ML: Eu que agradeço essa possibilidade de conversar com vocês dois,
queridos.
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Ana Godoy
Residência de Ana na Pompeia, São Paulo, no seu quintal
repleto de plantas. Julho de 2019.
Leandro Belinaso: Vamos começar a entrevista, o bate-papo com a
Ana Godoy. Estamos aqui na Pompeia, no quintal da casa da Ana. Eu,
Leandro, e o Davi. A primeira questão, Ana, passa um pouco por a
gente discutir o processo de escrita. Você poderia contar para a gente
como que é o desenvolvimento da escrita para você? Como que tu
escreves? Existe alguma rotina?
Ana Godoy: Escrever para mim nunca foi uma coisa fácil. Foi difícil
durante muitos anos da minha vida. Muito prazerosa, mas muito difícil. Então, os melhores momentos eram as aulas de redação no colegial. Precisava escrever. E aí o desafio era escrever na situação da sala
de aula, um tema dado, uma carteira, um caderno, uma caneta, 50
minutos, uma nota no final. Não tem como escapar da situação. E
nada nela era bom, porque nada nela era decidido por mim; exceto o
“como fazer”. Então, como fazer? Acho que passei boa parte da minha
juventude tentando criar estratégias que me permitissem escrever em
situações adversas. Fora da minha casa, fora da minha mesa, sem os
meus livros, com o papel que me davam. E só podendo usar de repente
um lápis e uma caneta. Comecei então a incorporar isso, que eram as
restrições do meio. Tinha que ser possível escrever em qualquer situação. Não poderia haver um condicionante para a escrita. Então, a
única coisa que eu precisava ter, que foi uma espécie de redução feita
ao longo da vida, era um caderno e um lápis. Sempre um caderno e um
lápis. Quando eu tenho que escrever, alguém me pede alguma coisa,
um texto, um artigo, a minha primeira sensação é [de um] terror
profundo: “Meu deus do céu, não vou conseguir!”. E eu sempre respondo: “Ok! Claro! Com o maior prazer!”.
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AG, LB, Davi de Codes: (risos)
AG: Quando eu digo isso, aí começa. Porque “é claro, com maior prazer”
produz essa, vamos dizer, essa condição prazerosa de escrever. E
geralmente é escrever sobre algo que eu não sei, porque quando as
pessoas pedem um texto, pedem algo que elas desejam, e não provavelmente algo que eu queira escrever. Ninguém me diz: “Escreva sobre
o que você quiser”. E é o “sobre isso que eu não sei” que exige sempre
um estudo. Eu tenho que estudar. Começo com lápis e papel, pode ser
um caderno, se eu tenho um caderno, ou uso sulfite mesmo. E escrevo
o que me vem. Sem acreditar que aquilo que estou fazendo é o que vai
ser, mas é o necessário para que algo seja. Então eu tenho anotações,
às vezes parágrafos, às vezes uma frase, e procuro todo dia entrar em
relação com aquilo, que normalmente é uma coisa caótica. Uma espécie de massa informe que não sei para aonde vai. Quando entro nesse
papel (sulfite ou caderno), é como se entrasse num espaço nebuloso,
eu não sei muito bem onde estou. Não sei que direção tomar. De saída
estou perdida, e escrever é a maneira de encontrar o caminho. E é
sempre assim.
Então, há um desconforto inicial grande, que dura até que eu consiga
criar uma espécie de chão. E, por mais estranho que seja o chão — às
vezes, ele é um bocado estranho, no sentido de: “Nossa, como daqui eu
chego naquilo que a pessoa me pediu?” —, o trabalho é, com aquele
chão, abrir uma espécie de caminho tortuoso que me leva até onde ela
[a pessoa que convidou a escrever] desejava que eu fosse. Ou desejava
que eu pudesse chegar. Recentemente tive uma experiência que foi
exatamente isso. Bem trabalhosa por sinal, mas muito prazerosa.
Mas, basicamente, você nota que não há propriamente um ritual, mas
alguns materiais e uma sucessão de falhas, de erros, de enganos, de
cegueiras; um não saber colossal; e é daí que nasce o texto.
LB: E quando que o texto chega no computador?
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AG: Chega no computador depois que tenho um mínimo. Depois que,
no caderno, eu consegui encontrar aquilo que precisava ter no início.
Quando chego aí é possível ir para o computador. Preciso ter algo
construído que para mim seja extremamente prazeroso. Prazeroso
pode ser também divertido. É quase uma piada interna. É um momento em que eu rio sozinha. Porque eu posso rir por vários motivos,
inclusive pensando: “Cara, o que eu vou fazer com isso aqui?”. (risos)
Mas o “isso aqui” tá bonito, tá bem feito. Então, não abro mão. Eu não
descarto coisas. Não jogo fora só porque não sei se aquilo vira. A ideia
é que vire. Então eu trabalho para que aquilo que eu pude dizer vire o
necessário. Então, só vai para o computador quando há um corpinho.
Mas eu nunca escrevo nada, já faz uns anos, para além de dez folhas.
Só. Se há imagem, passa de dez. Mas se é só palavra, até dez. Eu não
escrevo artigos, por exemplo, para revistas por vontade própria.
Porque eles pedem sempre muito mais do que isso, e para além de dez
acho uma bobagem. Não tenho mais nada para dizer para além de dez
páginas, depois de dez vou me enrolar e enrolar o leitor. Então, a maior
parte do que eu escrevo é a pedido. Porque daí passa a ser uma condição não passar de dez, que é uma boa medida. Se eu falasse dez páginas escritas daria um pouco mais de meia hora.
LB: Falando o texto.
AG: Isso, falando. Posso fazer dez caber em uma hora. Posso também
reduzir para, sei lá, quarenta minutos. Então é a experiência da
conversação que está presente num certo limite que eu ponho em
relação ao tanto que eu escrevo.
No final, uma das coisas mais difíceis é constituir em si mesmo um
leitor. Porque acho que a experiência de formação na escola ocidental
é bem perversa, no sentido de que ela fez convergir a figura do leitor
com a do escritor com frases do tipo: só escreve bem quem lê muito.
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A marca de uma cultura livresca. É no mínimo ridículo associar ler
com escrever, porque ler é um tipo de experiência, e escrever é outro
tipo de experiência. E, para nós, como para muitos outros povos, tudo
começa com alguém contando uma história em voz alta. Então, a
experiência que a gente tem da leitura é em voz alta. O primeiro contato com a leitura é a voz do outro contando algo. A gente aprendeu a ler,
a iniciar o nosso processo de leitor e de escritor em voz alta. Contando
histórias para outras crianças, para os bonecos, para os objetos.
Narrando a nossa própria brincadeira para a gente mesmo. Num certo
momento, isso vai ganhando uma forma mais definida, forma de letra,
desenho de letra. E a gente ainda está se divertindo. Porque de tudo
que a gente aprendeu a desenhar, desenhar letras é apenas uma das
coisas possíveis. Então a gente curte desenhar as letras, e a gente vai
para escola nessa pegada, querendo “aprender a ler e a escrever”,
como se a gente não soubesse isso, mas a gente já sabe: a gente sabe
narrar e desenhar. Então a gente já sabe ler e escrever, mas a ainda
não sabe decodificar tudo aquilo que a escola fez do narrar e do desenhar quando isso passou a pertencer ao universo da alfabetização.
Perdemos de vista esse começo tão vital: começamos ágrafos. E não
analfabetos.
Mas então você vai para a escola e é alfabetizado e segue exercitando
sua voz na leitura. E você está ali com seu texto de escola e o professor
manda todo mundo ler. E você começa a ler, e abre a boca, e emite som
enquanto lê. E aí passa o professor e te silencia. Aí a alfabetização se
completa, quando a voz do leitor é internalizada, e eu acho que essa é
a pior experiência que se pode oferecer. Nesse momento se produz o
solilóquio. Esse leitor e escritor não entra em relação com o mundo e
ignora o outro, porque ele trava uma relação toda embolada para
dentro de si mesmo. A leitura silenciosa é rápida, não tem trabalho,
ela ignora profundamente a pontuação, ela não tem modulação, nem
ritmo, é afobada, ela não tem nada, ela é desprovida de tudo aquilo que
investe um texto. Então eu trabalho em voz alta.
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LB: Você pensa no ritmo.
AG: Sim. No ritmo, na modulação, no efeito. Eu escrevo em voz alta.
Escrevo um pequeno trecho, uma frase e leio em voz alta. E trabalho o
ritmo. A marcação. Tudo sonoro. E corrijo [a partir dessa sonoridade].
“Não, isso aqui não funciona, o leitor não merece”. Porque a minha
experiência é de leitor. Então eu atormento o escritor em mim, entendeu? Não deixo que ele descanse.
LB: Sim.
AG: Faço comentários em voz alta: “O que você pensa que você está
fazendo? Você acha mesmo que dá para ir assim, rapidinho, até onde
você quer chegar?”.
LB, DC, AG: (risos).
AG: Ou: “Isso tá ruim! É uma linha reta, não tem nenhum declive”. Quer
dizer, penso que a experiência do leitor lendo é a de uma caminhada.
Ele vai andar num planalto só porque eu moro em São Paulo e não vai
nunca experimentar grandes declives? Penso que o leitor precisa ter
uma experiência geográfica do texto. Topológica. Ele sobe, ele desce,
ele é mais rápido, é mais lento, ele se cansa, tem paradas, ele recupera
o fôlego. Então, faço isso em voz alta. E eu posso ter, às vezes, um texto
bem resolvido sonoramente com passagens tenebrosas que eu não
encontrei maneiras de resolver. Eu sei que ali o leitor vai experimentar uma coisa nada gostosa, então eu preparo. Porque se eu não posso
trabalhar isso, eu preciso dar condição para que o leitor “não morra”
porque de repente eu perdi… vamos dizer… o tato. Eu crio uns fossos,
uns abismos que eu sei que o leitor vai morrer se ele saltar. Ele vai
perder o fio, vai me odiar, com toda a razão. Então, preciso dar algo a
ele, para que ele possa saltar, uma cordinha, uma ponte precária, qualquer coisa para ele não se perder. Nada pode ser acidental num texto,

93

mesmo aquilo que nasce acidentalmente precisa se tornar exercício
da vontade do escritor na relação com o leitor. Então, o leitor está o
tempo inteiro presente. Para mim, a escrita é sempre endereçada. Não
é uma coisa para me satisfazer simplesmente. Ela me põe diante do
outro.
LB: Tem uma experiência que é muito interessante, que você nos
contou na primeira entrevista, que é a escrita desse texto, desse ensaio
chamado Uma escrita para um combate incerto. Você pode recontar
um pouco agora essa história?
AG: Será que eu vou me lembrar de tudo dela? Eu estava, nesse período, na época em que escrevi esse texto, morando na casa da minha
filha, portanto afastada de tudo que era meu: minha mesa, meus livros,
meus cadernos, meus hábitos. Meu mundo, minha atmosfera. E
minha filha não fuma, eu não podia sequer fumar enquanto escrevia.
Impossível… Eu fumo. Então, pus uma mesinha na varanda. Um frio,
era inverno, a luz era fraca, mas eu podia fumar. O tema era muito
interessante, a proposta era muito interessante. Poder falar desse
combate. E a situação que eu experimentava do ponto de vista da
circunstância era exatamente a mesma, a de um combate incerto.
LB: Praticamente a mesma. (risos)
AG: Não é? Então, punha em jogo tudo. Todos os condicionantes possíveis do escrever. E a própria experiência da escrita. Até eu chegar
nesse ponto. Porque, ou eu brigava infinitamente com todas as condições, ou eu ia efetivamente reencontrar uma coisa muito antiga que
era: “Não há condição. Toda condição é uma condição. Você escreve
de qualquer maneira, em qualquer lugar, de qualquer jeito”. Portanto,
vamos para fora, onde é possível fumar, onde há sol, onde há luz.
LB: Sim.
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AG: E sentei no meio-fio e escrevi. É um lugar tão bom quanto outro, às
vezes até melhor.
LB: Vamos entrar nas referências literárias, pode ser?
AG: Pode.
LB: Você falou na primeira entrevista de três livros e três escritores.
AG: De quem?
LB: Faulkner. O Jorge de Lima, Invenção de Orfeu. E As ondas, da
Virginia Woolf. Se você pudesse comentar um pouquinho cada um
deles. De quando você os leu pela primeira vez.
AG: Olha, esses são todos mais recentes, com exceção da Virginia
Woolf, que é mais antiga como experiência de leitura, pois eu li quando estava perto dos meus vinte, vinte e poucos anos. Ela veio na sequência da Clarice Lispector. E esse As ondas eu achei impressionante.
Como você pode efetivamente experimentar essa praia que ela ia
construindo no movimento das ondas, que é um fluxo-refluxo. E que
isso poderia ser experimentado textualmente. Me deixou deslumbrada que o livro pudesse ser isso, essa solidão. Esse silêncio. Uma certa
ruína. Poder enxergar, eventualmente, essa praia ao longo do livro,
com variações, porque nunca era a mesma, muito legal.
LB: Muito legal isso.
AG: A coisa imagética para mim é muito forte. Sempre. Muito importante. A experiência da leitura se completa aí.
LB: Se completa com a constituição das imagens?
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AG: Com a constituição das imagens, mas, sobretudo, com a variação.
Não o retrato. Mas uma imagem que sofre variações. Então, as cores
vão mudando. É muito legal. Ai, eu amo os livros. Acho que os três que
escolhi são os três em que isso é muito forte. E de modos muito
diferentes.
LB: Bem diferentes.
AG: Bem diferentes. O Faulkner é mais recente, relativamente, me
encontrei com ele de duas maneiras. Uma, através do cinema. E não é
nenhum cinema específico sobre ele. Foi no Easy Rider [Sem destino],
que para mim é um filme incrível. Que é essa volta do Oeste para o
Leste, passando pelo Sul. O que então é o Sul? O que o Sul naquele
momento estava produzindo? E o Faulkner é essa experiência desse
Sul dos Estados Unidos, mas um Sul do ponto de vista da nossa experiência, vamos dizer assim. O Sul do ponto de vista dos nossos valores.
É bem louco. E é um autor muito mal falado, vamos combinar. O povo
o chama de tudo: conservador, reacionário, machista e o diabo. Sem
nenhuma compreensão do que seja essa experiência. De um sul muito
libidinal e muito, muito contido. E ele vai mostrando as contenções.
Todos os romances dele, posso chamar de romances de contenção.
Porque ele mostra as contenções e os vazamentos. Então é um autor
interessante nesse sentido. Todos os livros dele fluem como um rio, e
faz todo sentido que seja isso. E todos têm que se haver com contenções desse fluxo, que são contenções morais, sociais, que vão cortando esse fluxo, que é um fluxo de desejo, mesmo. Que as palavras carregam. Então, tem uma dimensão dele que é absolutamente amoral. É
bem legal.
DC: Esse livro do Faulkner, Palmeiras selvagens, eu tive a oportunidade de ler. E ele é muito interessante. Têm umas histórias que se
passam por conta de uma enchente de rio.
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AG: É. É. O livro tem duas camadas. Uma que corre mais veloz e uma
que é muito mais lenta. É uma construção genial. O que ele faz com os
dois romances. E como um romance pode correr junto [com o outro], e
podem se atravessar. Acho que esse [livro] esteve muito presente no
meu doutorado. Não tanto como algo que eu citasse, mas como ideia,
e alguns dos modos de construção de imagem dele, que eu achei incríveis. Eu tentei brincar com isso. Nunca fazer o que [ele] faz. Impossível!
Em um dos romances, ele começa a falar e não para de falar durante
páginas! É um parágrafo infinito. Acho aquilo incrível!
DC: Páginas de parágrafo.
AG: Páginas e páginas e páginas. Que incrível! É num dos romances.
No outro, não. Ele chegou na época do doutorado, e nunca mais me
deixou. Daí eu li a série. O que eu pude pegar de Faulkner. E li outros
autores, li sobre ele. Não é um autor que constrói uma utopia, ao
contrário. Poderia até dizer que tem uma distopia. É onde tudo vai
falir. Onde há a experiência sempre de uma falha que persiste.
Ninguém funciona bem, nada funciona direito, tudo é um desarranjo.
Então, para mim ele é interessante nesse sentido.
E o Jorge de Lima. Esse veio junto com um grande amor, o que também
é bom. Um grande amor que curtia muito poesia, e que falou: “Lê esse
aqui que você vai gostar”. E de fato. Li, também na época do doutorado,
e gostei demais da conta. Essa experiência para mim tinha tudo a ver
com a experiência da escrita. Desse desajeito. Há um desajeito, porque
ele parodia aquele poeta português lá… O da “As armas e os barões
assinalados”, como se chama? O grande português, épico. Camões. E
ele [Jorge de Lima] cria um barão sem nada. Um remendo de barão,
que parece navegar muito perdidamente (risos). E a experiência
descrita, para mim, era essa exatamente. E que houvesse um poeta
brasileiro que pudesse ter pensado a nossa própria constituição desse
modo me apareceu, genial. Também aí é uma preferência. Todos de
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alguma maneira se articulam nisso que eu entendo que seja a experiência da escrita.
DC: As indicações de cinema que você dá para a gente são também
muito ligadas à paisagem. Filmes que dizem muito sobre topografia,
sobre lugares. Sobre o protagonismo desses lugares. Gostaríamos que
você pudesse falar um pouco sobre essas indicações. Três dos filmes
marcantes na sua formação são: O ano passado em Marienbad, do
Alain Resnais, Stalker, do Tarkovski, e o Damnation, do Béla Tarr.
AG: Pois é (risos). Ai, que difícil. Então. O ano passado em Marienbad.
Acho que eu tentei fazer isso: pegar alguma coisa mais ali, na virada,
na minha juventude, que me acompanhou. Porque muita coisa me
acompanhou de lá. E daí a dificuldade em ficar escolhendo. Esse é do
final dos anos 1970, começo dos 1980, passou aqui [em São Paulo].
LB: Você viu no cinema?
AG: Vi no cinema. E fiquei impressionada. Tudo me impressionou.
Tinha uma coisa para mim, que eu não tinha palavras para dizer, mas
que, ao longo dos anos, eu fui tendo, que é um barroquismo no próprio
filme. Mais com a memória. Essa memória muito louca que nunca se
recorda efetivamente do que foi. Ela se recorda de alguma coisa ou
outra, que não coincide com um vivido, experimentado. Então, esse
confronto: “Mas isso não aconteceu?”. Aí acontece para um, mas para
outro, não. Então, não há uma verdade. Uma verdade da memória.
Mas tem uma verdade da experiência. E eu fiquei siderada pelo filme.
A parte inicial especialmente. Tem todo um dizer inicial na abertura
do filme que sempre me impressiona. Eu volto, eu escuto de novo. São
os primeiros minutos do filme. Então é essa coisa: a verdade da experiência. A memória reconstrói a experiência sem nenhum compromisso de fidelidade. Então ela é talvez o grau maior da nossa liberdade: essa possibilidade de uma memória que não testemunha fatos,
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mas que inventa. Então, posso recriar minha própria história, posso
fazer cortes. Trabalhar minha própria experiência no mundo como
uma edição de um filme. Eu corto, conforme a época. Eu tiro algumas
coisas, trago outras, e vou me constituindo como sujeito interessado,
vamos dizer assim. Então, não há uma verdade derradeira sobre a
minha pessoa, por exemplo.
DC: Sim.
AG: E eu acho muito legal isso. E essa descoberta juvenil, num período
da vida em que você está muito perdido e muito se fiando no dizer do
outro sobre você mesmo, no dizer da família sobre como você era
quando nasceu, como você foi crescendo. No dizer dos outros sobre o
que eles acham que você é, e sem conseguir ter um dizer próprio,
numa voz própria que pudesse cortar o instituído da minha própria
existência. E esse filme me dá isso. A possibilidade de me reinventar.
E foi o que eu fui fazendo ao longo dos anos. E então é bem legal. “Você
sempre foi assim?”. Não. Não sempre. Eu fui inventando o que eu sou
ao longo do caminho. Então, efetivamente ninguém tem acesso ao que
eu era, como se isso estivesse fixado em algum lugar. Nem eu mesma.
Pelo exercício constante dessa reinvenção. Então, esse filme tem essa
beleza, vamos dizer assim, porque ele amplia a liberdade da nossa
existência no encontro com o outro. Eu me invento nesse encontro. E
vale por esse encontro. O que eu acho genial.
LB: E O Tarkovsky?
AG: O Tarkovski também. Ele é antigo para mim. Porque eu esbarrei
nele também nessa época. Nunca tinha visto um filme do povo do
Leste [Europeu]. E quando eu vi aquilo... Cara, o que era aquilo! Que
coisa mais linda! Achei tudo lindo. Tudo. As cores, a fotografia. Os
poucos diálogos. Os diálogos completamente, no meu dizer de então,
descabelados, se dando num universo completamente outro. Não

99

tinha uma maneira de ficar interpretando aquele filme. Eu achava
incrível: não era interpretável. E esse perdi a conta do número de
vezes que vi. E é o que também, a uma certa altura, começou a me dar
uma referência mais forte da experiência da escrita. Do tipo de movimento que a escrita põe em jogo. Pensando a escrita, como essa coisa,
esse espaço que a gente constitui, que não tem fronteiras ou limites, e
que a gente percorre. E, à medida que você percorre, ele alarga ou ele
pode se contrair até te sufocar.
E então aquele modo como o Stalker se desloca no filme, lançando
uma pedra. E para aqueles crentes, o artista, o cientista, quem mais?
Duas ou três figuras crentes ali. Ele era o único que se movia por intuição. Sem saber para onde propriamente ir. Então, para chegar logo ali
na frente, muitas vezes era preciso dar uma volta muito longa. Porque
o risco de ir direto era morrer. E eu acho que é uma coisa presente na
escrita. O risco de ir direto naquilo que você quer dizer ou naquilo que
o outro está demandando de você: ir direto naquilo é morrer. Porque é
um salto muito grande. E isso aparece claramente no filme: como uma
pequena distância geográfica pode ser um salto muito grande. Então,
tem toda uma volta, um volteio necessário que é feito intuitivamente.
Eu me movo. Quanto menos eu desejo chegar, melhor eu me movo.
Então esse filme continua valendo até hoje. Inclusive para eu
trabalhar.
DC: E o outro...
AG: É o Damnation. Béla Tarr é recente. E na realidade foi minha filha,
a Joana, quem me passou. Falou: “Mãe, você precisa ver!”. (risos) E lá
fui eu ver. E comecei vendo Sátántangó, que é aquele filme enorme. E
falei: “Nossa, isso é do caralho”. E fui atrás do Damnation. Tem uma
coisa forte, acho que tanto no Tarkovski quanto no Béla Tarr — inclusive porque o Béla Tarr bebe muito ali no Tarkovski —, que é esse
arruinamento. Uma ruína do entorno. Mas também uma ruína das
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relações, uma ruína dos regimes, das crenças, dos valores. E a pergunta sempre seria: o que resta? No Tarkovski, resta sempre muito pouco,
como no Béla Tarr. Resta uma crença. No Tarkovski isso é muito claro.
Resta uma crença. E no Béla Tarr, nada resta. Exceto uma recepção da
coisa. Uma insistência ali. Que é o que para mim ficava forte. Uma
repetição dos gestos, das falas. Uma insistência nesse lugar. Como se
dali algo pudesse ainda nascer. Mas não nasce. Você termina os
filmes e “não”. E esse arruinamento eu curto. Não me assusta. Ao
contrário. Acho incrível. É um cinema que não edifica.
LB: E sobre os lugares que você citou para a gente na primeira
entrevista.
AG: Gzus...
LB: Você lembra deles?
AG: Não.
LB: Pico das Agulhas Negras, Itatiaia. O paredão de Santo Antônio,
Ibitipoca e Diamantina. Tem uma dimensão da topografia da paisagem nessas escolhas, não?
AG: Eu estou sempre nas montanhas. Em todas elas. Foi difícil também
responder, até porque nunca ninguém tinha me feito essa pergunta.
Então, a pergunta me foi muito desconcertante. E aí fiquei repassando
um pouco, ao longo dessas décadas, que não foram poucas. E eu não
sou uma pessoa de viajar. O que eu tinha efetivamente? Quais as
viagens que fiz que me marcaram? E de fato são essas três. E as três
estão relacionadas a grandes coisas. Grandes amores e grandes
perdas. É bem legal. Porque os amores me fazem viajar. Porque eu não
saio. Eu tenho uma permanência muito forte. Então, quando eu me
apaixono, eu viajo. O que é bem legal, porque tem um grau de aventu-
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ra, que é uma aventura amorosa mesmo. E calhou que em todas as
vezes as montanhas estavam envolvidas. Talvez porque eu procure
esses amores. Foi uma coisa que me ocorreu. Esses amores, que posso
chamar de montanhosos ou espinhosos, eles são grandes na constituição, como uma montanha, e são grandes na queda, igual a uma
montanha.
Essas três experiências, elas dão isso. E tem tudo a ver com escrever,
para mim. No sentido do esforço. Essas três escaladas, vamos chamar
assim, demandaram um esforço muito grande. O esforço daquele que
não é feito para escalar. Não é trabalhado para subir, para fazer montanhismo ou alpinismo. Então, sobe com o corpo que tem, sobe com os
músculos que tem. E com o que tem inventa uma maneira de subir.
Então, as três tinham isso. E nas três eu caí. Acho que a queda maior
que eu tive foi a queda em Diamantina. Caí mesmo.
LB: Mesmo? Fisicamente?
AG: Fisicamente. Ali era uma viagem em que eu estava viajando sozinha, basicamente. Dando carona para uma rapaziada, para quem eu
dava uma atividade extracurricular que era chamada de projeto, no
colégio. Uma rapaziada bem novinha. Era uma viagem de coração
partido. O fim de um grande amor. Então eu fui viajar muito triste. E aí
eu subi aquela formação em Diamantina com uma gana muito grande. E muito com a coisa do grande sertão, do Guimarães. Subir para
experimentar aquilo, para ver aquilo, esse sertão tão grande. Ser tão,
tão grande. E aí subi bem, até o alto. E na hora de descer? Na hora de
descer eu me atrapalhei. Da metade para baixo eu caí. Eu caí, e fui
batendo. É de pedra, aquilo. Fui me batendo todinha até embaixo. Só
não bati a cabeça. Mas eu bati tudo que tinha para bater. Não consegui
me levantar de dor. Foi uma maneira diferente de aprender o sertão
tão grande do Guimarães. Ele pode ser infinito na dor. E era bem o que
eu estava ali vivendo, e meio lutando para não viver. Vamos dizer que
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a própria paisagem me deu aquilo. Me deu eu mesma de volta numa
certa circunstância, de desalento, de abandono, de infelicidade, na
possibilidade de experimentar esse infinito. De uma dor que não passa
nunca (risos). E isso tem um valor do ponto de vista da escrita,
também.
LB: Isso está em algum texto? De alguma forma?
AG: Nunca está explícito. Como uma experiência. Mas eu acho que
aparece, nos que eu falei sobre a escrita mais diretamente. Uma solidão de um certo tipo. É um esforço muito grande para não se perder de
si mesmo. Mas tem que se perder de todo o resto. Então eu acho que
está. Sempre está. Vamos dizer que a maior parte das pessoas começa
a escrever no plano, no planalto. E caminha. E começa caminhando.
E começa a sentir um certo cansaço. E quando começa a sentir esse
cansaço, aparece a primeira montanha. E para subir você precisa
amar muito o que você escreve, aquilo que te move. Você precisa se
agarrar nisso para subir. E você começa a subir bem. E você se habitua a subir. Você vai se trabalhando para a subida. A paixão trabalha.
Então você vai, e vai, e vai. Chega uma hora você está no topo. Não
tem mais para onde ir. Entendeu? Então, tudo aquilo que foi trabalhado em você era para te levar para o céu, vamos dizer assim. Mas não
tem como chegar lá. O topo de uma montanha é o mais alto. De lá,
você só desce. Descer é mais difícil. Então, se você não se trabalha
bem para sair de um texto, você se arrebenta inteiro. Você vai destruindo o texto. É que nem montanha abaixo, entendeu? Descer é sair. É
deixar aquele lugar, abandonar aquele amor. É saber que você não
volta mais. Então, você precisa poder descer como quem desfaz uma
relação. Se você não faz isso com paixão, desejando isso, você vai
destruindo você mesmo e o texto até o final. Você chega no final. Mas
o leitor percebe no texto a queda. Ela é muito abrupta. Ele mesmo
sente que na leitura ele vai ladeira abaixo, que ele está despencando
de uma coisa a outra, e daqui a pouco ele está ali, nas chamadas consi-
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derações finais, que é um tipo de roupa amarrotada. É o que sobrou
daquilo tudo. E ele fecha e fala: “Nossa! O que foi que aconteceu? Íamos
tão bem, subimos, chegamos até aqui. De repente….”. Um leitor com
palavras muito simples descreve isso. Esse tipo de experiência. Então,
isso para mim ficou muito vívido. É difícil começar, mas é mais difícil
ainda acabar. Para tudo. Por isso essa vinculação forte com as experiências amorosas. É difícil começar uma relação amorosa. Mais difícil
ainda é acabar. A gente não se trabalha bem nesse lugar. Porque a
gente se apega demais — o que faz daquela experiência, sei lá… A
maior de todos os tempos, a mais importante da minha vida. A gente
vai dando a ela algo que não pertence a ela. Ou que vai tornando a
saída impossível. Daí, é como arrancar um pedaço de si mesmo.
Então elas têm todas uma importância muito grande. Itatiaia é o
primeiro amor. Por isso achei muito importante que estivesse. Foi o
primeiro grande amor juvenil. Eu tinha quinze anos. E eu escrevia
poesia, que eu não escrevo mais. Eu só escrevia poesia. Escrevi algumas coisas boas, até, mas não aos quinze anos.
LB: Você tem elas ainda?
AG: Eu tenho. As duas que sobreviveram, elas existem na [revista]

Polichinelo. Foram publicadas. Foram as duas últimas coisas em
poesia que eu escrevi. Aliás, uma única. A última poesia que eu escrevi foi em 2004. Nunca mais escrevi. E foi um poema que escrevi numa
vizinhança forte com Jorge de Lima. Foi dando, vamos dizer, o contraponto da experiência desse navegador, homem, desajeitado feito a
morte. O colonizado posando de colonizador. E eu dou a versão da
mulher. Então eu dou a versão da nau. Não do capitão da nau, do piloto
da nau. Mas a versão da nau. Esse foi o último que escrevi. Acho que
eu não volto nunca mais para esse lugar (risos). É muito difícil.
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LB: Alguns discos citados por você na primeira entrevista eu tenho
em minha casa, inclusive. O Ziggy Stardust, do Bowie. O Atmosphere,
do Joy Division. O Psycho killer, do Talking Heads. Creep, do
Radiohead. E você cita ainda o Neil Young.
AG: Todos eles são relativamente melancólicos. Eu não tinha critério
nenhum para selecionar. O que é a maior sacanagem. Essa eu achei de
todas, a pior, assim. Porque até poucos anos atrás eu tinha uma coleção, sei lá, de 250 CDs e uns 50 cassetes. Cassetes eu ainda tenho. Eu
guardo.
LB: Os CD você não tem mais?
AG: A maior parte, joguei fora.
LB: É mesmo? E por quê?
AG: Porque eu não ia mais ficar escutando tudo aquilo. Tenho computador. Se estou com saudades, eu entro lá. Eu guardei algumas coisas
preciosas, assim. Que não entraram na lista. Porque não dava. Você
restringiu dum tanto, o negócio... Eu tive que deixar de fora coisas
incríveis.
LB: Sim, eu imagino.
AG: Gostaria de ter colocado outras coisas, mas elas teriam também
esse mesmo tom. Então falei: “Tudo bem”. Eu acho que eu tenho uma
preferência, de fato. São compositores e composições mais melancólicas. Radiohead, mais recente. Relativamente recente.
LB: Esses todos cantam em inglês também.
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AG: Também. Eu não tenho nenhuma paixão profunda por música
brasileira. Eu curti música brasileira na minha juventude. Todos os
nossos famosos e conhecidos, Chico, Caetano, Bethânia, Gal. Hoje em
dia eu não tenho a menor paciência. Eu curto um Caetano até um
certo ponto. Depois eu já não gosto mais. Eu sou mais seletiva em relação às canções dele que eu gosto. Chico também gosto, e seleciono
muito. O resto, para mim, foi uma experiência juvenil, mesmo. Novos
Baianos, Alceu Valença, Mutantes. Continuo curtindo. De vez em
quando eu ponho. Mas não tem a força que o rock teve. O rock para
mim é uma eternidade. Sobrevive com muita força. Deep Purple não
entrou na lista. Eu sou uma enlouquecida do Deep Purple. Amo Deep
Purple. Tenho a caixa do Deep Purple. Já analisei aquelas músicas
todas. As diferentes gravações de uma única música. Eu adoro as
guitarras. O que me leva para as bandas são as guitarras. A única
exceção feita é Led Zeppelin, eu amo a bateria. A única banda de rock
que eu tenho um respeito infinito também é o Led Zeppelin, que é a
banda que se desmanchou quando o baterista morreu. A única com a
percepção de que a bateria era a sustentação da banda.
Há um certo mood, uma atmosfera, um certo estado de espírito. Esse é
o meu estado de espírito, na real. Então, essas são emblemáticas de
uma dimensão minha que é um pouco mais melancólica e necessária
para escrever. E eu não escrevo fora desse lugar. Um lugar em mim,
vamos dizer assim. Porque ele se descola com mais facilidade das
coisas. É um lugar em mim que pode correr mais riscos, por exemplo,
porque não se apega. Nem ao que o outro vai dizer, nem ao que as
pessoas querem. Então, não é a melancolia num sentido de um afundamento, sabe? É de um desprendimento, mesmo. De que “pode acabar
o mundo, vamos nessa”. Então é mais ativo. Essas bandas têm isso. E
eu acho que o Thom Yorke é esse tipo de cara. Ele só fez a música que
ele queria fazer. Quando ele começou a fazer aquela que ele não queria,
ele parou. Ele interrompe a banda e recomeça num outro ponto. Eu
acho isso incrível. Joy Division também tem a mesma coisa, em
épocas diferentes.
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LB: Tem uma dimensão, também, que você disse na primeira entrevista, de não escutar os discos na inteireza deles. Completos. O que
você quis dizer com isso?
AG: Eu escuto uma faixa. Eu tenho faixas que eu prefiro de cada banda.
Tenho uma faixa preferida. Muitos anos atrás, quando trabalhei com
o Ensino Médio, trabalhei com projetos. Eu criei um projeto chamado

Cultura e Contracultura, que era todo montado em cima do blues e do
rock. E como o projeto era longo, eu precisei fazer uma vez na vida
essa seleção: “o que” de cada banda eu acho que a exprimiria. E aí
comecei a selecionar a partir da minha própria escuta, e descobri que
eu não ouvia mais um disco inteiro. Acho que o último disco inteiro
que eu ouvi foi Pink Floyd. Foi The dark side of the moon, que eu
comprei, escutei inteirinho. Isso encerrou, acho, em relação ao que era
antes. Porque antes era tão difícil o cara comprar um disco dessas
bandas. Custava tão caro. Era tudo importado. Tinha que chorar tanto!
Sabe? Meu pai que me trazia. Ele ia lá na importadora, onde ele
comprava as óperas, e trazia um. Tu escutavas inteiro. De preferência
amava todas as faixas, porque você não ia ter outro.
Então, o que a gente fazia muito na época: [quando alguém] conseguia
um desses discos, a gente ia na casa e ficava escutando. E era inteiro.
Trocentas vezes. E amando. Muito! Prestando atenção em cada detalhe. Porque nunca mais a gente ia ouvir. Especialmente se [o disco]
não era nosso. Você precisava ter aquilo contigo. E depois que os
discos começaram a entrar com mais facilidade no Brasil, esses aí, eu
comecei a poder comprar. A ter as minhas faixas que eu escutava e
escutava. E até hoje eu faço isso no computador. Eu vou de banda para
banda, só atrás das grandes faixas para mim. E acho que essa coisa é
bem fragmentária. É uma escuta que fica bastante fragmentária. Eu
gosto disso. Eu acho que é um aspecto, por exemplo, muito forte na
minha maneira de escrever. Escrever por bloco. Trabalhando, construindo cada bloco. São pequenos blocos de texto. Todos têm começo,
um certo meio, um certo fim. Eles se resolvem neles mesmos. Eu
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nunca trabalhei, depois que saí da escola, com o modo romântico da
escrita, marcado pela continuidade, sabe? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Essa coisa para mim era mortal. E foi do que eu me
livrei, me livrando da própria escola em mim, o que levou anos. Me
livrando de uma concepção romântica da escrita, e completamente
alheia à nossa própria experiência, que não é essa, e trabalhando com
essa ideia de blocos pequenos, portanto, fragmentos de texto que
podem ser compostos.
E aí vem o barato. Todo o barato com o cinema: eu posso montar. Eu
crio as passagens, as ligações. E eu posso remontar em qualquer outra
ordem, se eu quiser. Sem um bloco, com um outro a mais. E eu produzo
efeitos de leitura, os mais variados, fazendo isso. Então eu me descomprometo, vamos dizer assim, com a organicidade do texto.
DC: Vamos voltar a essa referência, trazer de volta o Tarkovski como
referência artística. Você também comenta do cinema faroeste, de
uma estética que é colocada, de uma paisagem que tem um certo
protagonismo. Que funciona de uma outra forma. Um ambiente que
funciona de uma outra forma. Uma topografia que funciona de uma
outra forma. Quer contar para a gente por que o Tarkovski foi escolhido como o grande artista?
AG: Pois é. Ele foi. Seria estranho construir uma linha assim, que
fosse, por exemplo, do faroeste norte-americano até o Tarkovski.
Ninguém nunca fez, eu acho (risos). Mas para mim ela faz todo sentido: como uma experiência da paisagem é completamente outra. Se a
gente pudesse construir essa linha, se ela não fosse completamente
absurda, a gente teria essa experiência da paisagem dos faroestes
norte-americanos, que sou fã de todos. Não dá para entrar tudo. Mas
eu assisti praticamente tudo. E assisto até hoje tudo que sai de faroeste. Eu acho que os norte-americanos têm a melhor e a maior, ou a mais
bem-acabada percepção da paisagem. Aí a gente faz essa linha até o
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Tarkovski. Quando a paisagem se arruína. Eu tenho a constituição da
paisagem com os norte-americanos e eu tenho o arruinamento da
paisagem com o Leste [Europeu], vamos dizer assim. Todo o cinema
do Leste arruína a paisagem. É uma coisa incrível, isso. Incrível. Se a
gente pensar isso como texto, faz todo sentido. Eu constituo uma
paisagem que eu não paro de arruinar. É essa a minha ideia como
texto. A experiência do texto ainda é uma experiência topográfica. Ela
tem uma certa vizinhança com o tal do cavaleiro solitário dos faroestes. Aquele que não tem memória, aquele que sempre inventa a própria
história, à medida que chega em certos lugarejos, que é a questão
dessa memória que eu falei. Esses são os filmes de faroeste que eu
mais gosto. E ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele abandona
aquele lugar. Então, tem uma espécie de arruinamento constante que
ele vai produzindo. É quase um arruinamento da memória, para que
ele possa seguir indo de parada em parada. Então, quando eu penso a
criação do texto, eu penso dessa maneira. Eu, vamos dizer, constituo
um meio para mim, que começa com frases e palavras.
A uma certa altura eu enxergo alguma coisa. Começo a dizer que eu
sei onde estou, e eu começo a me mover e a mover aquilo. E eu preciso
de alguma maneira sair. Toda vez que eu saio, eu preciso arruinar. Não
pode sobrar nada. O que não quer dizer que destruo o texto. Mas eu
preciso partir. Eu começo a abandonar algo, e a tornar a minha própria
presença ali, fluida.
Eu acho que seria isso. Modos de me mover. Esse cavaleiro solitário do
faroeste que não dirige o cavalo. Ele senta em cima e solta a rédea. O
cavalo vai. E ele vai. Na direção que o cavalo vai. O modo como o

Stalker se movimenta é assim. Ele não tem a intenção de ir. Ele se
move segundo aquela pedra que ele lança. Ele faz um gesto. Eu acho
que para o cavaleiro do faroeste o gesto é o próprio cavalo. Mas é aí que
duas coisas talvez se encontrem, como uma história de uma topografia esquisita. Que é aquela que, para mim, faz mais sentido, do ponto de
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vista da experiência da escrita. Que foi a que eu usei para fazer o
doutorado. Acho que o doutorado foi a experiência mais difícil e radical de escrita que eu já tive. De fôlego maior. Quatro anos é muito
tempo. E para construir alguma coisa, que tinha muita pouca chance
de parar em pé, que foi a minha tese. Como fazer? Eu não podia fazer
com uma linha orgânica. Também não podia fazer por capítulo. Não
podia fazer da maior parte das maneiras convencionais, porque eu
não acreditava. Eu achava que não funcionava. E eu não saberia fazer.
Então eu inventei uma coisa, eu inventei uma nau. Essa é a nau, aquela que aparece no poema, o último que eu escrevi. Eu construí as
peças. Uma nau que podia se mover. E que ia se arrebentando, a medida que ia se movimentando. E as peças têm que ser constituídas,
internamente no texto, até o final.
Lida com atenção minha tese, você vai percebendo que ela é uma
armação: cada parte é uma armação, como uma nau. A tese é tridimensional. Dá para enxergar aquilo ali. E ela se desmantela a cada
vez. Ela não se sustenta. Cada imagem não se sustenta até o final. E é
assim que eu trabalho com acompanhamento de processos de escrita.
Com esse tipo de, sei lá, vamos chamar de imagerie. Com esse conjunto maluco de imagens e referências que me permite acompanhar
processos, tirar as pessoas daquilo que elas aprenderam como sendo
escrever. Que é uma ideia romântica da escrita. Que eu acho que é a
nossa morte.
Escrever como se escrevia no século XIX é algo como achar que a
introdução se escreve primeiro. Como você introduz algo que você
não escreveu? Então: “Por onde você começa?”. “Pelo meio.” “Mas do
que é feito o meio?” “Não sei, não fiz ainda.” Então, o meio são fragmentos, são coisas. Aí eu posso constituir esse meio, que é um meio de
fato. Eu ganho velocidade nele. E eu preciso sair. E eu preciso entrar
depois. Aí é a introdução. Só introduzo depois que eu saio. Se eu não
saio, eu não introduzo. Então, se a gente pensar as grandes dificulda-
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des que a moçada tem para escrever, o lugar mais difícil é a introdução. Eles juram que não é (risos). Para introduzir, você vira leitor. Você
não pode mais ser escritor. Já está tudo escrito. Você vai entrar como
entra um leitor. E aí ninguém consegue. Porque essa fusão do escritor
com o leitor destruiu essa possibilidade. Então, esse é o trabalho que
precisa ser feito, no meu entendimento, que é o que eu faço sobre mim,
o que eu trabalho com as pessoas, no sentido de separar essas duas
figuras. O escritor é o escritor. O leitor é o leitor. Eu preciso dos dois.
Mas cada um funciona de um modo diferente. E uma introdução só é
possível ser feita por um leitor, não por um escritor.
LB: Isso na ficção também?
AG: Eu acredito que sim. Porque, assim, eu não sou uma escritora
ficcional. Embora eu ache que as dissertações, as teses e os artigos
têm que ter um grau de ficção muito alto, se não a coisa não rola.
Então, quando eu estou nesse meio, tudo que eu uso como referência é
ficcional. Que é esse conjunto todo de coisas. Mas eu nunca fui efetivamente, nunca desejei ser uma escritora ficcional. Acompanhei uma
pessoa num processo. Estou acompanhando outra agora. Num
processo que envolve a escrita ficcional. Dentro de um doutorado.
Como uma questão dela mesma como pesquisadora, que é a possibilidade de essa escrita existir. Não dentro de uma tese, mas existir nela
mesma. De poder fazer essa escrita. Então ela trabalha com uma figura aí [uma escritora] que punha em questão exatamente essa mesma
coisa. A possibilidade de escrever. E as ferramentas que eu uso são as
mesmas. Porque eu acho que o que elas têm, talvez, de valioso, que eu
posso manejar bem, é o grau de liberdade. É trabalhar ampliando o
grau de liberdade. E isso enlouquece as pessoas. Porque a gente aprendeu a ler e a escrever com um grau de restrição crescente. Como ler, o
que ler, como escrever. Até criando esse negócio chamado escrita
acadêmica. Na falta do que infernizar, a gente inventou um negócio
para infernizar bem! Então, a experiência de liberdade é tão reduzida
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que é impossível, por exemplo, fazer uma literatura ficcional com esse
grau de restrição tão alto. Porque aí o grau de liberdade precisaria ser
enorme. Nenhum cerceamento em relação a nada, a nenhum movimento. E uma capacidade muito grande de selecionar. Cortar. Jogar
fora. Se a gente vê os rascunhos do Proust, por exemplo. Os manuscritos. Tudo riscado. Coisa escrita por cima. Então, esse reencontro com
a escrita feita à mão. A importância disso. Para que haja esse trabalho,
de arruinamento dessa memória, que tende a restaurar alguma coisa.
Eu preciso dessa outra memória. Essa outra memória só consigo com
o texto escrito à mão. O do computador não dá isso. Ele não tem
aderência. Não faz corpo. Porque você bate nas teclas. Já de saída a
coisa fode aí. É uma mesma batida pro “R” e pro “A”. Se eu tiver que
desenhar essas letras, são movimentos muito diferentes.
Então, o que a gente foi tirando da experiência da escrita, essa escrita
básica da vida, foi isso. O esforço. O esforço para que o “R” não se
confunda com o “N” ou, se há confusão, assim eu decidi! O esforço de
me decodificar. Por exemplo, eu escrevo e depois tenho que ler. “Meu
deus, eu não entendo minha letra!” É rara essa experiência. Todo
mundo agora consegue perceber. O “R” é igual para todo mundo. O “A”
também. Todo mundo faz o mesmo, uma vez que eu digito; todo
mundo escreve em Times. E eu não distingo nada. Não há nada que
singularize de saída esse texto. A ocupação do papel, a topografia que
ele cria. Então, quando eu trabalho, todo mundo tem caderno, tem
lápis, não tem borracha, tem apontador. Muitos lápis e apontador.
Porque quando você não consegue escrever nada, você aponta o lápis.
Até acabar. Você aponta o lápis, você desenha, faz rabiscos. Escreve
três, quatro palavras. Não tem borracha, você risca. Suja tudo. E você
começa a sacar que a escrita nasce suja. Ela é suja. Ela falha. Ela é um
arranjo de erros. De enganos. De desvios. É uma perdição. Então, não é
o que o computador escreve. Um acerto necessário, sem topografia,
sem nada. E se as pessoas não gostam, elas deletam! Deletam!
Simplesmente assim! Uma escrita que não deixa rastro. Que não
produz passado nela mesma. Não há recuperação de nada. Eu
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simplesmente não gostei, eu tiro da frente. Como se nunca tivesse
existido. Nem a falha. Não faço corpo nem com a falha. Não faço corpo
com o engano. Eu quero limpo, acabado e resolvido. O texto virou essa
higiene. Acho que as minhas seleções são todas sujas, vamos dizer
assim. O rock mais sujo. O cinema mais arruinado. Um cinema com
questões muito importantes. Questões de crença. E acho que escrever
é isso (risos).
LB: Uma última questão. A gente ainda perguntou sobre um pensador
e você citou o Deleuze. Se quiser terminar falando um pouquinho dele,
sobre a importância dele para ti, no teu processo de escrita.
AG: Então, Deleuze também é para mim uma experiência da juventude. Porque ele chegou para mim na faculdade, na primeira vez que eu
entrei. Você sabe que eu fiz em duas vezes. Nossa! Pois é. Não tinha
nem como contar isso no Lattes. Virou um drama (risos). Eu entrei em
1980 na faculdade. Na virada de 1979 para 1980. Depois de ter prestado
infinitos [vestibulares], entrei na PUC, finalmente. E fiquei três anos.
As ciências sociais é um curso superdifícil. Escolhi porque era onde
eu poderia ler mais coisas. Eu tinha que escolher uma faculdade. Não
tinha nada que eu quisesse fazer, porque não existia meu curso. Um
curso de leitor. Eu gostava de ler. Então, escolhi as ciências sociais
porque era onde eu iria ler a maior quantidade e variedade de coisas.
E de fato é isso. E foi uma alegria. Li muito. Amava ficar lendo tudo
aquilo. Eu achava tudo incrível. Até vir uma crise. Porque viria. Todo
mundo que faz ciências sociais tem uma crise no terceiro ano. Alguns
sobrevivem e terminam, outros não terminam. E eu fiz parte do grupo
que não terminou.
Eu me engajei no coletivo anarquista que pôs em questão tudo aquilo
lá. E comecei a frequentar menos as aulas, e a frequentar mais os
espaços externos da universidade, onde aconteciam coisas. E constato, evidentemente, que dentro da sala de aula nada acontecia, aquele
lugar era um lugar de morte. E tinha que ler Weber. Não dava. Não
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podia suportar ler Weber naquele momento. Eu estava preferindo
encontrar maneiras de trazer um elefante para dentro da universidade, do que ler Weber.
E aí tinha um grupo de gente misturada, psicologia, ciências sociais,
história, que se encontrava num boteco que ficava na esquina da
Bartira com a Monte Alegre. Não existe mais. E a gente estudava
Deleuze, porque ele estava chegando. Ele não era dado dentro da
universidade, ainda. A primeira pessoa que trouxe ele para dentro da
universidade foi o Edson Passetti, uma disciplina chamada
Organização Social e Política do Brasil — OSPB, em que ele dava o que
ele queria. E era aos sábados de manhã. Mas antes disso tinha esse
grupo que reunia mais de 25 pessoas. Tinha muita cerveja e a gente
fazia o estudo. E para mim foi muito impressionante quando eu li.
Porque o primeiro livro que eu li foi O anti-Édipo e tinha aquele recadinho dizendo que qualquer estudante de 15 anos podia ler. Eu achei
aquilo incrível. Então tá. Me parecia muito claro o porquê. Porque
precisaria ser lido desse modo. E leria aquilo que me chamasse a atenção, aquilo que interessa ser lido. E aquilo que eu não consigo imediatamente compreender, ou me cansa, eu posso passar. Então você
constrói uma paisagem muito própria a partir daquilo que te mobiliza
no livro. E você pode ler o livro ao longo das décadas, porque essa
paisagem vai variar em função da sua experiência mesmo. Você vai
se tornando um outro leitor ao longo do tempo.
E aí pensei: “É isso que tem que ser um livro”. Um livro só pode ser
isso. Ele não tem que me forçar a entrar na primeira página, sair na
última, sem pular nenhuma. Porque eu não era esse leitor que lia
assim. Eu nunca li nada assim. Eu brigava com os escritores. Sempre
briguei com os escritores. Eu pulava páginas, me recusava a ler o que
não me interessava. Até parar num lugar em que algo era interessante. E de lá, eu ia um pouco para trás, às vezes achava outra coisa.
Depois ia para frente. E se eu não pudesse ter essa liberdade, para mim
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o livro não merecia ser lido. Nem os romances. Porque os romances,
eles tendem a forçar você a fazer isso. A começar na primeira página
e só parar na última. A experiência mais autoritária de escrita que
você pode oferecer para um leitor é aprisioná-lo numa linha orgânica.
Então eu nunca li ninguém desse modo. Poucos autores, que a gente
tem de literatura, suportam uma leitura anárquica, vamos dizer. É
uma leitura em que pratico aquilo que é um leitor.
Um leitor é uma entidade anárquica, ele não respeita nenhuma lei. Ele
entra por onde ele quiser. Você vai na livraria comprar um livro. Como
você compra um livro? Eu abro o livro na metade. Aí leio. Depois vou
lá para o fim. Dou uma lida. O que se passou aqui nesse lugar. Depois
vou lá pro começo. E digo: “Isso aqui é interessante”. E eu compro
porque a coisa toda me parece interessante. Não é assim: “Não, não
vou ler o fim, porque se eu ler o fim vai estragar tudo”. Se alguém
escreve desse jeito, para que escrever? Se tudo se revela nas últimas
duas páginas é uma novela de TV? Não preciso disso. É todo um
entrelaçamento da coisa que é interessante.
E por isso Deleuze. Não tem um livro dele que eu tenha lido do começo
até o fim. Nenhum. Em todos, há partes que não li. E que eu vou ler
num outro momento. Então, na minha pequena biblioteca, que atualmente é realmente pequena, os livros são bem estragados. São muito
riscados, eles desmontam, são sujos, de tanto voltar neles e reler.
Porque eu acho que esse é o destino do livro. De tanto ler, eu destruo, e
eu jogo fora.
LB: Vai com as suas anotações?
AG: Vai com as minhas anotações. Tem uma hora que não dá mais.
Tem um que está para ir, que é o Discurso da servidão voluntária,
desmontou inteiro. Eu tento manter todas as páginas juntas, mas o
livro foi descolando, descolando de tanto ler. Chega uma hora você
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não consegue mais. Eu sempre desejei uma biblioteca minha. Para
mim. E fui construindo devagar uma, era enorme do meu ponto de
vista. Uma coleção de CDs. Tudo enorme. Mas fiquei sem bolsa, não
consegui financiamento para fazer andar o projeto que montei na
época. Precisei desfazer minha casa. E tive que pôr tudo num guarda-móveis. Meus livros, meus CDs. E aí fiquei durante quatro anos
morando na minha mãe, num quartinho pequeno. Podia levar trinta
livros. E eu levei os Deleuze que eu tinha, levei algumas outras poucas
coisas, variadas. E vivi quatro anos com trinta livros. O resto que eu
queria, tinha na internet. Eu virava a internet e achava, em qualquer
língua, os PDFs. Me virei. Passados esses quatro anos, eu vim para cá.
Aí pude tirar tudo do guarda-móveis. Olhei para aquilo tudo e disse:
“Eu não preciso disso. Vivi quatro anos sem! Não preciso disso”. Aí eu
vendi. Foi tudo para um sebo. Então, agora, o limite é isso aqui. Tem
que caber nesses nichos. Estoura um nicho, eu doo. Ou eu vendo. Ou
dou para as pessoas. Ou Jogo fora. Mas não pode ultrapassar isso aqui,
porque isso é o possível. Isso é ainda o que eu dou conta. Eu selecionei
o que fica. Mas ainda quero tirar mais. Quero reduzir ainda mais. Há
pouca coisa para a qual eu retorno. Muita coisa retorno internamente.
Poucas eu vou de fato folhear, reler.
Acho que a importância de Deleuze para mim foi essa maneira de
pensar. A maneira como ele pensa. Ou como o pensamento pode
funcionar, que tá muito mais próxima da maneira como eu me coloco
no mundo, e de como eu escrevo, como eu leio. Por isso ele foi escolhido. Fiquei muito feliz quando o encontrei. Achei que eu podia ser
assim (risos). É como se alguém dissesse: “Está tudo bem, faça à sua
maneira”.
LB: Obrigadíssimo.
DC: Obrigado, Ana.
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AG: Obrigada, eu. Foi um prazer. Um prazer.
LB: Foi ótimo mesmo.
AG: Fico feliz que os cachorros não tenham uivado, nem ganido (risos).
Que os vizinhos não ficaram gritando (risos).
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Marcos Reigota
Sala de aula na Universidade de Sorocaba, entre vários
olhares e escutas e algumas carteiras vazias. Novembro
de 2018.
Leandro Belinaso: Então, nós estamos fazendo uma entrevista com o
Professor Marcos Reigota, aqui na Universidade de Sorocaba, dia 12 de
novembro de 2018, começo da tarde. Fazendo a entrevista numa disciplina que o Marcos ministra no doutorado em Educação aqui na
UNISO, onde estão participando alguns colegas, orientandos e professores aqui do programa da universidade. Estão aqui fazendo a entrevista eu, Leandro Belinaso, e o Davi de Codes.
Bem, a primeira questão que a gente queria te fazer, Marcos, é que você
contasse um pouco pra gente sobre os primeiros movimentos seus de
escrita, os primeiros textos que você publicou, que você escreveu. E
contasse um pouquinho de como foi publicar no jornal, por exemplo,
que você citou pra gente na primeira entrevista que a gente fez, que é
o jornal chamado Black. É um jornal que você contou que era mimeografado. Você poderia contar um pouquinho do processo desses
primeiros escritos dos anos 1970? O que era o Black, como foi [escrever
nele], [qual] o tipo de texto que saiu nesse jornal? Enfim, [gostaríamos]
que você nos contasse como foram os primeiros textos escritos e
publicados por você.
Marcos Reigota: Eu queria agradecer de estar incluído nessa lista dos
entrevistados, a atenção de vocês, e, [para] esse tipo de entrevista,
responder inicialmente por escrito parece ser mais fácil, por tentar
manter o mesmo ritmo da escrita, da entrevista. Sobre o Black, na
verdade, acho que ele é resultado de um processo de escrita que eu não
tinha explicitado ainda, e agora você falando isso me veio à tona.
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Foram em Promissão as minhas primeiras tentativas de escrita. Eu
devia ter mais ou menos 10, 11 anos, eram letras de músicas, bem estilo Jovem Guarda, Eduardo Araújo e Erasmo Carlos. Em 1968, a minha
família se mudou de Promissão para Tupã e esse processo, então, de
[escrever letras de] música durou só mais um pouco, pois as letras de
música eram uma brincadeira com os meninos da rua. Era perto de
casa que a gente fazia as músicas. Quando nós mudamos de Promissão
para Tupã, meus amigos de Promissão e eu nos escrevíamos frequentemente. O desenvolvimento de minha escrita está relacionado, então,
com a prática da escrita de cartas, da observação da nova vida em
Tupã e também da saudade dos amigos de Promissão. Claro, Promissão
e Tupã são cidades próximas, mas naquela época Promissão e Tupã
eram dois mundos bem diferentes. Nós, meus amigos de Promissão e
eu, ficamos quatro anos sem nos ver e quando nos encontramos já
éramos adolescentes com longos cabelos até os ombros. Então, esse
exercício da escrita das cartas é uma coisa que foi fundamental para
minha escrita ainda hoje: o tom das cartas, que depois vai aparecer
com ênfase no meu livro Ecologistas1.
Em Tupã, já era adolescente e eu estudava à noite no Instituto Índia
Vanuíre, que é um colégio muito conceituado da cidade, colégio público, e à noite só estudavam aqueles que não tinham futuro (acadêmico
ou artístico). Éramos vistos como aqueles que não iam fazer um vestibular concorrido e entrar numa universidade de prestígio. Muitos dos
meus amigos e colegas de colégio queriam se casar, ter filhos e, no
máximo, prestar um concurso público ou ser funcionário de um
banco. O sonho do meu pai era me ver funcionário do Banco do Brasil.
Pensar em estudar numa universidade de prestígio não era pra gente
que estudava à noite, mesmo assim, muitos de nós estudamos e fizemos boas escolas particulares na região ou em São Paulo. Muitos de
nós tivemos acesso a muita literatura e à música. As músicas dos
1 O livro Ecologistas teve sua 1ª edição lançada em 1999, pela EDUNISC, em Santa Cruz do
Sul-RS.
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anos 1970 foram fundamentais à minha formação. Uma amiga minha,
a Lourdinha Mandelli, que é minha amiga até hoje, era de uma família
de intelectuais. Nós estudamos juntos vários anos e também trabalhamos no mesmo escritório de contabilidade. Ela é a mais nova da
família e as irmãs dela estudavam em São Paulo, na PUC, ou na Escola
de Sociologia e Política. As irmãs da Lourdinha nos enviavam muitas
informações. Tínhamos acesso aos jornais do movimento estudantil
em São Paulo, e também à chamada imprensa alternativa. Acho que
foi daí que a gente pensou em fazer um jornalzinho mimeografado. Os
mais velhos devem se lembrar do cheiro de álcool, de como ficavam
sujas as mãos e os dedos. O jornal se chamava Black. O próprio título
já era uma irreverência. Acho que o Black vinha da música Ovelha

negra, da Rita Lee, que era um disco que a gente ouvia na casa da
Lourdinha. A gente sabia todas as letras do lado A e do Lado B do Fruto

proibido, da Rita Lee. Então Black tem mais ligação com um movimento de contracultura. Foi um ato de criação bastante político. E isso
foi uma coisa legal. A Lourdinha me disse recentemente: “Ah, eu
preciso te passar, eu ainda tenho uns exemplares do Black e tal”, mas
até agora ela não me passou! (risos) Eu já não tenho mais nenhum
exemplar...
LB: E o Voo Cego? Era outro jornal?
MR: O Voo Cego já é da minha fase em São Paulo. Para poder estudar
eu tinha que trabalhar e fiz um pouco de tudo em São Paulo. Em 1979
trabalhei numa empresa que prestava serviço de direitos autorais aos
compositores. A gente tinha muita liberdade de horário, tínhamos que
fazer 6 horas por dia, que podia ser de manhã, à tarde e à noite. E o que
que era esse trabalho? Tinha um grupo que ouvia as rádios, a programação das rádios, e listava as músicas que tocavam. Eu trabalhava na
parte de contagem de quantas vezes uma mesma música tocou nas
diferentes rádios do Brasil. Com esses dados de quanto uma determinada música havia sido tocada em determinada semana ou mês, os
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compositores recebiam os direitos autorais pela execução nas rádios.
Esse lugar de trabalho era muito interessante, ali só trabalhava gente
que estava militando no movimento estudantil e nos movimentos
sociais da época (o movimento negro, o movimento gay, Somos, o
movimento pela anistia, o movimento ecologista etc.). Daí surgiu a
ideia de termos um jornal ligado a essa cultura do mimeógrafo e
escrevia nele quem quisesse. Numa ocasião eu entrevistei a dupla
Jaime e Nair. Os dois eram (e ainda são) amigos da família Zan2. Eles
estavam hospedados na casa das Zan e eu fui lá entrevistá-los para o

Voo Cego.
Jaime e Nair, para quem não conhece, têm uma carreira musical
importante. Os dois discos deles (o primeiro, de 1974, traz um texto de
apresentação escrito pelo Edu Lobo, e o segundo, produção independente, de 1979, teve a participação do Gonzaguinha) são caríssimos,
disputados pelos colecionadores, verdadeiras raridades. O Jaime foi
durante 25 anos o diretor artístico da Maria Bethânia e a Nair participou de várias gravações da Bethânia, do Gonzaguinha... O Voo Cego
era um jornal que já tinha essa orientação política do movimento
estudantil, e tinha muita gente ligada à Libelu, da famosa Libelu3. Os
mais anarquistas eram ligados ao jornal Inimigo do Rei. Eu estava
mais próximo do Inimigo do Rei, que era um jornal que tinha um foco
cultural importante. Do Voo Cego eu ainda guardo uns exemplares.
Era tudo feito lá em casa, na república da Frei Caneca, de forma bem
coletiva e bem artesanal.

2 Conheci, em 1976, em São Paulo, a Rita Zan e as irmãs dela. As irmãs e o irmão estudaram na PUC, na Escola de Sociologia e Política e na USP. O apartamento delas era frequentado por artistas, escritores, intelectuais e militantes contra a ditadura. A Graça Zan foi
uma das fundadoras da “Escola do Sítio” de Campinas, onde a Alda Romaguera trabalhou
por um tempo. A Rita Zan estudou sociologia na PUC e com ela escrevi o livro Discos que
gostamos de ouvir. O irmão delas, José Roberto Zan, é professor do Instituto de Artes da
Unicamp e casado com Dirce Djanira Pacheco e Zan, atual diretora da Faculdade de
Educação da Unicamp.
3 Era assim chamada a tendência trotskista do movimento estudantil Liberdade e Luta.
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LB: Acho que tem uma ideia que percorre um pouco o rumo dos teus
textos, que você podia comentar um pouco. É sobre essa consideração
de escrever para que uma ideia possa assumir e ganhar um espaço
público. Essa é uma consideração que está em seus textos mais recentes e que a gente lê em textos antigos também. Você parece escrever
para que uma ideia possa percorrer, tomar, habitar o espaço público.
Se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso...
MR: Sem dúvida. Eu não sabia que estava assim tão evidente como
você está falando. Bom, como eu disse, eu vim dessa formação muito
influenciada pela contracultura e de acesso aos jornais da época
chamados de “imprensa nanica”. Em Tupã eu lia (alternadamente e
quando dava para comprar) O Pasquim, o jornal Movimento, o Versus,
o Bondinho, Rolling Stones (o jornal), a Revista Pop. Embora cada um
deles tivesse uma orientação política específica, quando eu lia esses
jornais eu não conseguia fazer essa distinção, eu era adolescente.
Comprava (ou emprestava de alguém que tinha comprado) e lia-os,
interessado principalmente pelo que esses jornais abordavam de
contemporâneo e de contrário aos valores e ideologia da ditadura civil
e militar. Então eu acabei tendo uma mistura disso tudo, da Tropicália,
e de muitas dessas coisas que eu lia. Toda essa discussão foi muito
presente na minha formação ainda em Tupã. Quando eu cheguei em
São Paulo, juntamente com alguns dos meus amigos de Promissão e
de Tupã (aqueles que conseguiram vir para São Paulo), eu tinha uma
bagagem de leitura que depois se mostrou fundamental no meu
processo pessoal e profissional. Nós moramos juntos vários anos e
isso fez com que cada um de nós, que estava fazendo uma faculdade
diferente, conhecêssemos outras pessoas e tivéssemos outros amigos.
Nossa república vivia cheia de gente, isso era muito legal. Havia uma
grande efervescência cultural e política em São Paulo, no final dos
anos 1970, início dos anos 1980, com a volta dos exilados (o Gabeira foi
um deles) e que teve uma importância enorme para mim naquele
momento. A volta do Paulo Freire, do Octavio Ianni (fui aluno dos dois
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no mestrado na PUC), o Fernando Henrique Cardoso, o Milton Santos,
o Celso Furtado... É quando eu vou para a vida intelectual, digamos
assim. Deixei a USP, concluí a licenciatura em biologia na Farias Brito
e fui fazer o mestrado em Filosofia da Educação na PUC4. A PUC era
um dos epicentros da efervescência cultural e politica de São Paulo
nesse período. Então eu tive essa formação que se reflete na minha
escrita, que não é um exercício de linguagem, é sempre a busca da
ruptura de um bloqueio (pessoal, social, cultural, político) de expressão. É a expansão de uma ideia, de uma forma de ver o mundo, uma
possibilidade de se expressar. Embora eu goste também da experimentação da linguagem, mas não me dedico a ela. O que eu procuro é
ser cada vez mais claro e transparente naquilo que eu escrevo. Sem
perder o rigor conceitual, sem perder o exercício da escrita, da
linguagem.
LB: Você tem uma atuação em muitos lugares. Viaja muito. Já morou
em muitos locais. Você disse na primeira entrevista de como se configura essa escrita nômade, essa escrita em processos de viagem. Você
nos disse que toma nota de várias coisas, escreve nos quartos de
hotéis, e depois isso se configura, mais para frente, nos textos propriamente ditos. Se você pudesse contar um pouco para gente como que é
essa tomada de anotação, de escrita, quando esse estar em viagem, e
se você guarda isso, se você carrega caderno, se depois isso vai para
dentro dos cadernos. Como são esses processos de anotação?
Queremos entender o processo de criação dos teus textos.
MR: Bom, isso é uma prática, os cadernos de viagem. E aí tem uma
relação com o disco Cadernos de viagem do Sá e Guarabyra. É um
disco maravilhoso. Então eu sempre escrevi muito em viagem, em
cadernos sem pauta, e eu tenho esses cadernos, mas eles não serão
mostrados nunca, porque neles se encontram os meus exercícios de
4 Iniciei, em 1977, o curso de licenciatura em ciências-biologia na Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras Farias Brito, em Guarulhos, e em 1979 o curso de Geografia na USP.
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escrita. Ali é onde eu me permito experimentar, divagar, registrar, eu
não tenho, com o que eu escrevo nesses cadernos, compromisso com
nada, nem com o ato de tornar público aquelas ideias. É um exercício
do registro, da observação. Não tem uma linguagem linear. Tem situações que só eu sei o que estou dizendo, eu estou escrevendo para
mim. É esse o objetivo. Então eu tenho muitos desses cadernos.
Bom, mas esse exercício, principalmente da observação e do registro,
reflete na clareza que eu quero passar, é quase que um preparativo
para um texto que eu vou tornar público. Meus processos de escrita
(dos textos que se tornaram públicos e dos cadernos de viagem) são
completamente diferentes. Eu posso te contar longas histórias de
cada um dos meus textos publicados. Tem um, por exemplo, que me
chamou muito a atenção, foi o processo de escrita do artigo

A contribuição política e pedagógica dos que vêm das margens, que
apresentei na ANPED (acho que foi em 2009). Aquele texto eu sentei e
escrevi, ele estava pronto em mim. Não fiz alteração alguma no
manuscrito. O texto causou muito impacto na ANPED, dividindo colegas, quando eu o li em Caxambu5. Tive o inesquecível apoio da professora Regina Leite Garcia e o precioso comentário da professora da
Federal do Paraná, Maria Rita de Assis César, que viu no meu texto a
presença da música Brejo da cruz do Chico Buarque. Eu nem conhecia
essa música e respondi a ela que quando eu escrevi o texto eu pensava
em Like a Rolling Stone do Bob Dylan... Com a escrita do Ecologistas
aconteceu algo parecido. No dia em que eu cheguei em Frankfurt, o
professor Gerd Paul veio me receber no aeroporto e me levou para a
casa dele, onde eu ficaria por alguns dias, até encontrar um lugar para
morar. Ele me deixou na casa dele e foi viajar com a família. Fiquei
sozinho naquele casarão. Liguei o computador e, mesmo cansado da
viagem, sentei e comecei a escrever. O livro já estava pronto na minha
cabeça. Talvez seja essa pré-elaboração que os meus cadernos de
5 Logo após a ANPED, o artigo foi publicado na Revista Teias do Programa de Pós-graduação da UERJ, no v. 11, n. 21.
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viagem permitem. Eu tenho sempre papel e caneta comigo. Por exemplo, hoje de manhã, quando acordei, antes de me vestir, eu escrevi.
Tive um sonho muito interessante esta noite, e na correria de vir pra
cá, pensei: “Eu preciso anotar isso”, então eu anotei. Agora, o que vou
fazer com essa anotação? Eu não tenho a mínima ideia! O exercício da
escrita passa por esse processo.
LB: Se você fizesse um exercício de pensamento aqui e agora, o que
você consideraria como o conceito, a noção dentro do campo da
educação ambiental, mais caro que você formulou no conjunto dos
textos que você escreveu. Se você elegesse uma noção que você considera que tenha circulado com mais força, que tenha tocado mais
outras pessoas, que você considera que tenha ganhado mais vida, a
partir dos teus textos. Assim, se fosse eleger uma noção, um conceito,
qual seria esse conceito?
MR: Eu acho que há momentos diferentes. Por exemplo, as famosas
categorias de representação social de meio ambiente, elas tiveram um
impacto importante. Eu vivo sendo chamado para falar delas, embora
eu tenha trabalhos posteriores, que é a partir desse trabalho inicial,
mas dando outro enfoque. Me orgulho muito das categorias de representação social de meio ambiente que se estabelecem no final dos
anos 1980, porque foi um momento de transição nos paradigmas
pedagógicos. A ênfase no imaginário, na cultura, praticamente não
existia, não só na educação ambiental, mas na educação. Paguei
muito caro por essa ousadia. O pensamento pedagógico brasileiro na
época, ou era positivista, cognitivista, ou a vertente marxista, de um
marxismo bem tosco, que sobrevive até hoje. Havia também os freireanos6, mas eu não tinha afinidade com os nomes mais conhecidos
dessa vertente que atuavam, e que ainda atuam, em São Paulo. Então,
6 A terminologia aqui empregada é a mesma do Instituto Paulo Freire. Meu contato
inicial com os colegas que fundariam o Instituto Paulo Freire em São Paulo foi de curta
duração. Logo após o falecimento de Paulo Freire e com a interlocução e aprendizado com
Nita Freire, passei a adotar a terminologia ‘freireana’, justamente para enfatizar a interlocução e influência dela no pensamento dele.
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quando eu volto da Bélgica com essa perspectiva das representações
sociais, foi uma novidade — solitária — no campo educacional. Eu
incluí a Teoria das Representações Sociais no meu projeto de tese
depois de uma conversa com meu orientador, o professor Jean-Marie
De Ketele. Na ocasião, disse a ele que pensava que como os professores definiam meio ambiente caracterizaria as respectivas práticas
pedagógicas. Disse também que pensava que meio ambiente não era
só a natureza (essa era a minha própria representação) e que para os
professores de uma cidade como São Paulo, tão carente de natureza,
seria interessante pesquisar o que eles entendiam como meio ambiente. Ele então me disse: “Olha, eu acho que você está falando de representação social de meio ambiente!”. Eu nunca tinha ouvido falar de
representação social! Daí ele me sugeriu estudar a teoria. Eu acatei a
sugestão dele, não foi nenhuma imposição. Foi muito bom constatar
que a teoria era bem condizente com o que eu estava pensando e
tentando argumentar.
Só que, alguns anos depois do meu doutorado, a Teoria das
Representações Sociais começou a se institucionalizar no Brasil, e a
fazer um percurso que eu não queria fazer! Era quase um neopositivismo, um estruturalismo muito forte. Eu estava muito distante disso e
escrevendo as narrativas que culminaram no livro Ecologistas. Eu já
estava conhecido, mas com empregos temporários e precários. Essa
instabilidade profissional me permitiu explorar mais os meus interesses teóricos e ousar nos meus argumentos e escrita (nada estruturalista). Eu ganhei uma bolsa do DAAD para ir escrever o Ecologistas no
Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Logo após esse período em
Frankfurt, em 1998, eu comecei a trabalhar no Programa de
Pós-graduação em Educação da UNISO. Eu tive uma liberdade enorme
para escrever o Ecologistas, tive muito apoio, mas o livro, você sabe,
foi recusado por praticamente todas as editoras que eu enviei. Fui a
Santa Cruz do Sul para fazer uma conferência na UNISC, e em conversa com uma professora de lá, a Helga Haas, ela me disse para eu enviar
o texto que ela ia fazer o possível para publicá-lo na editora que ela era
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a diretora. Foi o que aconteceu, a EDUNISC fez uma edição muito
cuidada e bonita. No Ecologistas se encontra a noção de narrativas
ficcionais. Eu fico impressionado que uma nova geração esteja lendo
o Ecologistas, tem leitor com praticamente a mesma idade do livro.
No ano passado, colegas da USP de Ribeirão Preto me convidaram pra
ir lá, para falar do Ecologistas. Eu falei: “Eu vou, mas já se passaram 20
anos. Vocês querem mesmo que eu fale de um trabalho que fiz 20 anos
atrás?”. E a resposta foi sim. Agora eu estou fazendo outras coisas,
mas acho importante o interesse por esse trabalho, pois para elaborar
a noção de narrativas ficcionais, eu me debrucei muito, pesquisei
muito, experimentei muito. Já na UNISO, com a colaboração e coautoria da Bárbara Heliodora Soares do Prado, trabalhamos na noção de
“bio:grafia”7. Mas acho que essa noção está pouco conhecida, pouco
explorada ainda, a não ser aqui em Sorocaba e região, mas essa noção
tem um potencial enorme porque também foi muito trabalhada teoricamente. Mais recentemente, desenvolvi com o André Yang a noção
de “aventura de desnudar-se”, e juntamente com o Rodrigo Barchi
escrevemos um texto8, que apresentamos no Conexões Deleuze em
2017, no eixo que você estava coordenando. Acho que tem momentos
de continuidade entre as noções que fomos propondo, do ponto de
vista conceitual, o que pode parecer bastante pretensioso. Eu quero
dizer, é quase uma audácia você propor noções no mundo acadêmico
brasileiro. No Brasil são empregados muitos conceitos que foram
produzidos fora daqui. Quando você se atreve a criar conceitos, a criar
noções, tem sempre alguém te olhando assim, meio de lado, desconfiando de você, como se você não tivesse a capacidade, nem o direito
de fazer isso. Como que se elaborar e criar conceitos e noções não
fosse para nós, brasileiros, ainda mais para nós que não somos professores das universidades públicas. Encontrei esses olhares enviesados,
inclusive, entre aqueles que se dizem especialistas em Deleuze e
7 Conceito presente no livro Educação ambiental: utopia e práxis, da editora Cortez, São
Paulo, publicado em 2008.
8 Esse artigo foi publicado na revista Linha Mestra da Unicamp, V.35, em 2018, com o
título Ecosofia tropical, educação ambiental canibal e a aventura de desnudar-(se).
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Guattari. Mas no livro O que é filosofia? Deleuze e Guattari argumentam que o papel da filosofia é criar conceitos. Então, a minha pergunta
(aos colegas brasileiros que me olham enviesado): criar conceitos não
é para nós que atuamos ao Sul do Equador? Essa é a minha pergunta,
e eu me atrevo a dizer que sim! Mas esse atrevimento e desobediência
têm um preço muito caro, pois é muito mais fácil e recomendável, no
mundo acadêmico brasileiro, você repetir o que está estabelecido,
repetir inclusive a ousadia institucionalizada (ou seja, aquela pautada
nos autores eurocêntricos).
Era essa a pergunta?
LB: (risos) Íamos te perguntar sobre a noção de narrativa ficcional e a
conexão dela com a noção de ecosofia que aparece nos teus textos
mais recentes. Se você pudesse falar um pouco da articulação entre
elas...
MR: A noção de narrativa ficcional aparece no Ecologistas e um dos
autores que eu uso bastante é o Guattari e seu livro As três ecologias e
alerto já no Ecologistas que As três Ecologias era um esboço. Era um
esboço teórico, que o Guattari não vai muito além. Minha pretensão
no Ecologistas foi a de ir além do Guattari, ir além do que estava sendo
esboçado como ecosofia no As três ecologias. Utilizo para isso a noção
de narrativas ficcionais que são as narrativas das “experiências”, das
“vivências”, tudo isso entre aspas, das pessoas que se identificam
como ecologistas, procurando enfatizar como e onde que essas pessoas vivem, sem que eu tivesse ido entrevistá-los ou sem que eu tivesse
aplicado um questionário ou organizado um grupo focal. Eu “coletava”
as informações pelas relações afetivas e de cumplicidade com essas
pessoas. Essas informações vinham, me chegavam, por laços de
amizade, por encontros casuais. Então, de forma alguma, eu poderia
utilizar essas informações brutamente, ou seja, como elas tinham me
chegado, nem expor essas pessoas, muito menos correr o risco de
perder a confiança delas. Eu não tinha solicitado a autorização delas,
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quando estava conversando com elas, muito menos havia explicitado
que eu, ao conversar com elas, estava fazendo pesquisa. Estávamos
apenas conversando e não estava fazendo pesquisa, pensava eu. Só
que essas conversas e acontecimentos não me saíam da cabeça. Eu
precisava escrever sobre elas, registrar, dialogar comigo mesmo.
Eram informações preciosas, conseguidas em momentos de privacidade que mereciam ganhar o espaço público, então a pergunta era:
como trazer para o espaço público as informações coletadas na intimidade, no sentido mais profundo, o da confiança em mim depositada
por alguém, sem ferir um preceito ético, sem ferir a confiança que
aquela pessoa tinha depositado naquele momento em mim? Esse
questionamento ético não é um exercício banal, e foi daí então que
apareceu essa ideia de escrever misturando as informações, acontecimentos, relatos e pessoas. Não fui eu que nominei esse processo de
narrativas ficcionais. Eu ainda morava em Genebra quando me convidaram para participar do congresso da ANPEPP — Associação
Nacional de Pesquisa em Psicologia, em 1996, no grupo de trabalho
sobre representações sociais em que estavam a Mary Jane Spink, da
PUC de São Paulo, e o Pedrinho Guareschi, na época professor da PUC
do Rio Grande do Sul. Quando eu apresentei o que eu estava fazendo,
que era apenas o esboço do que viria a ser o Ecologistas, eu contei para
os colegas do grupo o que estou contando agora para vocês, aí a Mary
Jane e o Pedrinho falaram: “Ah! Isso que você está escrevendo são
narrativas ficcionais”. Eu respondi: “Ah, então tá batizada a criança,
não é?”. E assim ficou!
Mais recentemente comecei a trabalhar a noção de Ecosofia Tropical,
mas eu não gosto deste termo. No início eu gostei, mas agora eu não
estou gostando, porque tenho encontrado muito “tropical” para definir
algumas coisas. Para escrever A ecosofia de Félix Guattari e suas

conexões tropicais9 eu parti do livro Qu’est-ce que l’écosophie?, que
9 Publicado no livro Conexões: Deleuze e máquinas e devires e..., organizado por Alda
Romaguera e Antônio Carlos Amorim. Publicado pela Editora DP et Alli, Petrópolis, 2016,
p.77-91.
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saiu em 2013 na França e que, até o momento, não tem edição em
português. Esse livro é uma compilação de textos de Guattari que
antecedem o As três ecologias e traz também textos dele, posteriores
à publicação do As três ecologias. São textos em que Guattari enfatiza
a educação, os modos de vida, as sociedades de controle, que ele aglutina na noção de ecosofia. O que eu alego é que já havia, no Brasil, uma
elaboração e um ativismo ecologista durante a ditadura civil e militar,
uma concepção ecosófica. Essa elaboração e práticas brasileiras, de
uma certa forma coincidem com os períodos das viagens do Guattari
ao Brasil e particularmente a São Paulo. Em São Paulo surgia o movimento ecologista com características muito contemporâneas, que eu
participei e sou testemunha. E eu tenho os papeizinhos guardados,
inclusive o meu artigo inclui um desses papeizinhos de minha coleção, que é um convite para um evento sobre não-violência e ecologia
que aconteceria no Parque do Ibirapuera. Esse pensamento ecologista
que eu testemunhei é precursor e ao mesmo tempo muito próximo das
ideias ecológicas do Guattari. Eu não estou dizendo que ele não tenha
levado em consideração que nós fomos os primeiros, não é isso que eu
estou falando, mas nos textos dele que eu li e nos manuscritos dele
que eu consultei no Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine
[IMEC], na cidade de Caen, eu nada encontrei, nenhum registro dele,
sobre o debate e ativismo ecologista que acontecia em São Paulo. Não
encontrei registros públicos nem privados nos quais ele se referisse
ou registrasse que tivesse presenciado o que estava acontecendo em
São Paulo, fora do circuito que ele frequentava, e que lhe era apresentado pelos seus anfitriões. Então, preciso relatar o que estava acontecendo (e que fui participante e/ou testemunha) em São Paulo que tem
essa relação direta com a noção de ecosofia tropical. Em São Paulo
estavam acontecendo coisas muito radicais: no Teatro Lira Paulistana,
no Teatro Oficina, na Escola de Teatro Macunaíma. No cinema surgia,
por exemplo, o Wilson Barros, Carlos Reichenbach, Djalma Limongi,
entre tantos outros. Na arquitetura, se destacam o projeto da Lina Bo
Bardi para o Sesc Pompeia e a inauguração do Centro Cultural São
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Paulo. A arte de rua com os grafites era intensa e os punks do ABC
fizeram história. Paulo Freire era uma figura constantemente presente e destacada. Em momento algum o Guattari escreveu sobre Paulo
Freire, e numa conferência dele em São Paulo, em 1991, eu perguntei
alguma coisa sobre isso e ele foi muito grosseiro comigo. Na literatura,
Caio Fernando Abreu e Paulo Leminski (que moravam em São Paulo),
Hilda Hilst e Cláudio Willer eram alguns dos mais ousados e até
mesmo nas práticas terapêuticas alternativas encontravam-se nomes
influentes como José ngelo Gaiarsa e Roberto Freire. O movimento
ecologista que acontecia na cidade, que debatia e atuava arduamente,
por exemplo, contrário ao Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, ao projeto de enriquecimento de urânio no Centro Experimental da Marinha
em Iperó, e à construção do aeroporto em Caucaia do Alto, que destruiria muitos trechos remanescentes da Mata Atlântica (o aeroporto foi
construído em Guarulhos). O único registro próximo disso tudo, no
qual Guattari ouve, observa e se mostra interessado, é a entrevista que
ele fez com Lula, quando o Lula era líder sindical. O movimento político, cultural e pedagógico que ocorria em São Paulo nos últimos anos
da ditadura civil e militar não era chamado de ecosofia, mas a ecosofia (como depois Guattari vai esboçar e denominar) já estava acontecendo aqui. Posso dar muitos outros elementos do que acontecia no
Brasil como, por exemplo, toda a trajetória do Bené Fonteles, do Miguel
Abellá, que está para os paulistas e paulistanos daquele período como
o Lutzenberger para os gaúchos. O Miguel Abellá foi uma pessoa
extremamente importante pra mim, assim como o José Lutzenberger,
o Frans Krajcberg, a Margaret Mee... A gente tinha uma avalanche de
referências. Lá do Espírito Santo, o Augusto Ruschi nos apresentava
toda uma concepção de um modo de viver, que desafiava e fazia
pensar. Então, esse pensamento e ativismo “ecosófico”, ele já existia,
antecede o famoso livro do Guattari. Eu tive contato primeiro com
toda essa efervescência em São Paulo e só muitos anos depois, nos
últimos meses antes de defender minha tese, que foi publicado o livro

As três ecologias, em francês. O que eu indago no meu artigo é como
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que o Guattari, tendo vindo várias vezes ao Brasil, tendo circulado
nesses espaços universitários (como a PUC-SP, onde Paulo Freire era
professor), em alguns movimentos sociais em São Paulo, próximos
das propostas politicas e pedagógicas de Paulo Freire, como ele não
faz nenhuma referência a Paulo Freire? Vejam, eu estou afirmando
isso, com base no que li no livro Qu’est ce que l’écosophie? e nas
pesquisas que eu fiz do material que se encontra nos arquivos dele na
França. Os arquivos dele ficam numa antiga abadia, próximo da cidade de Caen. A abadia é maravilhosa, e eu queria ver lá os possíveis
manuscritos do Guattari sobre o Brasil e não encontrei nada sobre isso
que eu enfatizei. Quero dizer, não encontrei nenhum registro dele
sobre esses acontecimentos e pessoas que marcaram o período, não
só em São Paulo, mas no Brasil e no debate cultural, político, pedagógico e ecológico para além do Brasil. Então, foi isso o que eu fiz, que eu
quis trazer nesse artigo A ecosofia de Félix Guattari e suas conexões

tropicais, mostrar que poderia ter tido sim uma interlocução, uma
influência não citada, não explicitada por ele, não registrada.
Encontrar essa relação, ou seja, a nossa influência, a influência brasileira, no pensamento do Guattari sobre ecologia e educação era o foco
central das minhas pesquisas. E como que eu poderia argumentar
isso? Estou muito bem fundamentado em documentos publicados no
Brasil, na França e também por prestigiosas revistas e editoras que
publicam só em inglês. Caso eu fosse interpelado por alguém sobre
meu atrevimento eu estava pronto para responder: “Olha aqui a prova”.
O que, de uma certa forma, aconteceu quando fui interpelado por uma
colega na Unicamp, logo após a apresentação do meu texto na sexta
edição do Seminário Conexões Deleuze que aconteceu lá em 2015. No
meu artigo, eu provoco essa interpelação. Emprego uma certa ironia
quando opto por escrever uma narrativa ficcional sobre, por exemplo,
os (des)encontros do Guattari com o Paulo Freire, com a Hilda Hilst ou
com o Jorge Mautner e com o Luiz Melodia, aí já é um exercício, político e epistemológico anticolonial, que está presente na escrita. Então,
quando eu trago, por exemplo, o Jorge Mautner, é para lembrar aos
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colegas que são indiferentes aos contextos dos conceitos, que o que se
encontra no As três ecologias, o Mautner já havia argumentado nos
anos 1960. E eu tenho os textos do Mautner!10
Um outro livro que serviu de base para elaborar o meu argumento foi
o Micropolítica: Cartografias do desejo, dele e da Suely Rolnik. Nesse
livro, em pelo menos três momentos, alguém pergunta para o Guattari
se ele já ouviu o Luiz Melodia. Em nenhum desses momentos há uma
resposta. Alguém pergunta três vezes: “Você já ouviu Luiz Melodia?”,
mas Guattari não se manifesta, nem nas anotações manuscritas dele
sobre o Brasil que eu pude consultar na França. Eu queria ver se havia
algum comentário dele sobre o Luiz Melodia nos manuscritos, mas
nada encontrei. O pensamento e a obra do Luiz Melodia são importantes, não porque são brasileiros, mas sim porque refletem, a partir do
Brasil, uma concepção artística, cultural, de dimensão contemporânea universal. Então aí entramos na discussão espinhosa que é essa
incorporação, no Brasil, de autores e conceitos que são produzidos em
lugares que são legitimados e de prestígio, mas que nos ignoram. O
que eu observo é como autores e conceitos eurocêntricos são incorporados, repetidos, consumidos no mundo acadêmico e militante no
Brasil de forma submissa, subalterna e colonizada. Estou me referindo aos grupos acadêmicos e engajados com os quais eu tenho maior
aproximação teórica e ideológica. Mas o meu distanciamento desses
grupos ocorre quando observo que colegas buscam legitimidade nos
discursos que empregam, repetindo acriticamente em conferências,
textos, artigos e livros, inúmeras citações que possam situá-los em
conformidade com regras de pertencimento a determinados grupos,
revistas, editoras e instituições de prestígio, mesmo que essa aceitação seja de forma subalterna e colonizada. Aliás, os textos dos autores
que eu utilizo, eu procuro lê-los no original, de cabo a rabo com n
anotações lápis. Quando eu não domino o idioma original eu fico aten10 Referência aos livros Kaos, de 1963, publicado em São Paulo pela Livraria Martins
Editora, e Vigarista Jorge, de 1965, em São Paulo, pela Von Schmidt Editora, com prefácio
de Mário Schenberg.
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to às credenciais do tradutor. Então, isso também é uma provocação, a
leitura atenciosa, no idioma do autor. E não é uma provocação, nesse
caso, contra Guattari, e sim uma provocação com Guattari, evidentemente, canibalizado. Não há uma intenção provocativa a priori, mas é
provocador o processo investigativo desconstrucionista canibal que
emprego e a sua exposição pública. E é claro, isso cria uma certa cisão.
LB: Você é um autor que produziu muitos livros, não? E um dos últimos livros publicados é o Hiroshima e Nagasaki. Você podia contar
um pouco dele? Se você pudesse falar do seu interesse pelo Japão,
desse interesse por Hiroshima e Nagasaki e sobre o processo de escrita desse livro.
MR: O meu livro Hiroshima e Nagasaki é resultado da pesquisa que eu
fiz no Japão. Eu fui ao Japão, pela primeira vez em 2000, com bolsa da
Fundação Japão. Eu sempre quis ir ao Japão. Como já disse, eu nasci
em Promissão, que é uma cidade de forte imigração japonesa, e Tupã,
onde passei minha adolescência, também é uma cidade de imigração
japonesa. Então eu cresci nessa cultura nipo-brasileira, digamos
assim, essa mistura toda, então sempre fui curioso pela cultura japonesa, da mais popular até a mais sofisticada. O lançamento das
bombas pelos EUA na população civil das cidades de Hiroshima e
Nagasaki é um ponto chave na história de uma vertente do movimento ecologista que me é muito cara. Então é essa vertente, o ecopacifismo, que foi a minha fonte inicial de pesquisa sobre o Japão. Eu escrevi
sobre a origem desse meu interesse pelo ecopacifismo no artigo

Os filhos do átomo: cultura nipo-brasileira e bio:grafia ecopacifista,
que nossos colegas da Universidade Federal de Pernambuco, Sandro
Sayão e Marcelo Pelizzoli, publicaram no livro11 que eles organizaram.
Eu procurei pesquisar o ecopacifismo nos filmes do Akira Kurosawa e

11 O artigo se encontra na obra Fragmentos filosóficos: direitos humanos e cultura da paz,
Recife: Editora da UFPE, 2012, pp.113-128.

135

na literatura do Kenzaburo Oe12. Mas voltando ao livro Hiroshima e

Nagasaki, eu enviei o texto para várias editoras, todas elas recusaram.
Uma delas me disse: “Se você conseguir patrocínio a gente publica”.
Então, essa discussão estava bem assim e a pergunta era: “Quem é que
patrocina seu livro?”. Eu já tinha tido a bolsa da Fundação Japão,
enfim, já estava mais que patrocinado. Eu só não conseguia publicar e
deixei o texto guardado até que uma conversa que nós tivemos,
Leandro, me lembrou desse texto: o aniversário de 70 anos do lançamento das bombas em Hiroshima se aproximava...
Setenta anos... E por que eu não disponibilizava [o livro] na rede?
Vejam bem, essa forma mais contemporânea de e-book, eu não fui
formado nessa possibilidade, então eu demorei para perceber que era
possível fazer assim. Eu ainda pensava o livro como “objeto físico”.
Aqui na UNISO, eu conversei com as bibliotecárias, a Vilma, a Regina,
a Silmara, e elas me disseram como é que eu poderia fazer para publicar no formato e-book. E enviamos toda a documentação necessária
para a Biblioteca Nacional para obter o ISBN. Fiz mais uma revisão do
texto e postei na minha página no site Researchgate, então já com
ISBN, em uma edição do autor13. Para critérios de avaliação da Capes,
um livro publicado dessa forma não vale absolutamente nada, não
tem pontuação, não é? Postei num site que a gente pode postar os
nossos trabalhos lá, e aí acho que foi um sucesso, quase um best seller,
porque eu recebo de tempos em tempos e-mails informando a quantidade de downloads realizados. E já ultrapassou 2.50014. Se eu tivesse
publicado no formato de livro mais tradicional, penso que o acesso
seria muito menor. Então eu gosto muito disso. Hiroshima e Nagasaki
é um livro que me é muito caro e me agrada muito que ele tenha sido
acessado dessas diferentes formas. Isso é também uma postura epis12 Verificar o artigo Akira Kurosawa, Kenzaburo Oe e a perspectiva ecologista de educação, publicado pela Fundação Japão, em São Paulo, em 2014.
13 Livro Hiroshima e Nagasaki, de 2015.
14 Em 14.03.2020, a informação disponível era de 4.201 leitores.
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temológica e política, é uma resposta a esse modelo padronizado de
produção acadêmica, cujo objetivo central é obedecer a pontuação
estipulada pela burocracia, aquilo que a gente estava falando anteriormente sobre a pós-graduação, sobre o que é cobrado pela Capes e, o
que é pior, é obedecido.
Davi de Codes: Bom, desde a primeira entrevista nós perguntamos por
uma série de intercessores, ou referenciais artístico-culturais que são
de seu agrado e que partilharam da sua trajetória. Começando pela
literatura. De certa forma, a gente pode perceber, acessando esses
materiais, que tinha algumas ligações que diziam respeito a uma
dimensão da condição humana. Se a gente tivesse que pensar nas
obras literárias que você apontou — o Demian, o Batismo de fogo,

Crime e castigo, o Incidente em Antares —, parece que há uma explicitação de interesse pela condição humana. Mas a gente queria saber o
que você tem a nos contar sobre esse conjunto de obras literárias, se
puder contar um pouquinho pra gente o porquê dessas obras.
MR: Ah, foi difícil colocar essas, foi difícil e foi fácil ao mesmo tempo.
Foi difícil, assim, acho que o questionário pedia cinco obras, não é?
LB: Três!
MR: Três. Eu ultrapassei. É que não dava para ficar nos três, era muito
difícil escolher. Mas esses que você citou com certeza são livros que
me marcaram profundamente e estão relacionados com os períodos
de formação em Tupã. Herman Hesse, por exemplo, quando eu falo
aqui fico todo arrepiado, porque é um escritor extraordinário, que eu
leio sempre, e cada vez que eu leio, eu leio de uma outra forma.
Acontecem coisas com essas releituras do Herman Hesse que também
são interessantes, mas isso que acontece eu escrevo lá nos meus
caderninhos de viagens. É bruxaria. Digamos, aquilo que é da ordem
do inexplicável. Como vocês pediram uma obra do autor, eu coloquei
o Demian, mas do Herman Hesse eu colocaria na lista solicitada por
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vocês tudo o que eu li: O lobo da estepe, O jogo das contas de vidro,

Narciso e Goldmund, a própria biografia dele. Quando eu morava na
Suíça, eu ia frequentemente a Montagnola, uma cidadezinha próxima
de Lugano, onde ele morou e onde se encontra o Museu Herman
Hesse. Eu ia aos domingos, à tarde, e eu dizia: “Ah, hoje eu vou visitar
o Herman Hesse...”. Jamais poderia imaginar, quando em Tupã lia os
livros dele, que um dia eu iria na casa do Herman Hesse. Então, essa
busca da condição humana está muito relacionada com o pós-guerra,
com a Segunda Guerra Mundial. O que somos nós diante dessa possibilidade de extermínio? É isso que eu acho que me torna ecologista,
sabe? Essa permanente indagação sobre a possibilidade do extermínio da vida em suas mais diversas formas.
Dostoiévski com Crime e castigo... Eu leria de novo, se eu tivesse
tempo, tudo do Dostoiévski! O meu contato com o livro Crime e castigo
se deu com a minha amiga Lourdinha, do jornalzinho Black. O pai
dela tinha uma livraria, que foi fechada com a ditadura, mas ele tinha
alguns livros e emprestava esses livros pros amigos das filhas, e eu
era um deles. A leitura de Crime e castigo teve um impacto enorme
em mim. Eu reli mais recentemente a tradução direta do russo, no
processo de luto da minha mãe, em Múrcia, cidade espanhola onde
nasceram meus avós maternos. A primeira leitura que eu fiz não era
uma tradução direta do russo para o português, era uma tradução
atravessada pelo inglês, pelo francês, enfim... Dostoiévski é um clássico, aí quando eu percebo hoje a importância desses autores na história do pensamento, eu jamais poderia imaginar isso lá em Tupã. Eu
não tinha essa dimensão, naquele momento, que eu estava lendo
autores tão influentes. O Herman Hesse me chegou com os amigos, o

Demian, rodava de mão em mão. Quem comprava um livro emprestava para os amigos. Então, se tinha um círculo de leitores. Do Vargas
Llosa, que eu já tinha comentado com vocês, foi um dos primeiros
autores que eu comprei. A primeira vez que eu comprei livros, que não
eram os indicados no colégio, foi em 1972. Eu comprei dois livros de
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uma vez, que ainda guardo na minha casa. Um está esfarelando, que é
o Batismo de fogo, de Vargas Llosa, e o outro é o livro do Jean-Paul
Sartre, Um crime monstruoso — o caso Debray. Olha só que metido,
com 16 anos comprando Jean-Paul Sartre. Nesse livro, Sartre escreveu sobre Regis Debray, o parceiro francês do Che Guevara na Bolívia.
Sobre o livro A cidade e os cachorros [título das edições mais recentes
de Batismos de fogo], do Vargas Llosa, eu queria contar uma coisa.
Quando eu fui fazer meu doutorado, antes de chegar na Bélgica, eu
passei por Barcelona para participar de um congresso na Universidade
Autônoma, o congresso Enseñanza de las Ciencias. Eu era bolsista da
Capes e tive a autorização para aproveitar a passagem do Brasil para
a Bélgica e ir ao congresso em Barcelona. De Madri até Barcelona eu
viajei com um brasileiro. Os amigos dele o estavam esperando no
aeroporto de Barcelona. Eu não tinha ninguém me esperando, nem
tinha reserva de hotel ou coisa assim. Um dos amigos dele me ofereceu hospedagem. Fiquei na casa de um professor, chamado Alberto, e
conversávamos bastante sobre literatura, música e política. Quando
eu deixava Barcelona para ir para a Bélgica, ele me presenteou uma
edição espanhola do A cidade e os cachorros, do Vargas Llosa, que é o
mesmo que eu tinha comprado em Tupã em 1972 com o título Batismo

de fogo. O Alberto escreveu na dedicatória: “A vida ao passado quantas
voltas dá”. Então, os livros também têm essas histórias. A condição
humana também está relacionada com esses momentos de solidariedade e de cumplicidade. Onde se encontra a possibilidade de continuidade da solidariedade, da cumplicidade, da amizade? São esses os
temas que me atraem e mobilizam. Outro livro que eu coloquei na lista
foi Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Gente do céu, como eu
adorava ler o Érico Veríssimo! A gente lia muito o Érico Veríssimo no
colégio. Tive, embora estudasse no curso noturno, professores excelentes, principalmente os de Literatura e Língua Portuguesa. Tive um
professor que nos indicava Fernando Pessoa, Cecília Meireles, Clarice
Lispector, Érico Veríssimo... O Jorge Amado também era muito lido. O
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Incidente em Antares saiu no período mais duro da ditadura. Ler
sobre como que funcionava a ditadura numa cidade imaginária no
interior do Rio Grande do Sul me permitia fazer relações diretas de
como a ditadura estava presente em Tupã. Como é que ela estava no
colégio que eu estudava? Abordar a ditadura no interior do Brasil era
completamente diferente de falar de como a ditadura atuava em São
Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Brasília. Eu reli recentemente o

Incidente em Antares. Me impactou menos do que me impactou na
época, mas Érico Veríssimo teve uma importância enorme na minha
formação.
DC: Antes de a gente entrar em uma outra linguagem, eu queria
manter ainda na esfera da literatura. Aqui no Ecologistas você indica
algumas obras literárias que você levou consigo para viajar, para
realizar suas experiências. Acabou que você falou um pouco sobre
algumas dessas escolhas de obras literárias pra construção de seu
pensamento. Você teria algo mais a dizer? A priori você falou também
que não esperava, não buscava essa formação enquanto guia, que as
coisas iam acontecendo, mas você faz alguma interlocução nesse
sentido, você escolhe algumas obras. Como é que você usa algumas
obras literárias, se usa, para construção do seu pensamento?
MR: Menos intencionalmente! O que acontece é que eu sou um leitor
ávido, bastante rigoroso, sempre fui, então, isso acaba tendo um impacto na minha escrita. Mais recentemente tem o Milton Hatoum, um
dos autores importantes não do meu processo de formação, mas do
meu processo de interlocução. Agora, esses que vão aparecer depois
no meu trabalho, como o João Gilberto Noll, que eu adoro e acho que li
tudo dele, mas não tive nenhuma interlocução com ele. Eu li os livros
do João Gilberto Noll, como leitor, sem nenhuma outra intenção. Ele e
outros escritores contemporâneos adentram a minha escrita porque
eles estão sempre comigo, e para adentrar na minha escrita precisa
estar comigo. Sobre o Ecologistas, um dado importante é o seguinte: o
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início da escrita aconteceu na Bélgica, quando eu estava fazendo o
doutorado. Quando eu cheguei lá eu já estava distante do paradigma
pedagógico predominante, que era o do marxismo da PUC-SP
(Demerval Saviani e os interlocutores dele), ou do positivismo da biologia, e queria me dedicar mais aos aspectos culturais. A primeira
orientadora que eu tive em Louvain, a professora Anna Bonboir, me
disse, criticando, que eu escrevia poesia e não ciência. Eu considerei
isso um elogio! Mas esse movimento de distanciamento dos paradigmas predominantes e aproximação ao paradigma cultural (dos estudos culturais, por exemplo) não foi central na minha tese, pois trabalhar com a Teoria das Representações Sociais preenchia a minha
busca. Só que eu tinha na Universidade Católica de Louvain as atividades do lado B do doutorado, relacionadas com os meus amigos que
lá também estudavam. A Universidade Católica de Louvain recebe
gente do mundo todo. Eu morava no campus de Louvain-la-Neuve,
que é uma cidade muito pequena, agora já não, mas na época, sim. Os
estudantes belgas geralmente eram estudantes de graduação e os estrangeiros eram os da pós-graduação. Quando chegava o final de semana os estudantes belgas iam para casa e ficavam praticamente só
os estrangeiros na cidade. Nós fazíamos muitas festas e íamos ao Bar
dos Selvagens, onde havia troca de música e de livros, cada um levava
fita cassete com suas músicas preferidas ou levava livros. Foi um período de incríveis trocas. Ali eu conheci a música africana contemporânea, por exemplo, ou a literatura latino-americana, que não era
aquela dos escritores famosos. Esse conhecimento e acesso me chegavam através dos colegas e ocorriam nesses momentos não institucionalizados do doutorado. É aí, no caso da Clarice Lispector, que entra
no Ecologistas, pois estava começando o boom da Clarice Lispector
na Europa. Colegas estrangeiros interessados em literatura me perguntavam sobre ela, aí eu brincava: “Ah a Clarice... A gente lia no colegial”. No Ecologistas eu queria trazer a Clarice Lispector. O Jorge Luis
Borges, por exemplo, que aparece também no Ecologistas, é leitura
que me veio por conta desses contatos e trocas na Europa. Não era um

141

autor que eu conhecia, ou que eu tivesse interesse, apesar de ter ido na
conferência que ele fez em São Paulo no inicio dos anos 1980. Quando
eu li alguns dos contos dele (através de um livro que ganhei, uma edição francesa do O livro de areia) fiquei muito interessado e passei a
lê-lo com mais frequência em espanhol e em português. O Fernando
Pessoa também era um escritor que a gente lia no colégio. Então era
isso que eu queria enfatizar no Ecologistas, alguns escritores que tinham marcado a minha formação em momentos diferentes de minha
trajetória. E tem o Oswald de Andrade. O Oswald chega via Tropicália,
quando faço a revisão do impacto que esse movimento teve. Eu morava na Suíça quando passei a ler o Oswald de Andrade de forma mais
constante. Eu encontrava os livros dele na Biblioteca Central de
Zurique e me sentia bastante, num certo momento, contemplado com
o que ele escreveu. O Oswald de Andrade tem essa presença no meu
trabalho não necessariamente pela literatura dele, mas sim pelo impacto provocador e influência que teve na cultura brasileira dos anos
1960 e 1970. Ele adentra o Ecologistas como um catalisador nessa busca de compreender como que determinadas formas de viver, determinadas formas de pensar, se expressam, e a influência que elas tiveram
ou ainda têm no mundo. No Ecologistas me detive na literatura, mas
não precisava necessariamente ser a literatura, por esta ser uma forma de expressão com a qual tenho maior familiaridade. Sou leitor e
escrevo. Quando me detenho na literatura faço isso na perspectiva do
leitor, atento ao fato de como esses livros e autores estiveram presentes na minha formação e como marcaram minha vida cotidiana e
“leitura do mundo”. Aí acho que é um enfoque bem pós-moderno. Esse
segundo momento da presença do Oswald de Andrade talvez tenha
ficado mais explicitado no meu livro A floresta e a escola: por uma

educação ambiental pós-moderna.
LB: (risos) Vamos falar de cinema? Os filmes do Marcos na primeira
entrevista são: Jonas que terá 25 anos no ano 2000, do Alain Tanner,

O sétimo selo, do Ingmar Bergman, Ensina-me a viver, do Hal Ashby,
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e Teorema, do Pasolini. O que a gente pensou para começar a conversar sobre esses filmes é sobre o contexto que você os assistiu. Se você
os viu no cinema, no ambiente de cineclube, se foi sozinho, acompanhado, se havia um contexto especial onde esses filmes estavam
presentes circulando. Como foi o encontro com esses filmes e a
primeira vez que os viu.
MR: O Teorema eu assisti em Tupã, no Cine Potiguaras, que virou igreja mais recentemente. É, eu me lembro muito bem porque o Teorema
é um filme com o Terence Stamp, com esse ator que era muito bonito.
As minhas tias adoravam o Terence Stamp. Eu tinha muitas referências das minhas tias, que são as irmãs mais novas da minha mãe, e
que foram as primeiras que tiveram acesso ao ensino superior. As
minhas três tias mais novas estudaram letras na Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Tupã. A casa da minha vó era ponto de
encontro da família toda e das amigas das minhas tias. Então, ali se
comentava o filme que ia passar no final de semana no Cine Potiguaras.
Elas falavam do Terence Stamp com muito entusiasmo, que ele era
lindo, que não sei o quê, mas sobre o filme mesmo eu não me lembro
de elas terem comentado alguma coisa. Fui assistir o Teorema porque
era o que estava programado. Eu iria de qualquer forma, pois ia ao
cinema praticamente todos os finais de semana. O Terence Stamp era
lindo mesmo e o filme muito provocador. É a história de um homem
muito bonito que chega numa família e que a desestrutura completamente. Uma crítica contundente à família burguesa e “feliz”. O rapaz
que chega e começa a se relacionar com o pai, com a mãe, com a filha,
com o filho... Foi um choque! Esse filme me possibilitou o acesso à
radicalidade do pensamento do Pasolini.
O Bergman, O sétimo selo. Eu assisti esse filme no Cine Bijou na Praça
Roosevelt, nos meus primeiros meses em São Paulo, chegando do
interior. O Cine Bijou era um cinema onde só passavam filmes de arte.
Eu fazia cursinho na Rua Augusta, próximo do Cine Bijou. E aí foi
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Bergman, a condição humana novamente, com aquela indagação: “O
que sou eu diante da morte?”. No O sétimo selo há toda uma discussão
sobre a possibilidade de extinção da vida a partir das epidemias. É um
filme fantástico, com atores extraordinários. Fui assistir O sétimo selo
meio metido, interiorano, no Cine Bijou... Comento esse filme no livro

A floresta e a escola: por uma educação ambiental pós-moderna.
Jonas que terá 25 anos no ano 2000, do Alain Tanner, quando eu o
assisti, eu já era professor, já tinha começado como professor substituto, isso foi final dos anos 1970. Foi no Cine Belas Artes, na Consolação,
numa sessão da meia-noite. Esse filme fala da educação alternativa
na Suíça, pós-68. Eu estava começando a minha carreira de professor
e me sentia próximo do pensamento contrário à escola autoritária e
castradora, fazia uma crítica contundente da escola repressora. Na
minha tese, a dedicatória que eu faço para o meu filho está marcada
por esse filme: “Para Alexandre que terá 16 anos no ano 2000”. Então,
esse filme está relacionado com o início de minhas atividades de
professor. A radicalidade do meu pensamento pedagógico está muito
impregnada por esse filme. Alain Tanner fez filmes maravilhosos.
LB: E o último é o Ensina-me a viver.
MR: O Ensina-me a viver... É o filme mais pop. Esse, também, eu assisti em Tupã. As músicas são do Cat Stevens, lindas. Conta a história de
uma mulher já bastante idosa, com 80 anos, e que sabe que a sua
morte está próxima. Ela conhece um jovem, bem jovem mesmo, deprimido, que não via sentido algum em viver. Ela o coloca na garupa da
moto e eles vão passear. Conversam muito sobre a vida. É o diálogo
entre um jovem que não quer viver e uma senhora que já viveu. É um
elogio à vida com música do Cat Stevens. Se o Cat Stevens não entrou
na minha listinha, deveria ter entrado!
LB: Bem, tem duas personagens que a gente gostaria que você também
falasse um pouco. A gente perguntou para o Marcos na primeira
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entrevista que ele indicasse um filósofo, um acadêmico, um crítico
que ele considere que tenha mudado a forma dele de pensar e ele citou
Tom Zé. A gente queria saber um pouquinho (risos) sobre o Tom Zé,
sobre os Mutantes, sobre a Tropicália.
MR: Tá. Olha, o Tom Zé, ele era o personagem mais discreto, talvez,
desses grandes nomes da Tropicália como Gil, Caetano, e ele me
chamava muito a atenção. Ele nasceu em Irará, no interior da Bahia.
Em Tupã eu tinha um amigo que o pai dele tinha sido transferido para
Irará e ele ia se mudar para lá. A gente brincava com ele porque ele
estava indo morar na cidade do Tom Zé. Então, o Tom Zé era uma
presença, não só musicalmente, mas ele estava nas nossas conversas,
sabíamos onde ele tinha nascido. E quando ele cantava: “Todo garoto
ama a Brigitte Bardot”, eu achava o máximo, porque é como uma
história em quadrinhos, aparentemente muito banal, mas isso
também é bem da Tropicália. Jeitinho dela, São, São Paulo, meu amor,

Dois mil e um (dele com a Rita Lee, interpretada pelos Mutantes), Se o
caso é chorar, são músicas que eu ouvia em Tupã, no rádio ou na TV
em 1969, 1970. Depois o Tom Zé desapareceu do cenário musical, pelo
menos deixou de ter essa presença intensa que tinha. Logo quando eu
voltei da Bélgica tinha sido inaugurado em São Paulo o Memorial da
América Latina, na Barra Funda. Eu fui lá, queria ver, e aí eu vejo o
Tom Zé tocando violão, numa pilastra, passando o chapéu para ganhar
uns trocados para poder comprar passagem para voltar para Irará,
onde pensava poder trabalhar no posto de gasolina do sobrinho.
Fiquei muito chateado em vê-lo naquela condição, porque um artista
do porte dele parecia estar completamente esquecido, enquanto outros
da Tropicália, como o Caetano, o Gil e a Rita Lee, estavam milionários.
Logo depois desse encontro com ele no Memorial da América Latina,
ele foi redescoberto nos Estados Unidos pelo David Byrne, e aí a
carreira dele retoma com muita intensidade, com maior radicalidade
e merecido reconhecimento internacional. É, eu gosto muito disso,
das pessoas que resistem e continuam fazendo aquilo que querem
fazer. São essas as pessoas que eu paro para observar. Como é que
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essas pessoas sobrevivem? Como elas pagam as contas? Tem gente
que sobrevive e traz um questionamento incrível. Teve recentemente
uma exposição em São Paulo comemorando os 80 anos do Tom Zé e
foi muito bom rever a trajetória dele. Vejo o Tom Zé menos como artista. Eu não consigo e não quero fazer nenhuma análise artística,
nenhum comentário “crítico” sobre a arte dele. Vejo o Tom Zé como
um pensador. Ele teve uma formação fabulosa na fase áurea da
Universidade Federal da Bahia, por onde também passaram Glauber
Rocha, Caetano, Rogério Duarte. Foi um momento único da
Universidade Federal da Bahia. Ele é uma pessoa que sai lá das
profundezas da Bahia e entra em contato com o que havia de mais
contemporâneo [na arte]. Trajetórias assim sempre me chamam a
atenção. Como é que com poucos elementos se pode criar e como que
com pouco acesso a aquilo que poderia ser visto como conhecimento
mais aprofundado se cria uma obra radical e contemporânea? Não me
interessa quando pessoas com menos recursos (no sentido de repertórios) se submetem ao “conhecimento mais elaborado” e o repetem,
mas sim quando colocam em movimento todos os conhecimentos e
saberes com os quais se constituem e dialogam de forma radical com
outras linguagens e nos oferecem uma coisa outra. Isso é como eu
entendo a antropofagia. Penso que o Tom Zé é um exemplo disso.
Tanto é que atualmente ele está em circuito pelas universidades
americanas de grande prestígio fazendo concertos e conferências. Na
Europa ele tem se apresentado nos festivais de vanguarda. No Japão
também.
LB: E a outra personagem que a gente queria que você comentasse um
pouquinho, [sobre] teus encontros com ela, é a Yoko Ono.
MR: Ah, eu nunca me encontrei com ela. O dia que eu a encontrar...
LB: (risos)
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MR: Não volto mais. (risos) Ah, a Yoko Ono. Eu amo a Yoko Ono, assim,
de paixão. É um amor que vem dessa fase de Tupã. Eu me lembro
perfeitamente do dia em que cheguei no colégio e os meus amigos
disseram que os Beatles não existem mais e que ela foi a culpada da
separação. A informação nos chegava de forma muito tênue, aí você
tinha que imaginar o que tinha acontecido. Passei muito tempo
procurando saber quem era a Yoko e acabei chegando à conclusão que
ainda bem que a Yoko Ono provocou a separação dos Beatles. Passei a
gostar muito dela, do que ela fazia. Gostava muito da silhueta feminina, como eu via nas fotos, da estética atrevida dela, e ao mesmo tempo
carregada da sutileza das japonesas. Isso que me atraía muito. A Yoko,
o tipo de trabalho que ela faz, o trabalho artístico, a exposição que teve
recentemente em São Paulo no Instituto Tomie Ohtake... É fantástico
o trabalho dela. É sempre bom rever o trabalho da Yoko, da mesma
forma que o do Tom Zé. Os dois têm por volta de oitenta anos, o Tom
Zé já tem 80 anos, a Yoko eu não sei, mas não deve estar muito distante disso. Os dois, com essa idade, fazendo trabalhos com essa pertinência e radicalidade. A projeção que eles têm no mundo e no pensamento contemporâneo, é isso que me surpreende. Eu não “estudei” a
Yoko Ono. Eu me apaixonei por ela, pela sensibilidade dela e isso
provocou a curiosidade de saber mais sobre ela. Adorava uma foto
dela com um chapéu enorme e a performance que ela e o John Lennon
fizeram, pela paz, na lua de mel deles no Hotel Hilton, em Amsterdam.
Os dois ficaram nus na cama, envoltos com cartazes pela paz e chamaram a imprensa mundial. Isso em 1969, com o mundo explodindo. A
Yoko, para mim, além da artista maravilhosa que ela é, é uma pensadora do ecopacifismo. O Hiroshima e Nagasaki se inicia com um
depoimento dela. Fiquei super satisfeito ao saber que o Bené Fonteles
troca cartas com ela, postais...LB: Já estamos encaminhando mais ou
menos para o fim... E os discos?
MR: “Foram discos demais...”
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LB: (risos) É, a gente também perguntou sobre três discos e você citou

Alucinação, do Belchior e o de 1975, da Nana Caymmi, não sei se este
é o título...
MR: É, o da Nana Caymmi não tem título. 1975 é o ano em que foi
lançado15.
LB: E o Walking man, do James Taylor. Nos interessa esse contexto do
teu encontro com esses discos, como que você os escutou pela primeira vez.
MR: Gente, por que James Taylor, não é? Eu tenho uma coleção de
discos que eu me orgulho muito, tenho discos preciosíssimos, não só
pela particularidade estética, musical e cultural, mas pelo que eles
representam para mim. O Alucinação, do Belchior, saiu em 1976. É o
ano em que eu estava chegando a São Paulo. É um disco no qual todas
as músicas refletem o que eu estava sentindo. Evidentemente eu não
tinha condições de me expressar daquele jeito, naquela intensidade
do Belchior. Ele fazia shows para o movimento estudantil. Eu ia
sempre vê-lo. Os ingressos eram bem baratos. Ainda tenho o disco

Alucinação que eu comprei na época. Com encarte e tudo. Eu tive a
oportunidade de me encontrar com ele em várias ocasiões, no aeroporto, no bar ou na padaria, a gente foi vizinho por um tempo. Tenho
quase todos os discos do Belchior, mas o Alucinação é o que mais me
marcou. Depois, a Elis Regina. Acho que foi no mesmo ano que a Elis
Regina gravou as duas músicas do Belchior no disco Falso brilhante.
Tive a oportunidade de assistir ao show Falso brilhante duas vezes.
Na época eu não tinha noção de que esses discos e shows significavam no contexto político e cultural da época e que são referências até
hoje. Nana Caymmi, eu adoro Nana Caymmi16, também acho que
15 O álbum em questão é homônimo, lançado em 1975.
16 As declarações da Nana sobre política e arte logo após essa entrevista fizeram com que
essa admiração por ela chegasse ao fim.

148

tenho todos os discos dela. Para mim é a maior cantora brasileira. Na
faculdade eu tinha um amigo com quem eu ficava no ponto esperando
pegar uma carona. Ficávamos cantando Desenredo, imitando a Nana:
“Ei Minas, ei Minas, é hora de partir...”. Mas essa música [Desenredo] é
do disco dela de 1976. No questionário que vocês enviaram eu coloquei o disco de 1975, porque quando chegou o questionário era o disco
que eu estava ouvindo. Um dos que eu mais gosto é um de capa azul,
de 1977, também sem título. É maravilhoso esse disco dela. Tem um
estilo blues, jazz, assim como a participação do Toninho Horta, do
Milton Nascimento... A base musical dela nesse período era o Clube
da Esquina, então é um disco de uma sofisticação musical incrível. O
James Taylor, ah, James Taylor, é como o Cat Stevens. A gente aprendia inglês com esses caras. Tentando traduzir as músicas deles. O
James Taylor é esse desespero doce-amargo diante da vida, o reflexo
de uma impossibilidade, de uma certa melancolia que eu gosto muito.
Isso que tem muito em Bob Dylan, no Belchior, tem no Clube da
Esquina. Eu tive a oportunidade de ver dois shows do James Taylor,
um foi no primeiro Rock in Rio e o outro foi em Berlim. Eu estava
numa praia no Paraná com um grupo de amigos, mas eu queria ir ao

Rock in Rio, pois não queria perder o James Taylor. Fui de ônibus
dessa praia até o Rio de Janeiro. O segundo show a que fui, foi mais
recente. Foi em abril de 2015. Dessa vez eu fui com meu filho, que tinha
ido me visitar em Berlim. O show do James Taylor no Rock in Rio
acho que foi em... 85. E, em Berlim, foi em 2015. Trinta anos, meu Deus!
Poder ir assistir o James Taylor com meu filho foi uma coisa incrível
porque no público só tinha gente de cabelo branco.
LB: (risos) Nos parece ser necessário nos tempos atuais voltar a escutar discos, reler livros, fazer essa reconexão com os repertórios que
nos marcaram e que de certa forma nos trouxeram até aqui, até o
momento presente. É importante, acho, que possamos nos fortalecer
com as nossas próprias histórias. Então, também acho que a gente
não tinha pensado nisso quando começou o projeto, mas nos pareceu
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muito atual, muito contemporâneo fazer isso, fazer as entrevistas
perguntando sobre esses universos culturais, enfim, dessas histórias.
E a gente fica pensando também que, se a gente for fazer isso conosco,
um dos livros que a gente releria, ou precisaria reler é O que é educa-

ção ambiental. Você tem noção de que O que é educação ambiental, de
certo modo, dentro do campo hoje, é um clássico?
MR: (risos) Obrigado! Eu tenho noção disso, mas não é uma coisa que
eu gosto de falar. Porque parece pretensioso, mas eu tenho noção pelo
que eu ouço, pelo que vocês estão falando agora, porque são meus
amigos, me conhecem. Eu recebo muitos e-mails de pessoas que
leram O que é educação ambiental e que me dizem que a leitura do
texto deu vontade nelas de me enviar um e-mail. Eu acho isso extraordinário. Muitas dessas pessoas são estudantes e têm a idade do
livro ou são mais novas que o livro. Porque também, Leandro e Davi,
os meus textos não são só textos. Eles são uma parte de mim, aquilo
que eu ofereço, aquilo que sai das minhas entranhas, uns mais, outros
menos, mas os meus textos refletem os compromissos que eu tenho
comigo, com a vida e com o mundo. As pessoas que conseguem ir
além da interpretação, do cognitivo, da informação que o texto traz,
conseguem observar essa força do texto. As pessoas se sentem como
parceiras ou em diálogo comigo. É uma coisa extraordinária, que
sempre me emociona, e aí eu fico achando até que não sou eu o autor.
Parece que o Marcos Reigota do O que é educação ambiental não sou
eu, sabe? Mas sou eu inteiro. Eu fico muito grato de saber do impacto
do livro na vida e na formação de muitas pessoas.
Agora eu voltei a ler Nietzsche, por conta dessas coisas todas que
estão acontecendo no Brasil. Reli o Assim falou Zaratustra, O

Anticristo, e estou lendo a biografia que saiu recentemente em três
volumes, tem mais de mil páginas. O Herman Hesse eu voltei a ler
também com essa preocupação do nosso encontro. Estou ouvindo
muita música popular, Carmem Silva, Perla, Nalva Aguiar, Cascatinha
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e Inhana, Elisete Cardoso, Nelson Gonçalves, ngela Maria... Tenho
procurado investigar essa sensibilidade popular brasileira, ou seja, do
que nos caracteriza como sujeitos do Brasil profundo e das profundezas. A Elza Soares, por exemplo, eu já tinha comentado nos meus
seminários que o CD dela, Deus é mulher, é um tratado filosófico. Nesse
momento em que nós estamos vivendo no Brasil eu escolhi um certo
recolhimento para me dedicar aos estudos e à reflexão. Em termos de
leitura tenho feito um mergulho em Nietzsche. As conversas sobre
Paulo Freire com a Nita Freire, minha amiga, são sempre instigantes.
Eu estive com ela na semana passada e conversamos durante 5 horas.
Muito do que a gente conversa eu trago pra sala de aula. O Paulo Freire
que leio não é um Paulo Freire engessado, reverenciado a qualquer
custo. Nós tínhamos previsto na aula passada ler uma entrevista que
a Nita Freire nos deu e que publicamos na Revista de Estudos
Universitários17. Íamos discutir a entrevista e eu comecei a falar como
tinha sido meu encontro com ela, na casa dela, e o assunto consumiu
a aula toda, passou do horário, e eu ainda queria falar do encontro com
os sobreviventes da bomba de Hiroshima que residem em São Paulo e
não deu tempo. Saí daqui com a sensação de ter dado a melhor aula
que eu podia ter dado. Então, essa sensibilidade que eu acho importante discernir: por que é que numa sociedade como a nossa, que tem
aspectos tão afetuosos, tão acolhedores, tão generosos, principalmente no interior do Brasil, que é onde a gente nasceu, vive e trabalha,
onde a gente cresceu, como é que isso vai sendo substituído por uma
linguagem de morte, de extermínio, de prepotência? Precisamos
entender essa mudança tão evidente e cruel, e penso que podemos
tentar fazer isso através das músicas, através dos livros, conversando
com as pessoas e trazer isso para as nossas práticas pedagógicas
cotidianas.

17
Relembrando Paulo Freire: entrevista com Ana Maria Araújo Freire, de Márcia
Aparecida Germano e Marcos Reigota. Revista de Estudos Universitários, v.35, n.1, 2009,
pp.203-225.
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LB: Paramos aqui. Está de bom tamanho. A gente agradece, só vai
desligar a gravação, e a gente pode conversar um pouquinho mais.
Obrigadíssimo!
MR: Obrigado vocês. Imagina!
DC: Obrigado! (palmas)
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MUNDO

Epidermes Fílmicas:

toques, memórias e sensações
Por José Douglas Alves dos Santos
Uma referência de vida. Eis minha percepção da arte, e mais especificamente da sétima arte. Sentimos e percebemos uma obra cinematográfica com todo nosso sistema sensorial, e não somente com a visão
e audição; exercitamos também o olfato, o paladar e o tato. Não são
raras as vezes em que medo, aflição, angústia, raiva, injustiça, alívio,
prazer, desejo, calma, humor, bem como todas as possíveis sensações
e emoções, se incorporam na gente em um processo que envolve cada
um dos sentidos. Por meio de sua dimensão tátil e biocultural, as
imagens em movimento do cinema revelam a pele do mundo, suas
marcas, seus cortes, suas cicatrizes (das mais superficiais às profundas), suas dores... Por outro lado, elas trazem seus horizontes de sonho,
poesia e esperança. Esta seção é composta por breves comentários
sobre filmes que apresentam cada um a sua pele do mundo, em diferentes texturas, camadas, cenários e contextos. A partir da epiderme
de máquinas, de anjos, ou mesmo naquela que envolve a figura da
morte, alcançamos a derme da humanidade, passando a compreender melhor o mundo e nós mesmos. Os comentários aqui dispostos
são mais convidativos que analíticos, no sentido de que se trata da
artilha de um olhar-toque sobre longas-metragens que inspiraram
uma geração de educadores e educadoras ambientais. Que essa leitura instigue você a (re)ver tais produções, sentindo o peso e a leveza
dessa experiência.

Obs.: Todas as imagens deste capítulo foram retiradas do site do IMDb: https://www.imdb.com
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Blade Runner

Ridley Scott

Asas do desejo

Wim Wenders

Amores brutos

Alejandro G. Iñarritu

A classe operária vai
para o paraíso
Retratos da vida
O massacre em Guernica
Jonas que terá vinte e cinco
anos no ano 2000
O ano passado em Marienbad
Stalker
Danação
O sétimo selo
Ensina-me a viver
Teorema

Elio Petri

Claude Lelouch
Koldo Serra
Alain Tanner

Alain Resnais
Andrei Tarkovsky
Béla Tarr
Ingmar Bergman
Hal Ashby
Pier Paolo Pasolini

O filho do outro

Lorraine Lévy

Dois perdidos numa noite suja

Braz Chediak

O beijo no asfalto

Bruno Barrreto

(1982)

Blade Runner:

O caçador de androides
Blade Runner, de Ridley Scott
Um jogo entre ficção e realidade, um movimento de luzes e sombras,
uma dança de cores e sons — um caçador de androides que, no fim das
contas, captura a si mesmo. Uma obra que instiga, que desafia, que
inquieta. O ir além deixa de ser uma mera casualidade metafísica e
somos inspirados a perceber no cotidiano, nas relações estabelecidas,
nas imagens que aos poucos se quebram, uma verdade que não tem
mais pretensão de ser universal, ao aproximar o homem de seu caráter transitório e também transcendental, de seus limites e de suas
possibilidades. A isso podemos chamar hermenêutica ou de uma
experiência hermenêutica.
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(1987)

Asas do desejo
Der Himmel über Berlin, de Wim Wenders
Poesia. A obra de Wim Wenders, ao acompanhar as aflições de um
anjo que deseja sentir as inconstâncias do viver humano, nos transporta a uma viagem em que paisagens, ruínas, as texturas do lugar,
estão impregnadas de uma memória que parece pulsar vazia no horizonte da história. É o mundo tal como ele é. Todavia, em cada fragmento, em cada cena, em cada pequeno gesto, há uma força poética
que nos ancora, demonstrando que a beleza da vida continua presente
também na dor. Se a escuridão nos possibilita ver o brilho das estrelas, a tristeza dos e nos homens nos permite ver as suas asas. Eis o
mundo tal como pode ser. Poesia.
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(2000)

Amores brutos
Amores perros, de Alejandro G. Iñarritu
Visceral em muitos sentidos, o longa-metragem de estreia do diretor
mexicano deu início à sua famosa trilogia — composta, subsequentemente, por 21 gramas (2003) e Babel (2006) — e que, segundo o próprio
Iñarritu define, trata sobre histórias de pais e filhos, sobre os conflitos
e as intrigas provenientes da paixão desmedida, das experiências de
perda, da compaixão e das linhas de fronteira1. Em Amores brutos
temos a presença da morte como consequência dessas paixões que
excedem o limite de nossas vontades e expectativas. A morte, nesse
caso, mais como uma alusão à cegueira moral, ética, que se converte
em graves consequências em nossas vidas e também na das outras
pessoas, próximas ou não a nós. Sem atenuar a brutalidade crua do
mundo, o longa nos revela que o tempo tem a força de ressignificação;
e aprendemos que equilíbrio é uma linha tênue que se move em
distintas direções (alternando entre momentos ordem e desordem, de
silêncios e estrondos, de calmaria e frenesi, de amor e fúria), que difere da noção de linearidade, sem diferenças e contrastes, como muitos
imaginam.
1 Conforme ele menciona em entrevista à Folha de S. Paulo, em setembro de 2006.
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(1971)

A classe operária vai
para o paraíso
La classe operaia va in paradiso, de Elio Petri
O que é preciso para que um homem faça o difícil percurso, ou mergulho, reflexivo que o leva a questionar a si mesmo? Dentro de uma dinâmica e estrutura social que desintegra os seres em elementos rudimentares, ou que os configura como descartáveis, o enredo inerente
ao sujeito que, por ventura, começa a pensar com mais atenção sobre
o que faz nos leva a refletir sobre as variantes do sistema capitalista e
sua lógica mercantil, que trata tudo e todos como produtos que devem
render mais, e mais, e mais... Na vigilância dos corpos, na domesticação da mente e na supressão do espírito, o círculo produtivo e automatizante engole e vomita gente: homem, homo, húmus. O cárcere privado, afinal, é seu refúgio.
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(1981)

Retratos da vida
Les uns et les autres, de Claude Lelouch
Estética, beleza, arte. Das muitas formas de se destruir vidas humanas, ressoa sempre essa que está presente na sua reconstrução.
Porque nela (e por ela) se alcançam os sentimentos mais profundos,
as verdades inatingíveis, que cabem a cada um encontrar. Verdades
estas que, ao contrário de muitas, não se impõem, nem tampouco se
traduzem como absolutas. A arte, por meio de suas diversas formas de
expressão e manifestação, agrega indivíduos, aponta caminhos,
estreita laços. A música e a dança estão no mundo como o vento e as
árvores. Uma associação profunda; uma simetria singular. Bem como
podem ser a memória e a história, numa sociedade muitas vezes regida pela manipulação e pelo esquecimento.
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(2016)

O massacre
em Guernica
Gernika, de Koldo Serra
Até que ponto nosso olhar sobre o mundo alcança o próprio mundo e
contribui para torná-lo um lugar melhor? Em situações extremas,
onde para muitos a esperança se restringe à difícil tarefa de
manter-se vivo, como mais um dos sobreviventes, ter alguém que
possa contar essa história ajuda na luta contra as forças inimigas —
ou mesmo aliadas — que estão mais preocupadas com a propaganda
e suas ideologias. O papel ético dos que trabalham com a imagem e a
palavra se reflete em sua postura perante tais situações. Às vezes é a
narrativa de apenas uma pessoa, o que para alguns pode parecer
pouco; mas no fundo, aquela história, aquela imagem, ou a história
contida naquela imagem, diz respeito não a uma, mas a todas as
pessoas, porque faz parte da história de toda humanidade.
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(1976)

Jonas que terá vinte
e cinco anos no ano
2000
Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000, de Alain Tanner
A utopia e o sonho, o sonho e a utopia. Os medos e o progresso, o
progresso e os medos. Os indivíduos e a sociedade, a sociedade e os
indivíduos. O tempo, a história, a renúncia, o movimento. Sublinhando
interrogações e expectativas presentes em um período de efervescência no contexto político, em paralelo com o consumo automatizado da
vida, dos desejos, da produção de fantasias e de alucinações que se
introduzem no imaginário social, alguns pequenos profetas dão prova
de suas convicções, acreditando ser possível manter os sonhos e
seguir a utopia que está no horizonte — cada vez mais individual que
coletivo —, fazendo-nos dar mais um passo à medida que ela avança.
Nesse cenário, em que o ano 2000 era futuro há pouco tempo atrás, a
luz continua no fim do túnel, iluminando alguns que preferem andar
em outra direção.
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(1961)

O ano passado
em Marienbad
L’année dernière à Marienabad, de Alain Resnais
Como uma estrada que só conhecemos ao seguir por seus caminhos,
aqui a câmera, com os seus preciosos movimentos, nos apresenta à
história, que se abre em percursos que desafiam a percepção. Com um
ritmo contínuo, mas não linear, lento e sem pressa, como alguém que
durante a caminhada aprecia a paisagem à sua volta, notamos que o
tempo e a realidade se confundem ou nos confundem, trabalhando
com o poder do imaginário e da imaginação. O que está representado
pode não ser uma imagem segura de sua representação — nem toda
imagem diz a verdade ou mesmo tem pretensão de dizê-la. Os enigmas que compõem e estruturam a narrativa assemelham-se ao domínio do onírico, deixando-nos mais indagações que respostas. E, como
por vezes acontece ao acordamos, sentimos, ainda que distantes, os
ecos daquela experiência.
164

(1979)

Stalker
Сталкер, de Andrei Tarkovski
A ciência e a arte têm algo em comum. O olhar do artista e o olhar do
cientista assemelham-se ao da criança: olham para o mundo com
curiosidade. Os caminhos para desvendar, compreender e explicar o
mundo são múltiplos, mas neles há o perigo das ideologias e dos regimes totalitários, que impõem suas verdades em nome de reis, leis e
deuses. Toda criança tem vontade de conhecer o mundo, mas o mundo
é construído por adultos, sendo que a maioria destes perderam essa
vontade ou foram levados a deixá-la de lado. Fica a sombra de um
tempo em que as escolhas eram mais simples e as consequências
mais brandas; em que o quintal era maior do que o mundo. A memória, quando abandonada às zonas secas de desejos vis, revela interstícios de nós mesmos. Mas tem de haver mais. É preciso encontrar a
criança (a arte) no homem (na ciência).
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(1988)

Danação
Kárhozat, de Béla Tarr
Esculpir no tempo a poesia de nosso olhar sobre o mundo e sobre a
vida. Uma tarefa que não é fácil e que requer dos que tentam uma
sensibilidade que os diferencie do mais do mesmo. Desse modo, a filosofia como uma arte do pensamento se transfigura no cinema: a arte
como uma filosofia. Em seus cenários, a atmosfera sombria do tempo,
da solidão e do vazio existencial. Na hora da canção em que eles dizem

baby, eu não soube o que dizer... A busca por alcançar a verdade que os
sentimentos exprimem e só a arte parece ser capaz de conseguir; o
momento mais próximo de Deus e da alma. A vida além da sobrevivência. As imagens e suas narrativas, sua melodia e a força do silên-

cio compõem uma harmonia substancial na busca de respostas sobre
a vida em suas esferas mais humanas, mais sutis, mais abruptas.
Diante desse cenário: Ah, vida real, como é que eu troco de canal?
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(1957)

O sétimo selo
Det sjunde inseglet, de Ingmar Bergman
No rastro de destruição causado pela prepotência de alguns em querer
adequar tudo e todos a determinados ideais e crenças — onde até hoje
se decompõem diferentes povos e culturas —, alguns param para
questionar a razão de tanta catástrofe humanamente engendrada. Os
demônios, afinal, estão fora ou dentro da gente? E se este mundo for o

inferno de outro planeta? A indagação feita por Huxley encontra seus
vestígios na história e está bem documentada em diferentes áreas do
saber e da vida. O cinema, que em obras singulares produz mais questionamentos do que se limita a oferecer respostas fáceis, está entre
essas áreas onde o homem se defronta com suas certezas e, permitindo-se tal coragem, dialoga com seus semelhantes. Nesse diálogo ele
compreende melhor o significado da própria existência em relação a
si mesmo e aos outros, em um jogo que se ganha e se perde.
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(1971)

Ensina-me a viver
Harold and Maude, de Hal Ashby
Problemas, todos têm os seus. Não existem maiores ou piores, mais ou
menos importantes quando alguém está com eles, porque os seus
sempre serão maiores e mais importantes do que os de outras pessoas. Até que um dia a gente percebe que não é bem assim. É difícil
medir a dor alheia quando estamos preocupados demais com a nossa.
Experiência, eis algo fundamental; e não tem a ver com idade, é muito
mais uma questão de aprender, com o tempo, com os outros, com a
própria vida. Aprender a viver, olhando o horizonte, sabendo que há
sempre mais um passo que podemos dar. Até porque a vida, no fim das
contas, como ensinara um homem simples, é como uma caixa de
chocolates, você nunca sabe o que vai encontrar. Ela contém de tudo,
e a nada escapamos: drama, melancolia, romance, suspense, comédia,
guerra, amor... Assim é a vida, Charlie Brown.

168

(1968)

Teorema
Teorema, de Pier Paolo Pasolini
As aspirações mais supérfluas, as ideologias mais prepotentes, as
relações mais superficiais. O que nos leva a entrar num labirinto de
mentiras ou a construir muros entre nós mesmos? Seria mais fácil,
isso nos diz a canção, fazer como todo mundo faz, mas a que preço? A
quebra das imagens tão bem estabelecidas se produz a partir dos
encontros que permitem perspectivas distintas, pois no choque cultural também há compreensão, desse outro que é semelhante de você,

diferente de você, passageiro de você, à espera de você. Há quem veja
no mundo somente o caos. Há quem enxergue no caos uma ordem. Os
dilemas pessoais oscilam, vacilam, são até mesmo rompidos; mas
não por uma teoria, por uma apologia ou por uma ordem. Eles se
reconfiguram na medida em que nos identificamos com a imagem
antes embaçada no espelho. Mais do que desejos, uma vida inteira
reprimida.
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(2012)

O filho do outro
Le fils de l’autre, de Lorraine Lévy
Família: pai, mãe, filho, irmão. Algumas tradições confundem os elos
com a consanguinidade, e com isso as pessoas perdem a chance de
fazer, sem medo e rancor, uma avaliação séria e profunda do significado de suas escolhas e do rumo de suas vidas. “Filho do meu sangue”.
Que expressão mais arbitrária! O sangue em nossas veias por acaso
tem a possibilidade de escolher o corpo no qual circula? Se assim
fosse possível, quantos corpos com mentes insanas ele faria questão
de manter vivo? Por algumas ideias arraigadas criamos parâmetros,
rótulos, enquadramentos, padrões. Expomos feridas que demoram a
cicatrizar nos outros, exigindo deles o que não cabe (ou não deveria) a
nós decidir. A inquisição continua presente em nosso olhar, em nossos
pensamentos, em nossas atitudes. Coexistência, identidades, interdependência. Pense fora da caixa. Família: ?
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(1971)

Dois perdidos numa
noite suja
Dois perdidos numa noite suja, de Braz Chediak
No teatro da vida
Ganha peso a tragédia.
Humilhados e oprimidos,
Em busca da mesma quimera.
Ante as representações que os definem
Ontem eram culpados, hoje vítimas e amanhã...
Não se escolhe viver dessa forma a vida
Não tem sentido toda essa amargura.
Quando o seu texto já foi escrito
É possível mudar a estrutura?
Talvez haja alguma saída
Antes que se declare
Morte prematura.
171

(1981)

O beijo no asfalto
O beijo no asfalto, de Bruno Barreto
Quanto vale um beijo no último suspiro de sua vida? Um simples ato,
um pequeno gesto, e em uma partilha de afeto o chão da vida treme e
tudo ao seu redor parece desmoronar. Ter compaixão, em um mundo
cercado por abutres à espreita de suas fraquezas é uma grande virtude. Entre muros e grades que nos impedem de observar o horizonte
dentro de nós mesmos, bem como provocam uma ânsia a respeito da
vida alheia, irrompemos como neandertais que figuram nas cavernas
asfaltadas da modernidade. Quando o absurdo vira regra e a verdade
não tem mais relevância, nos perdemos na espiral de ilusão que vende
o crime, aponta o culpado e julga a melhor solução, correndo o risco de
retornar, a cada final e repetidamente, aos mesmos inícios. Não se
trata de mera repetição factual; os contextos são outros. Ainda assim,
está claro que esse é um lugar onde os fracos não têm vez.
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Leituras
Por Victor Anselmo Costa
“O texto vibra; o leitor o estabiliza, integrando-o àquilo
que é ele próprio. Então é ele que vibra, de corpo e alma.”
(Paul Zumthor em Performance, recepção, leitura, 2018)

Literatura é coisa repleta de pelos: pelos avessos nos agarra, pelas
superfícies nos arrepia. Lendo livros um leitor se encontrará presente
performando as palavras de um outro. Literatura exige corpo: pele
para se assustar, dedos para folhear, olhos para fugir da página. Voz
para desenterrar um canto quando surge aquela frase. Eu li uma frase
que não quero esquecer: então anoto, componho, brinco com ela.
Os textos aqui estão pelando, acabaram de sair do fogo. Capturei pelos
parágrafos frases que me convidaram a suspender o tempo de leitura;
pelos poemas, capturei versos. Para cada livro, enveredei de descobrir
uma roupagem, digo: uma pelagem nova, para escrever mais próximo
a eles do que a mim mesmo. Encharquei a pele com a poesia-baba
destas Leituras. Quis retirar dele algo de seu sabor original (e delicioso) e repeti-lo no texto. É uma brincadeira de mímica. Uma pantomima! Um convite para pelear com as palavras em seu jogo de leituras.
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Obra
completa
de Carlos
Drummond
de Andrade
“Meu coração cresce dez metros e explode
- Ó vida futura! nós te criaremos.”
(Sentimento do mundo, 2012)
“A vida é gorda, oleosa, mortal, sub-reptícia”
(A rosa do povo, 2012)

Vai, Carlos, explode! A ilha de Manhattan,
o tráfego, os mal amares.
Tu que é poeta da noite e do medo.
Que é o poeta gauche anarquista:
estamos caducos de tua ausência.
Vai! Explode, salta, canta.
Escreve uma bomba
Retumbante.
Escreve uma palavra retumbante.
Faz vibrar este mundo grande de ruas
pequenas, de homens pequenos.
Faz vibrar, em nós, esta vida futura.
Fonte imagem: https://amzn.to/2zyDWb6
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(1958)

Memórias de
uma moça
bem
comportada
Escrito por Simone de Beauvoir
“Subitamente o futuro existia; ele me transformaria
em outra pessoa que diria eu e não seria mais eu.
Pressenti todas as frustrações, as renúncias, os
abandonos e a sucessão de meus mortos. Continuava a crescer e sabia-me condenada ao exílio:
busquei socorro em minha imagem.”

A criancice tranquila entre as hortênsias. A
família católica e o reverso do mundo: a guerra que traz a decadência burguesa. Uma
menina que cresce absurdada com a solidão, a
condição humana, a condição feminina, mais
ou menos consciente de seus gestos de afastamento. É preciso perder a fé e enfrentar o pai.
Educar-se, amar, escrever, viajar e andar sozinha por uma nova cidade, ser outra e dizê-lo
sem medo: crescer é um verbo recheado de
outros verbos. Nessa autobiografia, publicada
em 1958, o primeiro volume de uma quadrilogia, Simone revisita suas memórias mais
antigas, seus diários da adolescência nos
cursos universitários, os primeiros passos da
carreira com a literatura. Não sem imiscuir
em sua escritura memorialista a agudeza de
seu pensamento timbrado de desejo e intensidade: “Eu invejava um coração capaz de bater
através do universo inteiro”.
Fonte imagem: https://amzn.to/3bigrQP
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(1997)

Os romances
de Luiz
Antonio de
Assis Brasil
“— Sabe o que é isso, mãe? Estão afinando. Clara
Vitória pousou o bastidor sobre os joelhos: — Mãe,
preciso aprender a ler. — E para quê? — D. Brígida
repunha os óculos. — Era um gosto, mãe.”
(Concerto campestre, 2008)

Desde um lugar estranho olhar o pampa: colocar uma suspeita em torno da história. Dos
farrapos e suas guerrilhas, seus romances
proibidos. Como seria, então, olhá-la com
curiosidade o bastante para oferecer entrelinhas às linhas já escritas, estouros aos seus
disparos e uma qualidade qualquer de tempo
(se chove, se venta), como bem poderia ter

sido?
Escritor porto-alegrense, reconhecido pelo
pioneirismo com as suas oficinas literárias,
seus romances são capazes de enovelar no
texto os modismos do Rio Grande do Sul e nos
mostram assim que a ficção pode ser o estran-

geirismo suficiente para iniciar uma escrita.
“Era um gosto, mãe”, poder ler a história
escrevendo-a.
Fonte imagem: https://amzn.to/2WMBbLv
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(1961)

Grandes
esperanças
Escrito por Charles Dickens
“No pequeno mundo em que vivem as crianças, não
importa quem as crie, nada é mais delicadamente
percebido, nada é mais delicadamente sentido que a
injustiça. Pode ser que sejam pequenas as injustiças a que uma criança é exposta; mas a criança é
pequena, e seu mundo é pequeno.”

Para ser lido em voz alta. Cada breve capítulo
esconde sob sua trama um acontecimento
cativante. Pip, um moleque da classe trabalhadora, narra sua história de vida. A casa em
que sua irmã o criara “à mão”. A paixão por
Estella, uma menina sarcástica, que também
o tem às mãos: sente prazer em desapontá-lo.
A bem-aventurança, e estranheza, de herdar
uma fortuna, para sair do pântano em que
vive e subir na vida. Adulto, viaja para
Londres, “oficina do mundo” vitoriano, que
mostra, então, suas garras. Escrito em 1860 e
publicado em fascículos na revista literária

All The Year Round, com um sucesso de
público sem precedentes, Grandes esperanças
é intenso e sólido como um martelo e uma
bigorna: “Não consigo atinar com o nome
certo para essa dor, só Deus sabe o que eu
passei”.
Fonte imagem: https://bit.ly/3fBXqwh
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(1866)

Crime
e castigo
Escrito por Fiódor Dostoiévski
“— Oh, meu amigo, a natureza corrige-se, emendase; se não fosse assim, ficava-se sempre preso a
preconceitos. Sem isso, não haveria grandes
homens. Fala-se do dever, da consciência — e eu
nada direi em contrário, — mas como interpretamos
essas palavras?”

O dinheiro, o dinheiro! Mas a moral, a moral…
Os penhores, os penhores! Mas o Juízo, o
Juízo…
Em 1866, quando se deu a escrita dessa história — quando o tormento de Raskólnikov desaguou naquele ato —, causaria menos espanto
se a um criminoso ocorresse justificar seus
atos com as boas e justas razões? Solilóquios
confusos e um discurso peremptório (proferido pelo povo, nas tavernas) bastam para motivar um homem para que faça aquilo? A miséria humana, constringida pelos horrores de
sua época, podem forçá-lo a fazer… Mas seu
livre-arbítrio! E o perdão, o perdão… A psicologia justificará… isto que tivera coragem de
fazer um homem com as suas próprias mãos?
E ainda, de forma premeditada… “— O caso
está claro.” “— Não é tal; escuro e bem escuro é
que é.”
Fonte imagem: https://bit.ly/2zt7dEn
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(1939)

Palmeiras
selvagens
Escrito por William Faulkner
“Por que não? Afinal, por que não? E agora quase
podia ver o guardião da velha e disciplinada paz e
resignação empunhando armas, o taciturno Moisés,
apenas esquálido e fanaticamente proibitivo: Não.
Você não irá. Deixe as coisas como estão. Já conseguiu a paz; não deseja mais nada.”

Duas linhas narrativas, Palmeiras selvagens e

O velho, compõem esse livro publicado em
1939. Na primeira história, o desejo de viver
uma paixão inesgotável — espremida (como
se espremeria um limão) contra a falta de
dinheiro —, gera em Charllote e Wilbourne a
fúria (seu sumo) necessária para abdicar e
fugir e fugir e fugir da mesmice do casamento
e da estabilidade profissional. Na segunda, o
desejo de um prisioneiro (ou do prisioneiro no
Prisioneiro), ilhado em um barco durante uma
forte enchente, que luta para voltar à sombra
daquele mesmo dique que guarda as mesmas
águas desse Mississípi revolto que agora o
envolve, para o campo onde executa seus
trabalhos forçados e de onde não se pode,
afinal, nem mesmo ver o rio: “— Tudo que eu
quero no mundo é só me entregar”.
Fonte imagem: https://bit.ly/3dwftSF

180

(1919)

Demian
Escrito por Hermann Hesse
“Todavia, só me interessam os passos que tive que
dar na vida para chegar a mim mesmo. Deixo
resplandecer na distância todos os pontos de repouso, ilhas encantadas e paraísos, cujo sortilégio
provei e aos quais não desejo voltar.”

Entre a luz e as sombras, uma criança move-se em conflito. Há Deus e há os crimes dos
moleques. Há Abel, assassinado por Caim, e
há esses que devotam, não ao primeiro, mas
ao fratricida, a boa herança de uma coragem
— a coragem de fazer-se através das próprias
mãos. Há o pai, a mãe, a mulher amada (sua
imagem!), mas há essa águia que emerge nos
sonhos para mordiscar nossas certezas diurnas. “A ave sai do ovo, o ovo é o mundo, quem
quiser nascer tem que destruir um mundo.”
Publicado originalmente em 1919, sob o pseudônimo de Emil Sinclair — referência ao
narrador angustiado das memórias que
compõem o livro —, Demian continua sendo
uma leitura de força atrativa e fulminante.
Lê-se como se afogar na escuridão: em queda,
para a profundeza de si.
Fonte imagem: https://bit.ly/3fBXqwh
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(1952)

Invenção
de Orfeu
Escrito por Jorge de Lima
“Qualquer que seja a chuva desses campos
devemos esperar pelos estios;
e ao chegar os serões e os fiéis enganos
amar os sonhos que restarem frios.”

1
Não te assustes com uma ilha lírica
surgida de súbito no seio da poesia:
é a linguagem brasílica que arrisca
arrancar-se do riso à luz do dia.
2
“Era um poema nascendo, era um mistério
era um novo pecado
se movendo”
3
Lima versa sem
versículo guia.
Geofagia pura
e caipira:
come barro, peixe, pedra, rio.
Pirilampa seus onze mil (!) versos
inventados para Orfeu.
Nome primeiro à obra? Dar-se-ia
(e com justeza) cosmogonia.
Fonte imagem: https://amzn.to/2xZm20Y
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Obra
completa
de Clarice
Lispector
“Há uma coisa em nós que desorganiza tudo — uma
coisa que entende.” (Mineirinho, 2016)
“Mas nós, que aqui estamos, temos um gosto e uma
nostalgia pelo deserto como se já tivéssemos sido
desapontados pelo sangue.” (Discurso de inauguração, 2016)
“É para mim que vou.” (É para lá que vou, 2016)

Palavras tão agudas sobre o ser e seus sopros
de vida, proferidas, não por uma bruxa — como
lhe disseram em tantas ocasiões —, ou com
qualquer

outra

natureza

sobre-humana.

Apenas retirando cirurgicamente do próprio
corpo, humano, algo de estranho, mais próximo de si mesmo, e da palavra um passo em
direção ao não-dito. E do pensamento, o seu
avesso. Amor? Uma criança que sonha e se
desespera sozinha. De um búfalo quieto — o
ódio. E se for preciso matar uma barata...
Há relatos de que Clarice bebia muita Coca-

Cola. E assim gosto de pensá-la. Demasiado
humana.
Fonte imagem: https://amzn.to/3dHnswq
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(1962)

A cidade e os
cachorros
Escrito por Mario Vargas Llossa
“E se ele sai correndo, como treme, e se começa a
chorar, como corre, e se for verdade que o Jaguar
come o rabo dele, como sua, e se acendem a luz
agora, como fujo daqui?”
“Os cachorros são bem fiéis, mais que os parentes.
Fazer o quê?”

Alberto, o Poeta, escreve cartas e romancinhos para juntar grana, precisa comprar as
respostas para a prova de Química do Colégio
Militar em que está aquartelado, em Lima.
Está bem, se comparado aos serranos, índios e
negros. Sabe que sua vida prévia em Miraflores
lhe dá vantagens e regalias por ali. Mas precisa se manter bravo, corajoso, macho, senão
vão ferrar com ele. E ter as amizades corretas.
Os meninos por ali são cruéis, só vendo, o que
fazem com os bichinhos…. No extremo, o que
serão capazes de fazer? Nesse romance inaugural de Vargas Llosa, com inspiração autobiográfica, publicado originalmente em 1962,
a violência que permeia a vida desses adolescentes é apresentada com crueza, denunciando seus efeitos destrutivos e, também, criativos. São as estratégias de sobrevivências, os
crimes, as tentativas de fuga e suas linguagens particulares.
Fonte imagem: https://bit.ly/3btDUi3
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(1981)

A guerra
do fim
do mundo
Escrito por Mario Vargas Llossa
“Passou seus olhos sobre os cem, cento e cinquenta,
duzentos esfarrapados, que o escutavam imersos
ainda nas emoções da véspera e além de olhá-los
pareceu vê-los. ‘Agradeça ao Bom Jesus, disse-lhes
com suavidade, pois parece que escolheu vocês
para dar exemplo.’”

Ficção suja de verdade, empoeirada com a
poeira levantada do chão pelos guerrilheiros
de Canudos. Vargas Llosa visitou o lago-mar
que hoje inunda a terra prometida de Antônio,
o Conselheiro; viu a inscrição “Deus é Maior”,
talhada pelo próprio líder, na igreja erguida no
interior do estado da Bahia, naquele, não tão
distante afinal, século XIX. Traçou o caminho
das mesmas cidades que os jagunços, fascinado pela profundeza abismal desse episódio
trágico da história brasileira em que para os
lazarentos dos sertões um mundo novo se
desfez à bala. Fez-nos então o anarquista
frenólogo, o monstruoso escriba dos revoltosos, os jornalistas republicanos, os monarquistas donos da terra, falando palavras em
espanhol (o autor é peruano, afinal de contas),
pintando com algumas cores mais o universo
em todo agreste deste Brasil que “O AntiChristo nasceu para governar”.
Fonte imagem: https://bit.ly/3dVd7gt
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(2009)

Sabres
e utopias:

visões da
América Latina
Escrito por Mario Vargas Llossa
“O que há por trás dessa permanente transmutação
da realidade em ficção? A pretensão de preservar
certas experiências importantes contra a passagem
do tempo devorador? O desejo de exorcizar, transfigurando-os, certos fatos dolorosos e terríveis? Ou,
simplesmente, um jogo, uma embriaguez reunindo
palavras e fantasias?”

Desde a capital de seu país, esta Lima de garoa
fina e constante, Vargas Llosa, o batráquio,
irradia sua pluma crítica para as facetas da
América Latina de onde ele mesmo se desentranhou. São ensaios inspirados em experiências pessoais, cartas dirigidas a ditadores
militares, textos de opinião ácidos sobre a
política no México, na América Central e
Caribe, nos Andes, artigos de crítica literária
dedicados aos romancistas e poetas de nosso
continente. Um apanhado vasto de textos,
fiéis à complexidade de posicionamentos que
ronda a biografia do autor. São dizeres que
dialogam com a matéria bruta dessas tantas

américas, castigadas por uma história de
violência colonial e autoritarismos de todos
os matizes, por um intelectual que entendeu
que a “literatura não é para descrever países,
mas sim para inventá-los”.
Fonte imagem: https://bit.ly/2X2oaNN
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(1974)

Os filhos
do barro
Escrito por Octavio Paz
“Não, a história não é una: é plural. É a história da
prodigiosa diversidade de sociedades e civilizações
que os homens criaram. Nosso futuro, nossa ideia
do futuro, bambeia e balança: a pluralidade de
passados torna plausível a pluralidade de futuros.”

Publicados originalmente entre 1972 e 1974, já
sob esse mesmo título, os ensaios vertiginosos de Os filhos do barro, recheados de concepções faiscantes, buscam desenhar a história
dos encontros e desencontros entre a poesia
moderna e o tempo da modernidade: do enlace entre a língua dos poetas e a áspera história
dos séculos XIX e XX. Um traçado de crítica
sobre suas grandes correntes literárias, seus
movimentos de ruptura e disrupção. E, afinal,
de sua inevitável fratura: a modernidade
desterrada, ela mesma, do futuro que tanto
buscou colonizar. Octavio Paz é testemunha
dessa quebra; a afirma e a desampara a seu
modo: fazendo um elogio ao tempo puro, isto
é, ao tempo da leitura. “O poema não para o
tempo: ele o contradiz e o transfigura.”
Fonte imagem: https://bit.ly/2ztOsk0
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(1925)

Poesia
completa
de Alberto
Caeiro
Escrito por Fernando Pessoa
“Olho e comovo-me,
Comovo-me como a água corre quando o chão é
inclinado,
E a minha poesia é natural como levantar-se vento”

A Natureza espanta
A um guardador de pensamentos inclinados:
Não há nada por detrás das coisas — e a
Natureza é isso mesmo:
A Natureza e nada mais. Não cabe ao poeta
ficar adicionando
Palavra à coisa. Palavra à outra palavra.
Charco à alma,
Ela mesma já encharcada de mentiras:
“O vento só fala do vento, o que lhe ouviste foi
mentira,
e a mentira está em ti”
Estuda, então, o olhar da chuva a cair e da
água a correr
Que aprender o mundo é apenas aprender a
vê-lo.
Fonte imagem: https://amzn.to/2zBAgp1
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(2008)

O homem que
queria salvar
o mundo
Escrito por Samantha Power
“Ele havia sido alertado de que tiros sérvios poderiam furar a base do avião e penetrar no assento por
baixo, de modo que sentou sobre seu colete à prova
de balas e se preparou para uma descida que, sabia,
seria brusca e desagradável. Depois que o avião
patinou até parar, ele desembarcou com uma mala
leve e uma pasta.”

Carioca, estudante de Maio de 68, filósofo.
Sergio, aos 21 anos, ingressa na Organização
das Nações Unidas e ali passaria o resto de
sua vida, intercalando entre a burocracia de
Genebra e o trabalho humanitário em campo.
A lista de países pelos quais mistura sua
própria trajetória é longa e impressionante, de
Bangladesh a Kosovo, do Iraque ao Timor.
Conheceu como poucos a dinâmica por trás
das guerras, dos voluntarismos transnacionais e das diplomacias multilaterais de nossa
história recente. Sua biografista, vencedora do
Prêmio Pulitzer, narra sua trajetória com
curiosidade, destacando a forte impressão que
Sergio lhe causara quando se conheceram: “Se
a Terceira Guerra Mundial estourar durante o
nosso jantar, não pediremos a segunda garrafa de vinho”.
Fonte imagem: https://bit.ly/3bAHtDe
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Obra
completa
de Mario
Quintana
“Descobrir continentes é tão fácil como esbarrar
em um elefante:
Poeta é o que encontra uma moedinha perdida...”
(Apontamentos de história sobrenatural, 1976)

Poesia. Faz-se
como quem tropeça
em uma formiga.
Falar do tempo, de uma cantiga de criança,
das palavras
velhas (o que fazer com elas?)
foi com Mario que aprendi a palavra
quincúncio.
Falar os destroços
da inteligência e do gênio humanos. Poesia
é puxar a perna de um grilo
e assim
desabar todo o horizonte!
O quincúncio é uma boa disposição
geométrica,
já a poesia

a poesia, em termos
de geometria...

Fonte imagem: https://amzn.to/2zt2KRY
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(1949)

Com a morte
na alma
Escrito por Jean-Paul Sartre
“Mas, meu Deus! Eu não queria esta guerra, nem
esta derrota; como podem obrigar-me a assumi-las?
Sentiu subir-lhe no peito uma raiva de animal
apanhado à traição e, levantando a cabeça, viu
brilhar a mesma raiva nos olhos dos outros.”

Escrito sob o regime de horror de uma França
ocupada pelos nazis, esse romance encerra a
trilogia Os Caminhos da Liberdade, apresentando a angústia desses personagens submersos em uma história que não elegeram.
Publicado já em 1949, com um ritmo galopante e uma perspectiva cinematográfica, é um
texto repleto de cortes, talhos e atropelamentos: as vozes se chocam, são remixadas.
Mathieu, Pinette, Brunet, Charlot, Schneider,
para nomear apenas alguns combatentes!
Muitas personalidades distintas enfrentam-se em extensos diálogos com as imagens e os
sons dessa busca pelo sentido da liberdade; e
suas contradições: “A minha decadência,
tenho de a viver, é um gosto de trago na boca.
Tu também, tu também tens a morte na alma”.
Fonte imagem: https://bit.ly/2WONvdZ
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(1971)

Incidente
em Antares
Escrito por Érico Veríssimo
“Tibério ficou a olhar por alguns instantes para a
cara do companheiro e depois, sem descerrar os
dentes que apertavam o cigarro, resmungou: ‘Pois
eu, meu velho, já vou começar a reunir gente. Acho
que dessa enrascada só saímos a bala. A guerra
civil é inevitável’”

E se nossos mortos levantassem para demandar suas queixas, iluminados pela lua cheia
de uma noite de sexta-feira 13, o que nos pediriam? Ora, o povo de Antares, se guardar alguma memória de seu passado, saberá dizer.
Nesse livro, publicado em 1971, a história
dessa cidade gaúcha, da fronteira, é narrada,
desde seus gliptodontes pré-históricos até o
fatídico ano de 1963, quando a política brasileira já rasgava as tramas frágeis de sua
democracia. Esse povoado rural, herdeiro de
infames coronéis, escuta as palavras de
Vargas, Jango e Brizola com uma animosidade fervorosa: querem agarrar seu destino nas
mãos. Tudo se torna ainda mais tragicômico
quando os coveiros são forçados a entrar em
uma greve geral, deixando na entrada do
cemitério sete corpos já velados. Justo em
uma sexta-feira 13… “A troco de quê Deus
havia de começar o Juízo Final logo neste
cafundó onde Judas perdeu as botas?” —
ouviu-se dizer de um cético gaiato sobre o
incidente.
Fonte imagem: https://bit.ly/3bk9b7a
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(1931)

As ondas
Escrito por Virginia Woolf
“Tenho um espaço de liberdade. Peguei todas as
pétalas caídas e as fiz boiar. Coloquei em algumas
delas gotas de chuva.”

Quem já foi à praia sabe… A sétima onda
sempre traz consigo alguma devastação.
Ergue-se imperiosa, a crista frágil porque alta
e bela e insistente, tomba então, espalhando
suas espuminhas brancas. E aí vem o repuxo.
Com nova insistência. Chega a beijar nossos
pés e partir. — Vejo um livro: há seis personagens. Bernard, Jimmy, Louis, Neville, Rhonda
e Susan. Falam-se sem se implicar. Inconformados em dizer esse mundo refulgente que os
cerca, são observadores. “Serei pelo resto da
minha vida alguém que se agarra à franja das
palavras”, disse Neville. Agora vejo a página
amarelada do livro “publicado originalmente
em 1931”. Quando o tempo ficou tão frágil,
porque tão alto e belo e insistente? E agora o
sol entra outra vez pela janela e um pássaro e
um peixe nadam comigo. Esperamos a chegada da sétima onda com pétalas nas mãos.
Fonte imagem: https://amzn.to/2xZo5lG
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Escutas
Por Marina Lopes e Gomes
Escrever com os sons, desenvolver uma escuta sensível, perceber
uma sensibilidade que eles mesmos carregam, e para isso: aguçar os
sentidos. O som pede o corpo, preenche o corpo. Percorre o tempo, o
que vivemos, o que escrevemos, o que produzimos. Esgarça, rompe,
multiplica, fragmenta, fissura identidades, dos múltiplos eus que já
fomos e que seremos. Ao ouvir atentamente, retornar aos sons, não
temos os mesmos ouvidos, os mesmos olhos, a mesma pele, nesse
processo nos ressignificamos, nos reconhecemos. É com eles, com os
sons, ruídos, instrumentos, melodias, letras, que também percorremos e vivemos na pele do mundo.

“Os olhos apontam para fora; os ouvidos, para dentro.”
(R. Murray Schafer em A afinação do mundo, 2001)1

1 SCHAFER, R. Murray. A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história passada e pelo atual
estado do mais negligenciado aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora. São Paulo: Editora Unesp,
2001. 381 p.
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Alegria, alegria
Alucinação

Caetano Veloso
Belchior

Atmosphere

Joy Division

Bachianas 4

ambas de Heitor Villa-Lobos,
com a Orquestra da rádio e
televisão francesa

Bachianas 5
Camille
Creep
Dead man
O fabuloso destino de Amélie
Poulain
La mort d´Orphée, ária da ópera
de Gluck

Radiohead
Trilha sonora por Neil Young
Trilha sonora por Yann Tiersen

Nelson Freire

Ná Ozetti
Nana Caymmi, 1975

Nana Caymmi

Psycho killer

Talking Heads

Summit

Astor Piazzolla e Gerry Mulligan

Tom Zé
Walking man

James Taylor

ZAZ
Zé Ramalho
Ziggy Stardust

David Bowie

(1967)

Alegria, alegria
Cantor e compositor Caetano Veloso
O farfalhar das folhas, o vão aberto na janela da casa assobiando, o frio
na pele, marcam a existência do vento lá fora. Seguimos à espera de
um vento que sopre a favor. Porém, enquanto soprar, seja na direção
que for, caminhamos. Nos distraímos, o vento pode muitas vezes nos
desorientar, mas ele é incessante, nos chama pra rua...
Ouvimos e seguimos.

Fonte imagem: https://bit.ly/3cu8Obx
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(1976)

Alucinação
Álbum de Belchior
Somos apenas moças e rapazes latino-americanos, percebendo que
ainda vivemos como nossos pais. Mas, calma, meu amigo… uma nova

mudança em breve vai acontecer!
Um álbum e um cantor que ultrapassam as barreiras do tempo.
A T E M P O R A L. Com sua voz marcante e uma sensibilidade que
exala pelas melodias e composições, Belchior nos emociona a cada
faixa do álbum. Sendo assim, esta se tornou uma das tarefas mais
difíceis que tive ao escrever os repertórios musicais. Apenas: escutem
Belchior, escutem.
Fonte imagem: https://bit.ly/2WvyGOO
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(1980)

Atmosphere
Single de Joy Division
Existe uma tensão na música — que parece sustentada pelos graves
do vocal, pelas baquetas batendo na bateria e pela letra (cantada em
um tom linear ao longo da faixa). Ela vai se espalhando pelos poros,
pelos nervos, até que é aliviada, ou aumentada — depende do sujeito,
do estado de espírito, do dia, do lugar —, pelos efeitos de sintetizadores
e instrumentos eletrônicos que marcam a música da década de 80.

Fonte imagem: https://bit.ly/3genlud
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(1957)

Bachianas 4
Heitor Villa-Lobos e a Orquestra da rádio e televisão francesa
Melancolia que emana dos violinos. Arrepia a pele, enche olhos de
lágrimas. Subidas de tons, semitons, que se elevam, depois descem
majestosamente, e se elevam novamente. Melancolia que se esparrama, bela e fria como orvalho das manhãs; amalgamada com momentos de tensão, de aflição, de tristeza e de agonia, que aumentam levemente os batimentos cardíacos — crepitam como fogo. Nos leva para
lugares irrequietos dentro de nós.

Fonte imagem: https://bit.ly/3d7RwQT

202

(1957)

Bachianas 5
Heitor Villa-Lobos e a Orquestra da rádio e televisão francesa
É como observar a paisagem passar, sentada da janela de um trem,
enquanto avança ao desconhecido. Despedindo-se daquilo que lhe é
comum. Dá uma sensação de saudade, sabe? E em alguns momentos
até traz essa sensação de agonia que a saudade também dá. É como
contemplar a essência de existir, com toda melancolia que nela há.
Por vezes, os olhos marejam.

Fonte imagem: https://bit.ly/3d1eXLO
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Camille
Cantora francesa
Camille experimenta música. A primeira canção que escutei da cantora era bem “francesa”, quer dizer, aquele estilo de música que vem na
cabeça quando pensamos nesse estilo de música. Numa “pegada” de
“La vie en Rose”, sabe? Ao adentrar nas canções de Camille se percebe
sua versatilidade e delicadeza. Músicas mais pops, experimentais,
modernas, clássicas, todas banhadas com lindos arranjos de vozes
em francês. Língua que, entoada aos coros, parece chegar como veludo aos ouvidos. Conhecer a cantora nos abre para outras facetas da
música — antes desconhecidas, pelo menos para mim. Retomo a esta
escrita-escuta, após alguns dias, para acrescentar: acordei cantarolando — com palavras criadas — trechos da música Le Festin, que faz
parte da trilha sonora do filme de animação Ratatouille de 2007.
Fonte imagem: https://bit.ly/2UfvzZI
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(1992)

Creep
Música de Radiohead
Somos todos weirdos. Estranhos, esquisitos; humanos com suas
manias, vícios, todos diferentes, constantemente se diferenciando.
Criando, destruindo, reconstruindo. Podemos não nos sentir parte
dessa sociedade que nos rodeia... Talvez não pertençamos aqui
mesmo, a esta sociedade… Mas a este mundo, sim: animais, parte de
um ciclo, criadores de outros modos de vida. Vivemos a potência de
pensar outras relações com o mundo que se afastem dessa única que
nos é imposta (do utilitarismo, do racionalismo, do autoritarismo, dos
fascismos).
Fonte imagem: https://amzn.to/3bUj2AM
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(1995)

Dead Man
Trilha Sonora por Neil Young
Neil Young criou a trilha sonora do filme Dead man — dirigido por Jim
Jarmush — enquanto ele assistia uma versão do filme que havia sido
recém editada. Aqui você se depara com o rock instrumental, com o
rock experimental e com o country. É diferente, é hipnotizante. As
músicas ajudam a dar o tom do filme — que é todo em preto e branco.
Regadas ao som da guitarra, bem “suja”, com distorções à regalia,
hibridizadas com elementos típicos da música country. É instigante.
Em alguns momentos, a guitarra parece fazer o som do trem, o som da
chuva, o som do vento…
Fonte imagem: https://amzn.to/3gekwcB

206

(2001)

O fabuloso destino
de Amélie Poulain
Trilha sonora por Yann Tiersen
A trilha sonora desse filme é tão marcante quanto sua produção
audiovisual. Yann Tiersen nos emociona com canções que enobrecem as cenas, os gestos, os pequenos e importantes detalhes dessa
obra. Ao som predominante das teclas do piano e do acordeom nos
aventuramos com Amélie pelas paisagens francesas. A rotina, o cotidiano, permeados pelas singularidades que nos distinguem, que nos
compõem. A fragmentação de identidades e seu eterno refazer. O
avesso. Os gestos, cheiros, lugares, detalhes… Os pequenos e simples
prazeres. Gostos e desgostos. A inocência e uma infância, um brincar,
que esparrama.
Fonte imagem: https://amzn.to/3ebbeMu
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La mort d´Orphée
Ária da ópera de Gluck com Nelson Freire
Dá para sentir o toque do piano na pele, como se os pequenos gestos
feitos com a mão para tocar as teclas pudessem ser sentidos. Assim
que as notas encostam nos ouvidos e adentram nos canais auditivos,
reverberam por toda extensão do corpo, por isso, atenção: essa música
pode causar arrepios — daqueles dos bons! Um piano, um músico e a
capacidade de nos emocionar profundamente, nos fazendo sentir a
melancolia suave que compõe a nossa existência humana.

Fonte imagem: https://bit.ly/2TyliaK
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Ná Ozetti
Musicista, cantora, compositora e artista brasileira
Mulher da música popular brasileira. Suas canções são acompanhadas por instrumentos típicos do samba e da MPB, a brasilidade está
sempre lá, marcando presença. O que não exclui outros estilos, pelo
contrário, ela caminha pelos múltiplos caminhos que a música permite — sintetizadores, guitarras, cordas, sinos etc. etc... Ná Ozzetti pode te
surpreender! Tire alguns minutos para ouvi-la, se quiser. Ao longo de
sua carreira, ela nos presenteia há tempos com suas canções e parcerias frutíferas com grandes artistas brasileiras.
Fonte imagem: https://bit.ly/37BUDQ3
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(1975)

Nana Caymmi, 1975
Álbum de Nana Caymmi
Com a suavidade e intensidade da voz de Nana Caymmi conseguimos
sentir os pés na areia, o cheiro da maresia, o calor do sol, a brisa do
vento marítimo, algumas gotículas de chuva do final da tarde, frio,
arrepio. Dá uma vontade de se apaixonar, ter Medo de Amar, só para ir
ao boteco tomar cerveja e ouvir um samba. Afinal, há melhor acompanhamento para um coração desiludido do que um bom samba?

Fonte imagem: https://bit.ly/2T1JZfw
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(1977)

Psycho killer
Música de Talking Heads
“Fafafafaaa fafafafafafaaaaar better.
Runrunrunrunrunrunrun awaaay.
Oh oh oooooooh.”

Fonte imagem: https://bit.ly/2TvScIR
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(1974)

Summit
Álbum de Astor Piazzolla e Gerry Mulligan
Dedos encostam em botões constantemente. Dobradores do ar, sopram
e contraem; boca firme, mãos firmes; inspiram... expiram... em caixas
torácicas e no fole do bandoneón. O som que sai do ar: vento de causa
humana. As notas emanadas são acompanhadas por cordas que
vibram intensamente, percussões que ditam o ritmo...
Ouço mais dedos, mãos inteiras que acariciam os ouvidos.

Fonte imagem: https://bit.ly/3dI5tWt
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Tom Zé
Cantor, compositor, performer, arranjador e escritor brasileiro
Antropofágico.
Tom Zé é indefinível.
Ou talvez só eu não consiga…
Fazemos assim…
Neste escrito convido você à defini-lo — mas só se você quiser.
“Eu tô te explicando pra te confundir
Eu tô te confundindo pra te esclarecer”
(Tom Zé — Tô [I’m] — álbum Estudando o Samba, 1976)

Fonte imagem: https://bit.ly/2yJvFBq
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(1974)

Walking Man
Álbum de James Taylor
Esse álbum de James Taylor é como um suspiro — pode ser doce, mas
também pode ser doído. Entre faixas melancólicas e outras mais
ensolaradas (por assim dizer), a voz de Taylor, o violão, os arranjos,
são todos deliciosos de ouvir. As canções podem ser carinhosas com
os ouvidos, o que não significa, necessariamente, que serão sutis com
o coração. Com características de músicas folk americanas, James
Taylor é como um “desespero doce-amargo” — expressão retirada da
entrevista de Marcos Reigota.

Fonte imagem: https://amzn.to/2WUx2GE
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ZAZ
Cantora francesa
Vibrante. Ensolarada. Florida. Zaz mistura estilos musicais (gypsy
jazz, música francesa, soul, entre outros) que estimulam nossos
músculos a se mexer — é como aquelas faíscas que se iniciam no
ouvir e percorrem os pelos do corpo. Entoadas em francês (em alguns
momentos em outras línguas, também) suas canções são deliciosas
de ouvir, chegam a dar um quentinho no coração e esboçar sorrisos no
canto das bocas de quem as escuta.

Fonte imagem: https://glo.bo/2BDEz4n
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Zé Ramalho
Cantor, compositor e músico brasileiro
Um arranhado na voz que dá textura.
Grave, treme, vibra.
Sensação de toque, tato.
Acompanhada pelos instrumentos, pelas composições, pelos arranjos,
nos transporta por paisagens.
Uma viagem pelo Brasil, no encostar do ouvido os sons.

Fonte imagem: https://bit.ly/2Lo49Ma
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(1972)

Ziggy Stardust
Por David Bowie
Aprender a ser muitos eus, a multiplicidade de ser. Descobrir as camadas que me compõe e me

d

e

c

o

m

p

o

r.

Por entre dedilhados na guitarra, chuvas de glíter, cabelos coloridos,
roupas, vozes arranhadas, noites mal dormidas, mensagens recebidas, debulhar quem fui, imaginar quem posso vir a ser, e ser todos ao
mesmo tempo.

Fonte imagem: https://amzn.to/3ghahEf
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Posfácio
Por Davi de Codes
Penso ser importante partilhar algumas das percepções sobre este
livro, sua elaboração e alguns desdobramentos, sem a pretensa noção
de que seria possível sintetizá-lo. Quem sabe, o foco maior aqui seja
deixar sentir e, para isso, se for preciso, dobrar as folhas, piscar algumas vezes os olhos, respirar lento e fazer uma leitura ao inverso, ao
reverso, ou ser aquele que retorna ao ponto de partida.
Seria possível reler este livro? Faço esta pergunta despretensiosamente como quem deseja que o encerramento dele seja uma abertura
possível para o iniciar incessante. Recomeço do livro, do mundo, no
mundo. Este texto final não traz explicações nem aprofundamentos
ao livro, mas, quem sabe, ressoa uma vontade de deixar novamente
explícita nossa intenção de que a multiplicidade faça germinar recomeços. E, para isso, desejar encontrar e conversar uma vez mais com
os leitores e as leitoras da obra, independentemente de como realizaram a leitura. Tanto para quem percorreu as páginas como um caminho linear até esta parte do texto, e chegou aqui talvez povoado pela
vontade de desfecho, quanto para quem preferiu ler em saltos, numa
outra experiência de leitura, e aqui parou. Neste sentido, espero que
todos sintam-se curiosamente impelidos a seguir afetados. O livro se
encerra visando a vontade de vitalizar o caminho e, nestes parágrafos
finais, um caminho que se ramifica ao contínuo e ao infinito.
Para mim, é importante mencionar que a construção deste livro é
atravessada pelo mágico desejo de fazer encontrar, de apostar na
poética de cada um e, a partir disso, ver florescer de beleza o nosso
trabalho, coletivamente. Penso que este foi o tom de cada parte do
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livro, de cada escolha elegida, de cada lindo integrante que se somou
ao coletivo de mundos que resolvemos partilhar e criar. Muitas peles
em contato e, por conta disso, a inequívoca gratidão que precisa ser
afirmada, ao passo que se afirma a potência do encontro que este livro
busca traduzir. A educação em constante começo, sobre a superfície
da pele do mundo, e de toda diferença que dela é possível germinar.
Participar da organização deste livro foi uma grande honra para mim
e tem uma importância ímpar na minha trajetória profissional. E
honra ainda maior foi poder encontrar e construir coletivamente um
livro tão repleto de sensações e emoções, atravessado de histórias e
desejos, de afetos, de percursos e de saberes tão valiosos para a educação, em especial para o campo da educação ambiental. Anos atrás, fui
convidado pelo meu amigo e ex-orientador de mestrado, Leandro
Belinaso, para compormos juntos a organização deste lindo projeto,
que na época poderia virar livro ou até mesmo um documentário. A
proposta visava oferecer uma escuta íntima da vida de algumas de
suas referências acadêmicas, mas também afetivas. Um convite que
aceitei de imediato, entre risos nossos, enquanto aguardávamos pelo
almoço num pequeno café próximo da universidade. Com o passar do
tempo e diante da nossa dedicada e afetuosa organização conjunta,
como Leandro afirma: “O livro se transformou conforme fomos fazendo ele, e foi inscrevendo-se paulatinamente no mundo, à medida que
íamos decidindo cada depois”. Desse processo, o livro como um
acontecimento.

Na pele do mundo: educações ambientais não visa roteirizar caminhos ou metodologias de pesquisa, mas contar histórias de quem,
com seus trabalhos, realizou e ainda realiza uma parte importante do
que entendemos como educação ambiental no Brasil. Um livro recheado de conversas com seres e obras, com peles e mundos, sem pretensão de apontar aquilo que queremos ou não queremos das coisas, mas
apenas compartilhar a criação de mundos possíveis. Um livro carre-
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gado de marcos e rememorações, impregnado de passado em fluxo e
um pouco de inventividade, variação inevitável da memória do
comum, a partir de vários modos particulares de ser e estar, desde o
Brasil. Um livro que não aponta rotas para o futuro, porque se dedica
sobretudo à afirmação radical do presente.
Educações ambientais, no plural, pela movência que sua impregnação junto à arte faz derivar e variar. A arte atravessa a vida de cada
um(a) dos professores e das professoras entrevistadas e ecoa generosamente pelas peles das novas gerações. Pesquisadoras e docentes
que, como eu, recebem as pistas de como enfrentar de maneira afirmativa os desafios de uma realidade aguda de crises e conflitos socioambientais. Do plano de destruição da vida, da desconsideração e
apagamento da diferença, da voz silenciada e das cores reduzidas. De
quando o caos projetado se pretende infértil, perceber a importância
de agir pelas ranhuras das peles que resistem junto e pela proliferação
da vida. Uma aposta numa ecologia do presente, ecologia inventiva do
presente. Através destes depoimentos, incitar o valor dos sujeitos
daqui, deste chão e sob este céu, ao mesmo tempo que demarca no
presente a força daquele e daquela que pode dizer: “Eu assisti, participei e junto aconteci”. Daquele que se mostra interessado(a) e que existe no tempo em que se fala.

Na pele do mundo, deixar as perguntas surgirem: qual a razão e urgência de afirmar o desejo? Por que é valioso partilhar os riscos de como
se pensa, e junto ao que ou a quem se pensa? Por que devemos assumir os riscos de revelar como se escreve, porquê se escreve, para quem
se escreve? O que acontece se nos percebermos em suspensão, que
mundo criamos? O que acontece quando me permito viver um encontro? Quais os repertórios artísticos dos professores e das professoras
que participam da nossa formação docente ou de pesquisador(a)?
Quais os repertórios artísticos dos movimentos ecologistas do Brasil e
do mundo? Quais os saberes ecológicos dos movimentos artísticos do
Brasil e do mundo? Como é ou como sinto a pele do mundo que toco?
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Para você, meu agradecimento por estar conosco nesta obra, pela estima ou curiosidade, pela vontade de conversar, escutar, deixar-se atravessar, pela disponibilidade em deixar-se nutrir, ou, como o Leandro
comenta no nosso prefácio, contaminar e fazer reverberar este “grito
coletivo em defesa da delicadeza, da arte, da ciência, do meio ambiente, da educação”. Este é o modo como escolhemos fazer, buscando o
florescer, e assim povoar mundos com o que for possível, se o impossível nos ajudar. Despeço-me e deixo ir, acho ser a hora de você seguir
o rumo que desejar.
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