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Um homem se propõe a tarefa de 
desenhar o mundo. Ao largo dos anos 
povoa um espaço com imagens de 
províncias, de reinos, de montanhas, de 
baías, de naves, de ilhas, de peixes, de 
habitações, de instrumentos, de astros, 
de cavalos e de pessoas. Pouco antes de 
morrer, descobre que esse paciente 
labirinto de linhas traça a imagem de seu 
rosto. 
 

                                          Jorge Luis Borges 

 

antes dos tempos 

 

Todos nós somos uma biografia. Todas nós temos uma biografia.  

Todos nós vivemos cada um a sua biografia dentro de uma história que nos 

é comum, mas poucos deixam  a sua por escrito,  para si mesmos ou para os outros. 

E quando alguém escreve, quase sempre o que conta é o que se passou no correr da 

vida social. A casa, a cidade, a história dos acontecimentos urbanos ou quase 

urbanizados, socializados e pensados como sociedade ou cultura, mesmo quando 

silvestres ou rurais. Mas há alguns raros escritos diferentes, e eu já li alguns deles.  

Como seria a história de nossas vidas se ela fosse narrada como uma 

biografia em que os cenários e os seres do mundo natural deixassem de ser apenas o 

pano de fundo diante do qual tudo acontece, e viessem fazer parte do próprio 

acontecer da vida contada?  Pois vivemos o fio de nossos dias em casas e em outros 

ambientes de convivência com outros seres humanos como nós. Vivemos o correr da 

vida entre momentos  de participação em lugares sociais criados por nós, como a 

casa, a família, a escola ou o time de futebol. E vivemos o que nos sobra dentro de 

situações sociais próprias ao exercício individual ou coletivo de algum trabalho de um 

ofício. Conviver, participar, trabalhar dentro dos mundos transformados da natureza, a 

que damos nomes e ordenamos para podermos existir e... conviver.  

Mas, se prestarmos um pouco mais de atenção, perceberemos que tanto 

no sentir a vida de cada instante quando no lembra-la depois, para contar a uma 

pessoa amiga como foi “o meu dia de ontem”, como foram “as minhas férias”, ou 

como foi e tem sido ela mesma, a vida inteira ou quase,  os arranjos da narrativa aqui 
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e ali colocam no palco da memória  a luz mais forte sobre os seres sociais chamados 

“outras pessoas”. E também sobre cenários de uma natureza anterior  - como um 

jacarandá  e as suas madeiras,  já transformada em cultura,  como a mesa da sala à 

volta da qual algo aconteceu.  Mesmo quando rememoramos um momento de antes, 

dizendo nas primeiras linhas: “era uma noite de inverno, fria como poucas naquele 

ano  e de um céu cheio do clarão da lua e das estrelas”, logo este recorte de 

natureza-cenário é ultrapassado e esquecido. É deixado de lado na penumbra das 

palavras, e o que vale passa a ser o drama intersubjetivo e social de alguma “coisa 

contada”. De um qualquer pequeno drama da vida em que a descrição do lugar onde 

“aquilo acontece” serve apenas para demarcar as cenas das ações interativas do que 

aconteceu entre pessoas tornadas atores culturais da narrativa que um improvisado 

autor de si mesmo e de outros, conta para si mesmo e para os  outros.  

Pare agora por um momento. Olhe e ouça ao redor. Sinta, pense. Como 

estará o céu agora, aí neste lugar e neste momento em que você me lê? Ele importa 

de algum modo e faz sentido estar assim ou de outra maneira? Chove ou faz calor?  

Em que posição a constelação de Órion está no céu? Há o odor bom de alguma flor 

do campo no ar?  Que animais do jardim, do quintal (ai tem quintal), da mata ou da 

casa fazem quais ruídos? Vocês os escuta? Gosta? Ou tudo o que você ouve é uma 

música instrumental colocada a tocar, ou os ruídos com que as máquinas dos homens 

invadem o silêncio (uma invenção da natureza) da sua noite (outra)?  

Tenho pendurado na parede de meu quarto aqui no Sul de Minas, onde 

escrevo estas palavras agora, um retrato antigo tirado por meu pai. Digo “antigo” 

falando mais de minha biografia do que da História do Brasil, e espero que vocês me 

compreendam.  É que ele foi tirado quando eu tinha três anos e agora ele tem 

sessenta e dois anos e, eu, três a mais. Nele eu estou vestido de bota preta e 

bombachas (mania de minha mãe, gaúcha de São José do Norte... mas que fica no 

extremo-sul do Brasil). Estou sentado em um balanço que pende de um galho e da 

sombra de uma mangueira (felizes os meninos que ainda têm mangueiras na 

memória!). A mangueira está no caminho de entrada do “Sítio Suzano” de meu tio 

Armando, irmão mais velho de meu pai. O sítio existe até hoje em Itatiaia, e eu estou 

sentado com uma perna cruzada sob o corpo. Olho meu pai, a máquina, e sorrio. 

Tantos anos depois o Sítio Suzano e Itatiaia são ainda a melhor imagem do que eu 

devaneio ser o Paraíso. E aquela fotografia é até hoje para mim o melhor visual da 

felicidade. 



 4 

Até onde tenho lembranças minhas-de-mim-mesmo, as melhores cenas, as 

mais nítidas e as dos momentos mais felizes de minha vida, sempre me aparecem 

revestidas de imagens da natureza. O Sítio Suzano, por exemplo. Quando fecho os 

olhos e o relembro (fiz e faço isto muitas vezes), os seus matos são mais queridos do 

que os campos, os campos mais do que os pastos, os pastos melhores do que o 

quintal, o quintal melhor do que o jardim (quintal é para conviver, jardim é para ver), o 

jardim é melhor do que a casa, e a casa é melhor do que o quarto. 

E hoje, quando eu já deveria ter me acostumado a viver nos recantos da 

casa e da vida onde as “pessoas de idade” devem estar, ainda me sinto mais “em 

casa” quando no alto de um morro ou numa trilha no mato. E quase sempre pareço 

“um estranho no ninho” dentro de um restaurante, um teatro ou, pior ainda, em um 

salão de conferências. Se pudesse, a não ser nos dias frios eu trocaria o melhor dos 

chuveiros de água quente por uma boa cachoeira de um ribeirão de águas claras, 

como o de Itatiaia. Sempre que posso faço isso, e tal como as crianças e os jovens de 

meu tempo, imagino até hoje que quase tudo  que é  bom, belo e verdadeiro  na vida 

acontece  primeiro debaixo do céu,  na beira do mar ou de um rio, no campo ou na 

mata, e  só depois vai acontecer entre as casas e as ruas das  cidade dos homens.  

A verdade é que desde quando ganhei em um aniversário de fim de 

infância um primeiro livro do Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, eu já o li umas seis 

ou sete vezes. A última faz menos de um ano e espero ainda ler o livro mais duas ou 

três vezes.  Ao escrever um memorial para um desses concursos da universidade, 

recebi críticas de algumas pessoas, por haver confessado por  escrito que Tarzan, 

Robin Hood e Julio Verne me fizeram mais antropólogo do que Marcel Mauss ou 

Evans Prittchard. É que vi entre os primeiros as imagens e vivi os afetos do que mais 

tarde as teorias dos segundos procuraram ser uma distante explicação. Uma entre 

tantas.   

É bem  possível que conte o que vou narrar daqui em diante a outras 

pessoas, para buscar encontrar silenciosas respostas para mim mesmo. Quase 

sempre é assim. E como este é um livro de escritos sobre a natureza, seus cenários e 

seres (aos quais costumamos dar o nome de meio ambiente),  assim como sobre a 

qualidade das relações sentidas, pensadas e vividas  entre nós, seres humanos, e 

entre nós e “eles”, outros seres da vida com quem partilhamos a Terra, creio que seria 

um  estranho bom começo a narrativa de momentos de algo que a falta de um nome 

melhor eu chamo aqui de : “a história natural de minha vida”.   
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E espero fazer isto com a simplicidade confidente daqueles que, ao 

contrário dos cientistas mais objetivos e impessoais da pessoa, da sociedade e da 

cultura, acreditam que pensamos e dizemos coisas mais confiáveis e mais dialogáveis 

quando começamos por dizer quem somos. Quando começamos por declarar  de 

onde viemos, por quais caminhos e em nome do que – entre os deveres da ciência e 

os desejos da pessoa – pensamos o que pensamos e vamos começar a dizer de 

público.  

   

primavera 

 

Nasci em Copacabana, no Rio de Janeiro. Foi em 1940. Uma guerra havia 

terminado faz tempo, mas uma outra estava acabando de começar. Ao falar do retrato 

de um menino e uma mangueira, lembrei que minha mãe e nasceu em São José do 

Norte. Minha avó, mãe dela, também. Lá no Sul do país, São José do Norte é pouco 

mais do que uma fina e longa linha do mapa do Brasil. Veja no mapa. Lá está: uma 

pequenina faixa plana de terra coberta de areias entre a Lagoa dos Patos e o Oceano 

Atlântico, que as pessoas de lá até hoje chamam de “Mar Grosso”. Uma faixa plana 

de areia com casas da vila, que minha mãe e minha avó chamavam de “vilinha”, e 

areais plantados de cebola. Uma faixa de areia diante do Rio Grande, que há milênios 

ameaça se separar do continente e entrar pelo mar adentro, tal como em um romance 

de José Saramago aconteceu com nada menos do que Portugal.   

Meu pai nasceu em Mogi das Cruzes, na Serra do Mar, em São Paulo. Uma 

antiga vila que em outros tempos teve um dos nomes mais bonitos de cidade em todo 

o Brasil: Santa Anna das Cruzes de Mogy.  Minha esposa, Maria Alice, nasceu  no 

que foi, muito antes dela e de seus pais, um aldeamento criado pela Coroa 

Portuguesa para abrigar (ou obrigar) povos indígenas de Goiás.  Nos tempos em que 

Auguste de Saint-Hilaire andor por lá, elas se chamava Aldeia de São José de 

Mossâmedes, depois São José de Mossâmedes e, hoje: Mossâmedes. No mesmo 

Goiás onde há também há uma cidade mais ao norte chamada Lagoa da Confusão. 

Faz pouco tempo fiquei sabendo que a avó de uma professora amiga nasceu em 

Catas Altas da Noruega, em Minas Gerais1.  

                                                 
1 Aproveito o momento para fazer minhas as palavras de um sonoro protesto dirigidas em algum conto por João 
Guimarães Rosa  aos políticos sem memória e sem imaginação, que por toda a parte trocam antigos, sonoros e naturais 
nomes de nossas cidades em favor de nomes de pessoas (em geral políticos como eles), ou em favor de nomes cuja 
redundante monotonia é quase desesperadora. Em Goiás, onde nasceram meus filhos, há, com tristes exemplos, nomes 
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Sempre pensei que esses nomes sonoros para cidades quase aldeias, e os 

seus cenários distantes e misteriosos de arraiais marinhos (São José do Norte) ou 

sertanejos (São José de Mossâmedes) deveriam ser os verdadeiros lugares dignos  

onde um ser humano merece nascer, mesmo que não viva toda a sua vida ali. Mas 

como aconteceu de meu pai e minha mãe mudarem de seus pequeninos lugares de 

origem para o Rio de Janeiro2 e, morando minha mãe no Leme e meu pai em 

Copacabana, eles se haverem encontrado, enamorado e casado, aconteceu  também 

de minhas duas irmãs e eu havermos nascido (sem outra escolha) em Copacabana. 

Meu irmão bem mais moço, José, mais afortunado, nasceu anos mais tarde entre 

casas e matas da Gávea, de que falarei com ternura e saudade algumas linhas 

adiante. 

Éramos uma família de pequena classe média vivendo entre outras nem mais 

tão ricas e nem mais tão pobres. Era uma vida muito simples e regrada, mas a comida 

era farta e as alegrias eram bem mais freqüentes do que os pesares. Por volta dos 

meus cinco ou seis anos lembro-me de quando um de nós não queria comer toda a 

comida do prato de um almoço, o pai, a mãe ou a avó (ela viveu conosco longos e 

queridos anos) perguntava se não tínhamos pena das “crianças da Itália e da 

Alemanha que estão passando fome”. Os tempos, as fomes e as desigualdades do 

mundo mudaram de cenários, e talvez sejam agora piores do que então. Eu me 

preocupava neste tempo de maneira especial com as “pobres crianças da Alemanha”. 

Algumas delas poderiam ser nossas primas distantes, pois sou bisneto de gente de lá 

por parte de mãe. Ela e  minhas irmãs até hoje assinam um “Hartung” entre o nome e 

o “Rodrigues” de meu pai.  E por causa de meus cabelos muito claros passei a 

infância e a adolescência repartindo o “Carlos” com apelidos como: “Russo” e 

“Alemão”, toleráveis, ao lado do detestável “Loura Jane”, que alguns amigos da 

Gávea, maiores e mais fortes do eu, me impuseram por algum tempo.  

Até onde me lembro das contas que um dia fiz, morei em vinte e três casas 

de treze cidades. E então até agora de nada eu deveria me queixar. Pois já no 

começo de meus cenários de vida, apesar do nome solene e militar, a rua General 

Barbosa Lima foi e segue senso até hoje uma espantosa ladeira calma, algo íngreme 

e forrada de paralelepípedos. Poucos moradores de Copacabana sabem de sua 

existência. Ela sobe ladeira acima, saindo da rua Inhangá até o alto de um morrote 

                                                                                                                                                     
de rara poesia que aos poucos são substituídos por: Sancrelândia, Mozarlândia, Anápolis, Pirenópolis, Felixlândia, 
Cristialândia e, pasmem: Deuslândia. Sejamos francos, pessoas e deuses não merecem isto!  
2 Originalmente chamada: Mui Leal e Honrada Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, não esquecer! 
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hoje cercado de altos edifícios, a que dávamos o nome amoroso de “Morrinho”. 

Aquele lugar foi o meu primeiro deslumbramento.  

Vivi em Copacabana os meus primeiros dez anos de vida. Morava em um 

prédio de apartamentos que meu avô Joaquim Augusto Suzano Brandão, engenheiro 

ferroviário paulista, construiu sobre uma pedreira e colocou na entrada o último de 

seus pré-nomes. Ele (o prédio) está lá até hoje. Logo ao lado de meu pequeno edifício 

havia (há ainda) uma escadaria com setenta e dois degraus que descem de minha 

antiga rua até a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, que rotineiramente 

atravessávamos para cortar também a Avenida Atlântica e chegar à praia, no “posto 

dois-e-meio”, e ao mar. Em algumas noites sentávamos, irmãos, primas e amigos, em 

uma mureta, e passávamos horas entre conversas cariocas e o olhar posto sobre as 

luzes do Farol da Ilha Rasa, que deste sempre até agora pisca duas vezes o branco e, 

uma, o vermelho.  

Na década em que nasci os pediatras  haviam redescoberto o sol. Assim, 

querendo ou não, sobretudo nas férias passávamos longas horas brincando nas 

areias e desafiando as ondas do mar de Copacabana. Quase aprendi a andar e a 

nadar ao mesmo tempo. Era exímio em “tomar jacaré”, descendo da “arrebentação” 

(lugar onde as ondas quebram) até as areias da praia, deitado sobre pequenas tábuas 

de madeira apropriadas para nossas aventuras, e que precederam as dos surfistas de 

agora.  Vivi na beira do mar longos dias de minha vida carioca. E hoje,  mesmo 

morando  bem longe dele, tenho para com praias e ondas uma intimidade amorosa 

semelhante à dos amantes que se separam sem nunca deixar de se amarem. 

Naquele tempo não havia protetor solar; os meninos não ficavam debaixo da barraca 

e nem usavam  “bronzeador”, porque tudo isso era “coisa de mulher”, e ninguém tinha 

câncer de pele. Éramos sadios e invencíveis, e costumávamos ter de tempos em 

tempos apenas as doces doenças das crianças de então: resfriado, gripe, bronquite, 

perebas, urticária, sarampo, catapora e caxumba.    

Quando vejo o cinema ou na televisão paisagens belas de terras distantes, 

sempre penso que as de minha infância e adolescência não ficam nada atrás. Ainda 

mais quando surgirem em minha vida a Gávea, Itatiaia e as montanhas do Rio e de 

perto, que nos esperam um pouco mais à frente. Pois se o paraíso terreno pode existir 

de vários modos e em vários lugares do planeta Terra, um pedaço de um deles 

haveria de estar nos meus altos de rua e “Morrinho”, e mais nos quintais generosos 

das casas de minha tia e madrinha, “Vó Tereza”, na rua Inhangá 33, ou de meu tio-

avô, “Vovô Sinhô” (nunca soube o nome dele), na mesma Inhangá 39. Assim foi. 
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No quintal do casarão da “casa de Vó Teresa” havia uma pequena pedreira 

que nos parecia gigantesca, e que terminava ao lado do “Edifício Suzano”. Nas horas 

sem aulas, nos fins-de-semana e nas férias (outros nomes que dávamos à imagem 

temporal do Paraíso) ali passávamos horas, brincando de grandes aventureiros. No 

quintal do Vovô Sinhô havia um galinheiro. E a morte cruel de galinhas em manhãs de 

sábado, a poder de faca e muito sangue, foi o meu primeiro encontro com a maldade 

humana. Foi ela quem desenhou para sempre em minha memória as primeiras cenas 

cruéis de gestos do mal que nunca mais consegui apagar.  Mas havia também, ao 

lado do galinheiro,  um abacateiro pródigo de frutos, alto e impossível de ser subido. E 

uma mangueira encantada, pobre de frutos mas cheia de galhos que nos acolhiam 

aos bandos, com ternuras e mãe. Meninos magros e ágeis que éramos, eu e meus 

primos escalávamos suas alturas e colocar meio corpo para fora das últimas folhas, lá 

nas “grimpas”. Eu era dos mais magros e dos mais ágeis. Desde cedo descobri que 

sempre seria um precário jogador de futebol, desses que sempre acabam “no gol”, 

como num castigo. Mas ninguém ousava subir em árvores e em pedras como eu. E 

poucos nadavam melhor e eram tão destemidos em “pegar jacaré”. Foram as minhas 

primeiras precárias glórias. Anos mais tarde eu descobriria por mim mesmo e depois 

de ouvir seguidas avaliações da “meninas”, a começar pelas minhas duas irmãs e 

minhas primas, que eu seria sempre um irremediável “pé-duro”. Dançava muito mal e 

nos anos em que dançar era essencial para viver e conviver, carreguei este estigma 

entre as minhas maiores dores. Mas logo se verá que sempre fui um incansável 

caminheiro e um escalador razoável de montanhas. Logo se verá, também, que a 

minha ininterrompida familiaridade amoroso com o “mundo da natureza” poderá em 

boa parte ter sido originada de uma identidade que colecionava sucessos naturais 

(nadar, tomar jacaré, trepar em árvores, andar pelo mato, escalar montanhas, lidar 

com bichos e outros seres de matos e águas) e fracassos sociais (dançar, estudar e 

outros). Porque é que não inventaram ainda um “currículo Lattes” onde houvesse 

lugares adequados e visíveis para se enumerar tais façanhas de uma “biografia 

natural”, que deveriam ser lembrados e escritos como verdadeiros grandes feitos da 

vida, pelo menos até você entrar na universidade e começar a valer pelos artigos que 

escreve e publica?  

Parece estranho dizer isto, mas as primeiras cenas naturais de minha vida e 

de minhas lembranças são as de Copacabana. O mar de perto, de longe e do “outro 

lado” dele. Lá onde os adultos e  os meninos mais velhos diziam que ficava a África; e 

eu sonhava leões, tigres e aventuras sem fim. Entre o mar e o resto do mundo, o 
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“Morrinho”, as matas e pequenas montanhas do bairro e das vizinhanças, como a 

“Agulhinha do Inhangá”, que anos mais tarde escalei algumas vezes. 

Meu primeiro professor de idéias sobre o meio ambiente e de sentimentos 

pela natureza foi meu pai. Sem nunca haver lido a palavra “ecologia” e, menos ainda, 

“ambientalismo”, ele me ensinou a lidar com os seres vivos como pessoas sem 

palavras. Como plantas e como bichos,  mas como entes cuja pequena vida deveria 

compreendida com desvelo e  preservada com cuidado. Meu pai varria devagar as 

baratas com a vassoura de pelos para não mata-las, mesmo sabendo que elas 

voltariam depois. Tinha o dom de lidar com os passarinhos engaiolados pelos seus 

primos, com um tal carinho, que eles vinham comer na ponta de seus dedos, o que 

nunca faziam com os seus próprios donos.  Era um homem silencioso e avesso a 

pregar idéias, mas aprendi mais com os seus gestos de amor sem alarde do que 

lendo todos os manifestos ambientalistas, de anos mais tarde.  

Era amoroso e severo com um menino que até por volta dos dezoito anos 

esteve sempre longe de ser um “bom aluno”. Lembro-me de que  entre as coisas que 

ele mais exigia de mim, era nunca falar mal de quem não estivesse perto para me 

desmentir, e nunca ferir quem não pudesse se defender de mim.  

Vivi os meus dez primeiros anos entre ruas, casas e quintais  de vizinhos e 

de parentes, terrenos baldios (outra imagem do paraíso), praias e escolas (purgatório) 

de Copacabana. E, naquele tempo, “brincar na rua” era a rotina e a vocação de todos 

nós. As ruas de perto eram nossas e a vida parecia ser, também.  

 

Verão 

Então Armando, o tio mais velho de meu pai e engenheiro como meu avô 

Suzano, construiu na Gávea a casa de dois andares, jardim  e amplo quintal onde vivi 

outros dezesseis anos. Mudamos para lá em um julho de 1950.  Minha rua na Gávea 

tem o nome de uma árvore: Rua Cedro. Não havia mais cedros lá, mas nas muitas 

pequenas e médias florestas ainda de pé ao redor da rua e de outras de perto, 

sobrevive ainda uma miraculosa biodiversidade de plantas e de bichos. Da janela de 

meu quarto eu avistava ao longe alguns morros por detrás da Lagoa Rodrigo de 

Freitas, uma ponta do Corcovado e as matas que por todos os lados rodeavam a Rua 

Cedro. Eu, minhas irmãs, meu irmão José e meus amigos da “Turma da Rua Cedro”, 

éramos dessas meninas e meninos que não precisavam fechar os olhos para imaginar 

recantos terrenos de fantasia e de maravilha. Eles existiam  ali, ao nosso redor.  
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A rua Cedro despencava de uma curva fechada da Estrada da Gávea. E  

depois de dar uma longa volta no final de sua íngreme descida, ela não tinha outra 

saída. Assim, por muitos anos saía-se dela por onde se entrava. Vezes sem conta 

ouvi minha mãe explicando a alguém que nos vinha visitar como fazer para chegar lá. 

Era de fato longe e complicado, pois implicava pelo menos quinze minutos de 

caminhada subindo a Estrada da Gávea, bem acima da entrada do Parque da Cidade. 

Quando ela se cansava de explicar sem ser entendida, simplificava o roteiro com 

estas palavras: “Você desce do bonde Gávea no fim-da-linha e pergunta no botequim 

onde fica o “Buraco Quente” ou o “Penico dos Anjos”. O primeiro apelido parecia ser 

devido a uma muito antiga favela que houve ali, senhora de famosas brigas. Do 

segundo apelido éramos testemunhas: em poucos lugares do Rio de Janeiro chovia 

mais do que na Gávea. E em poucos lugares da Gávea chovia  mais do que nas 

matas acima da rua e na própria Rua Cedro. Até hoje uma das músicas da  natureza 

mais próximas aos corais de anjos de que falavam as aulas de catecismo, vive na 

lembrança dos barulhos das grandes chuvas de janeiro, descendo pela mata abaixo 

antes de chegar aos telhados das poucas casas escondidas entre ela e a Rua Cedro. 

 Quase ao lado do meu quarto e do de minhas irmãs, por longos anos 

cresceu uma árvore de  Imbaúba – também chamada no Rio de Janeiro de “Banana 

de Macaco”. Acostumamos a acordar de manhã cedo ouvindo e vendo bandos de 

pequeninos macacos sagüis, a quem chamávamos de “miquinhos”.  Cresci anos de 

minha infância, adolescência e juventude entre eles e mais os gambás, os ouriços 

caixeiros, os “esquilinhos”, inúmeras sortes de pássaros, algumas espécies de cobras, 

e as notícias assombrosas de que nos fundos das florestas de perto viviam ainda 

onças terríveis. Nunca vi nem ouvi nenhuma, mas quando uma segunda cobra entrou 

pela cozinha da casa, minha mãe exigiu de meu pai um muro de cimento isolando o 

nosso quintal da “mata dos Dois Irmãos”, pois ele terminava nestes dois morros de 

cuja importância em minha vida terei que falar mais tarde.  

Cresci entre plantas nativas, algumas grandes árvores remanescente do que 

fora em algum tempo uma verde mancha da Mata Atlântica, bambuzais e moitas de 

bananeiras. Entre jaqueiras e mangueiras, a começar pela do fundo do quintal de 

minha casa, onde por muito tempo armamos pequeninas “cabanas” de madeira, onde 

passávamos longas tardes de sábados ou de férias. E cresci ouvindo  e vendo 

unidades, pares ou pequenos bandos de pássaros. Guardo na lembrança os nomes 

de alguns deles: canarinhos da terra (os machos quando presos em gaiolas brigam 

até à morte), curiós (presos e disputados pela qualidade do canto), biquinhos de lacre 
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(nos capinzais com sementes), sanhaços (o mais belo azul da Vida), tiés-sangue 

negros e vermelhos vivos,  pintassilgos (suaves e frágeis), sairas-de-sete-cores (belas 

como um arco-íris, mas não cantavam), andorinhas, curruiras, bem-te-vis, pardais e 

sabiás (e o seu canto até hoje me faz parar para ouvir). E havia altaneiros e perversos 

gaviões-pinhé. E havia outros e tantos. E do alto os feios urubus velavam pela ordem 

do mundo. Era a “Idade do Ouro”. 

Era a Idade do Ouro e era um tempo anterior à televisão (que só nos chegou, 

precária e sem cores,  em 1954),  da internet e do telefone celular.  Era o tempo do 

rádio e rádio e até  hoje um companheiro, no mesmo lugar onde a televisão é uma 

invasora. Livres e em geral precários estudantes, para termos tempo de sermos 

criativos brincalhões, éramos uma turma inseparável. Criávamos as nossas 

brincadeiras e brincávamos sem tréguas, com uma vocação e  ardor quase 

profissionais.  Fora tempos de grandes chuvas que nos obrigavam a inventar 

brincadeiras em casa, vivíamos os dias de sol dos tempos sem aulas entre a pouca 

cultura dos quintais e da rua (a começar pelo nosso inclinado e precário campo de 

futebol) e a pura natureza. Ou seja: as matas, as praias do mar (agora do Leblon e, 

principalmente, do Arpoador3, e os terrenos baldios da Gávea. 

Tais como quase todos os outros, meus pais nos deixavam brincar de “quase 

tudo”. Mas eu e minhas irmãs tínhamos uma restrição especial: não deveríamos 

participar das “brincadeiras” que importavam na morte ou no sofrimento de animais.  

Para as minhas duas irmãs, tudo bem, pois as “meninas da turma” não participavam 

mesmo de nossos pequenos holocaustos. Mas esta proibição que vim a compreender 

mais tarde, foi por muito tempo contraditória e  pesarosa. Todos os amigos “da Rua 

Cedro” mais cedo ou mais tarde ganhavam de Natal ou de aniversário uma 

“espingarda de ar comprimido”. Eram potentes armas em mãos de adolescentes. 

Eram muito mais eficientes do que as atiradeiras ou os bodoques nas mãos de 

caçadores de passarinhos. Nas épocas de “brincar de matar passarinho” eu ficava de 

fora.  

Eram então os dias tristes, e mais de uma vez amarguei ser chamado de 

“mulherzinha” (suprema ofensa naquele tempo) porque não me somava aos amigos 

da turma nas manhãs e tardes de tais matanças. Matar com tiros ou pedras uma frágil 

ave seja pelo prazer de “ver cair do galho”, seja em uma competição em que ganha 
                                                 
3 Lembro até hoje todos os nomes dos seus recantos onde mergulhávamos com pequenos e grandes riscos, e onde 
nadávamos, os mais corajosos:  gruta do jorro, piscininha, salseiro, buraco da velha (terrível), pontão (lugar dos muitos 
mergulhos) e samarangue.  Eu era dos poucos que mergulhava nos dias de mar calmo na Praia do Diabo, cujo nome já 
diz tudo, e nada costeando por fora o Arpoador, até  chegar na praia, já no “lado do Leblon”. 
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mais pontos quem acerta mais e mata mais,  era  apenas uma outra brincadeira, ao 

mesmo tempo “macha” e inocente. E padre algum da paróquia de Nossa Senhora da 

Conceição da Gávea iria lembrar de perguntar por este pecado nas confissões dos 

domingos. Olhar com desejos certas porções do corpo das meninas, ou promover em 

cantos da mata pequenos círculos de fumadores de cigarros baratos, entre alegres 

campeonatos de masturbação entremeadas com narrativas fantasiosas de feitos 

eróticos, eram faltas bem mais graves.  

Algumas brincadeiras de assalto à natureza eram mais inocentes. Havia 

campeonatos de “derrubar bananeira”. Consistiam em enfiar no tronco uma faca e 

girá-la com força. Ganhava quem em menos tempo fazia a árvore cair ao solo com um 

só golpe. Nunca ganhei. Meus amigos eram mestre em capturar os passarinhos da 

Gávea com alçapões e arapucas. Alguns tinham coleções deles. Os canarinhos da 

terra, amarelos, doces e sonoros, às vezes eram postos a brigar dentro de um 

alçapão pequeno. Pequeninos bandos de “biquinhos de lacre” visitavam os capinzais 

dos altos terrenos baldios, por cima da rua. Eram capturados com armadilhas de 

galhos de bambu embebidos do visgo de jaqueiras.  Os que pousavam neles ficavam 

presos no grude disfarçado. Muitos morriam, pois não eram pássaros afeitos a 

gaiolas. Desde antes, ainda em Copacabana, meu pai me ensinava a maldade de 

querer ser livre e conviver com animais presos. Assim, os únicos animais que criei em 

cativeiro foram alguns peixes de aquário, em tempos em que foi moda entre nos, já 

jovens então, esta mistura de esporte e de arte. Um riacho descia da “mata dos Dois 

Irmãos” bem ao lado de minha casa, Ele  percorria entre matos ralos e bambuzais   o 

terreno da Casa de Saúde Santa Inês,  e  mesmo pré-poluido era pródigo em 

pequeninos peixes coloridos de uma espécie mais simples de lebistes,  cobiçados até 

hoje por aquarianos. 

Entre nós, seres humanos da Rua Cedro e os animais dos matos, havia uma 

única relação de inimizade irreversível: nós e as cobras. E dos seus atos de morte 

devo confessar que eu mesmo participei sempre e de maneira ativa. Até onde sei, 

nenhuma cobra venenosa fez mal algum a qualquer habitante humano das 

imediações. Mas as que topávamos nas matas ou nos terrenos vazios e que 

podíamos matar, matávamos sem piedade. E como nos era difícil saber de relance 

quais as venenosas e quais não, matávamos todas. Algumas falsas-corais foram 

sacrificadas porque nunca se sabia a diferença entre elas e as corais-verdadeiras, isto 

é, as venenosas. Só mais tarde tornei-me especialista em estabelecer diferenças, e 
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tirei de minha lista de vítimas as cobras não-venenosas, a começar pelas belas 

serpentes verde-claras a que dávamos o nome de “limpa-campo”.  

Aos onze anos, um ano depois de me mudar para a Gávea, minha mãe me 

fez entrar em uma “tropa de escoteiros”. O que pareceu de início um castigo acabou 

sendo algo em nome do que eu agradeço a ela até hoje. Meu desempenho escolar e 

as queixas dos professores sobre o meus comportamento, facultou minha mãe ouvir, 

entre vários palpites e  conselhos, a idéia de que talvez a disciplina dos escoteiros 

“desse um jeito no Carlos”. Não deu, mas ajudou. Permaneci como escoteiro entre os 

onze e os catorze anos. Aprendi muito e lembro que algumas das coisas mais sábias 

e úteis da vida eu as aprendi com meus chefes de tropa e de patrulha, e com meus 

companheiros de caminhadas e de acampamentos.  

Aprendíamos os as estratégias simples dos recursos da vida na natureza. 

Em pouco tempo eu sabia armar uma barraca e ordenar. Sabia sinalizar com 

semáforos (aquelas duas bandeirolas que aparecem em alguns filmes antigos de 

navios)  ou com código Morse. Aprendi a acender fogueiras sem usar papel. Sabia 

precariamente me orientar pelo sol, pelas estrelas e até por sinais deixados aos 

humanos por alguns animais. Desde menino tornei-me um perito amador em  

caminhar entre trilhas e montes com segurança. Sei até hoje fazer e desfazer um 

pequeno e muito útil repertório de nós dados em cordas e barbantes. Imagino que 

tenha aprendido o mínimo necessário para sobreviver na floresta e para construir 

precários abrigos com os recursos do ambiente natural.   

Até hoje, tantos anos depois, nas noites claras e frias na Rosa dos Ventos, 

de que estarei falando muitas linhas adiante, acendemos uma fogueira e nos 

reunimos à volta dela. E cantamos e poetamos, e olhamos o céu e trocamos noticias e 

confidências. E este ritual primitivo, mil vezes mais humano do que navegar na 

internet horas a fio em busca de vozes de amigos virtuais, sempre me evoca os 

antigos “fogos do conselho” das tropas de escoteiros. É um velho costume humano e 

é provável que eles o tenham herdado de povos indígenas, que talvez tenham 

aprendido com os nossos primeiros ancestrais. Até hoje creio que haveria mais paz e 

diálogo na Terra se ao invés de tantos congressos e simpósios de onde saímos com 

teorias e manifestos, nos dedicássemos mais a conviver à volta de fogueiras em 

longas noites de cantorio e convivência gratuita.  

Mas aprendíamos preceitos a que nos obrigávamos mediante solenes 

promessas rituais. E os escoteiros sim, foram os meus primeiros ambientalistas 

depois de meu pai. Havia a “Lei do Escoteiro” com os seus dez artigos que devíamos 
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saber de cor e cumprir. E alguns deles eram a respeito dos cuidados para com a 

natureza, em um tempo em que quase ninguém mais se preocupava com isto. Entre 

as provas de progresso de uma carreira de escoteiro, na passagem de “noviço” para 

“escoteiro de segunda classe” (nunca passei dela), havia algumas difíceis. Uma delas 

implicava o saber reconhecer e descrever com detalhes e por escrito, pelo menos dez 

árvores. Aprendíamos a nos orientar reconhecendo na natureza mínimos sinais da 

natureza, afora os que nos deixávamos pelas trilhas, uns para os outros. E nos 

preparávamos para lidar com o ambiente de uma curiosa forma, entre tradicionais 

hábitos ainda destrutivos e o que seria depois chamado de “manejo sustentável”.  bem 

mais do que apenas sustentável. “O escoteiro não deixa marcas de sua passagem”, 

era uma de nossas primeiras regras. De fato, um dos sinais de uma boa patrulha 

acampada, era partir do acampamento no campo ou na floresta, quase sem deixar 

qualquer sinal de que esteve ali.  

No entanto havia algo estranho em tudo aquilo. Chamávamos 

“acantonamento” quando nos alojávamos em um recurso construído e pronto, como a 

varanda de uma casa. Chamávamos “acampamento” o pernoitar em locais 

preparados por nós e dentro de barracas armadas  por nós.  E esta era a experiência 

mais comum. E chamávamos “bivaque” quando nos abrigávamos, por uma noite ou 

várias, utilizando apenas recursos da natureza. Estes recursos poderiam ir passar ao 

relento, sobre a areia de uma praia, usando apenas os sacos-de-dormir, ao pernoitar 

dentro de uma gruta. E numa situação ou na outra, até hoje acho que a melhor cama 

urbana não se compara a um bom saco-de-dormir (dos bons) debaixo de uma noite 

estrelada e silenciosa.  

Ora, era freqüente que um bivaque fosse montado com os recursos obtidos 

da natureza. Então, desde que deixássemos tudo “limpo” e arrumado depois, não nos 

parecia um desastre o derrubarmos a poder de machadinhas e facões duas ou três 

árvores de pequeno porte, para fazermos os esteios de uma barraca de paus, folhas e 

capins. Eu mesmo era reconhecido como muito hábil nestas artes e ofícios.  

Fora isto, foi entre os escoteiros que pela primeira vez saí de casa e 

caminhei trilhas, e andei matas e montes em nome de alguma mais do que o simples 

desejo de uma travessa  aventura natural, com que meus amigos de Rua Cedro e eu 

antecipamos de muitos anos os praticantes atuais de “turismo ecológico”. E com os 

escoteiros vivi esta vocação em graus bem mais elevados e motivados, cada saída 

para o campo era também um tempo de convivência aos nossos olhos exemplar  com 

seres e cenários da natureza. Era um tempo de mútuo e recíproco aprendizado. Muito 
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do que ouvi falar anos mais tarde sobre cuidados e desvelos  para com a natureza,  e 

sobre alternativas de salvaguarda do ambiente, aprendi antes e de maneira bem mais 

vivida e inteligente com os escoteiros.  Depois deles virão os excursionistas e os 

escaladores de montanha, Mas entre eles e os escoteiros, alguns acontecimentos 

inusitados e um evento dramático precisam ser lembrados. 

O desejo de aventurar a vida sempre esteve presente em mim.  Quando 

meus primos programavam o  serem engenheiros ou oficiais da marinha, seguindo 

tradições familiares, eu sonhava ser explorador em áfricas distantes. E a poder de 

sonhos e devaneios acabei ingressando, com apenas quinze anos, na Escola 

Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena. Meus primos construiriam pontes ou  

apenas navegariam no mar. Eu voaria pelos ares. Não voei e conto como foi. 

Meu tio Armando teve dois sítios. Um deles por pouco tempo e nós o 

chamávamos de “Sitinho”, no pé da serra na subida entre o Rio de Janeiro e 

Petrópolis. Estive lá três ou quatro vezes em tempos anteriores à escola, ou já nas 

férias de algum verão. O outro foi o “Sítio Suzano”, e eu deveria escrever o seu nome 

com todas as letras maiúsculas. Com o mesmo nome ele fica até hoje logo depois de 

uma ponte de madeira por sobre o “Ribeirão de Itatiaia”, cujo nome real parece ser 

Rio Bonito. A ponte salta o ribeirão todo encachoeirado, levando a estrada que sai do 

caminho asfaltado ao Parque Nacional do Itatiaia, até na porteira do Sítio Suzano e, 

depois, das porteiras de outros sítios e chácaras da sua margem direita, a caminho de 

uma antiga pequena usina que em algum tempo terá iluminado as casas do lugarejo 

próximo. 

Passamos ali dias breves de julho, e longos e inapagáveis dias entre 

dezembro e quase março, em um tempo em que as escolas eram generosas e sabiam 

que o melhor delas mesmas eram os dias de férias e de feriados. Em alguns anos 

íamos para lá no começo de dezembro e retornávamos, minhas irmãs, eu e um monte 

de primos e de primas, acompanhados de mães, pais, avós, tios e padrinhos, no final 

de fevereiro. Hoje em dia quando vejo a propaganda de “pacotes de férias” constantes 

de uma semana em algum lugar, me pergunto como as pessoas ainda conseguem ser 

felizes.  

Da manhã à noite vivíamos dias de sol e calor na beira do ribeirão, saltando 

as suas pedras arredondadas ou mergulhando e nadando em suas águas verdes e 

límpidas. Subíamos morros, varávamos o que restava das matas de perto. E, sem as 

primas, os meninos se aventuravam vez ou outra pelas misteriosas florestas na beira 

do Parque Nacional. Conhecíamos quase todos os poços de banho do ribeirão, desde 
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o “Poço do Julião” quase chegando  à “Via Dutra” (e a uma até hoje pequena cidade 

um dia chamada Campo Belo e, hoje, Itatiaia), até o “Lago Azul”, que é verde, fica em 

pleno Parque Nacional e é a delícia de turistas que desembarcam dos ônibus vindos 

de perto e de longe. 

Itatiaia foi por muitos anos o lugar do alargamento de minha convivência com 

o mundo natural. Lá sim, havia onças que eu nunca vi, e as florestas da Mata Atlântica 

subindo em direção aos altos campos de altitude do Planalto do Itatiaia poderiam 

abrigar várias vezes as minhas queridas matas da Gávea. Com as pessoas mais 

velhas do lugar completei aprendizados sobre os segredos da natureza, e de vez em 

quando trocava saberes com elas, procurando ensinar os meus segredos dos 

escoteiros. E procurando aprender o quase tudo que eu ainda não conhecia.  Itatiaia 

por pouco não me fazia deixar de lado os sonhos adolescentes de vir a ser um 

“explorador na África” ou um desbravador geógrafo de caminhos misteriosos e 

desconhecidos em outros confins da Terra. Afinal, até hoje, mais de cinqüenta anos 

depois, quando passo por lá e vejo o mundo que vai  dos campos de perto às florestas 

quase-virgens, subindo as paredes altas da Serra da Mantiqueira que acolhem em 

terras acima de dois mil metros as trilhas e montanhas do Planalto do Itatiaia, eu me 

pergunto se pelo menos aos olhos de meu coração haveria em todo o planeta um 

lugar mais belo e harmonioso.  

Devo lembrar aqui que desde menino pequeno em Copacabana, sempre fui 

“bom de mergulho”. Do Arpoador aos rios que fui conhecendo e às piscinas que 

freqüentei, eu me adestrei cedo na arte de mergulhar de lugares altos e baixos, e de 

saber como entrar seguro e sereno em locais cheios de pedras e de perigos. Mas 

sempre há um dia. E num janeiro das férias de meu primeiro e último ano como aluno 

da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, ao dar um dos meus ágeis saltos em um 

poço recém-descoberto ribeirão acima, eu  dei com a cabeça em uma pedra um 

palmo dentro das águas, e fraturei gravemente a coluna cervical. Foi um mergulho tolo 

e aparentemente sem perigo algum, até porque eu saltara de uma pedra a menos de 

um metro das águas. Mas, como vim a aprender mais tarde com os meus professores 

de escalada de montanhas: “a gente só despenca dos lugares fáceis”.  

Fui levado às pressas ao Hospital da Aeronáutica, fui operado de imediato e 

passei longos dias de verão em uma cama e, depois, oito longos meses com um 

aparelho de gesso do baixo ventre ao alto da cabeça. Após uma lenta recuperação 

que me roubou um ano de estudos, fui submetido a um exame perante uma junta 

médica da aeronáutica. Fui dado como “incapaz para o serviço militar” e retornei de 
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Barbacena - com menos sonhos de viver de voar - à doce vida civil da Rua Cedro. Isto 

foi em 1957, eu tinha dezessete anos e sabia que não seria mais piloto de guerra e 

nem mesmo comandante de navios, como dois primos e alguns tios. Melhor! Livre e 

civil eu subiria na vida de outro modo. E a escolha feita foi a mais feliz, pois ela me 

devolveu às alturas, às aventuras e, bem mais do que o breve ano de vida militar na 

aeronáutica, à natureza.  

Durante um período de sua vida carioca de solteiro, meu pai havia se afiliado 

a um clube excursionista. Havia feito “trilhas”, como se diz agora, e havia  escalado 

montanhas. Segui os seus passos em uma coisa e na outra. Logo no ano seguinte 

ingressei no mesmo Centro dos Excursionistas que o acolheu muitos anos antes. 

Depois de escoteiros da AEC São João Batista da Lagoa, foi neste “Centro” que eu 

me reiniciei na vida de excursões e de acampamentos. Fiz ainda em 1958 o “Curso de 

Guia Excursionista”, cujo certificado guardo até hoje como um documento precioso. 

Agora um “guia”, voltei aos meus matos e montes com redobrada vocação.  Trilhei, 

excursionei e acampei pelo Rio de Janeiro e imediações. E viveria na beira de riachos, 

dentro de barracas, à sombra de árvores, em trilhas de florestas e no alto de 

montanhas todos os dias da vida, se pudesse. Não pude e não posso, até hoje. Mas o 

sonho de “viver no campo” me tomou pela vida inteira até hoje, até agora.  

Uma transformação importante aconteceu ao mesmo tempo dentro de mim. 

E se eu não falar sobre ela agora tudo o mais perde a sua substância. Entre histórias 

de santos e de grandes heróis, e também entre  as estórias de pessoas simples da 

vida de todos os dias, como eu, aqui e ali  ouvia falar, ou mesmo lia narrativas 

incríveis sobre grandes mudanças de caminhos e destinos. De repente aconteceu 

comigo. Saí do acidente em Itatiaia, saí de meu colete branco de gesso, saí dos 

longos meses de convalescença, e  saí da  Escola Preparatória de Cadetes do Ar 

muito deferente de como acho que havia sido até mergulhar em busca de águas 

claras e bater com a cabeça em uma pedra dura. 

Quando re-entrei no primeiro ano do “curso clássico” do Colégio Andrews 

(até hoje ele está lá, pintado de rosa, na frente do mar, na Praia de Botafogo) esqueci 

de haver sido anos a fio um praticante ativo dos ritos das ”turma de trás”, e me tornei 

um dos melhores alunos da sala e do curso4. Mesmo nos anos mais cariocas de 

participante ativo das artimanhas da “Turma da Cedro”, nunca deixei de praticar 
                                                 
4 Escrevi com este mesmo título:  a turma de trás, um dos capítulos do livro Sala de aulas – que espaço é este? 
organizado por João-Francisco Regis de Moraes. Saiu no ano de 1986, pela Editora Papirus, de Campinas. Em meu 
capítulo confessante narro algumas travessuras solidárias de meus tempos anteriores, e ouso fazer uma pequena 
“etnografia da bagunça”.  
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alguns ritos mínimos do cristianismo católico, como a missa aos domingos e algumas 

confissões mensais que nos deixavam, em mim, primos e amigos de rua, a certeza 

efêmera de que pelo menos até a manhã de segunda feira estaríamos  beirando a 

santidade. Da “volta do acidente” em diante voltei-me à fé de meus pais e de Vó 

Tereza com o ardor de um verdadeiro recém-convertido. Vivi das manhãs às noites de 

muitos meses uma busca de Deus e de um sentido espiritual de vida que sempre 

pressentira dentro de mim, e que de então até agora, entre idas e vindas  convive 

comigo todos os dias, entre momentos de partilha da vida  e instantes de solidão e de 

silêncio.  

Aos amigos com que praticava os atos bravios e inconfessáveis do que 

parecia ser uma sadia juventude carioca, comecei a pregar as virtudes de uma “outra 

vida”. Rogério, o mais velho e sábio dentre nós, chegou a pensar o me levar à força,  

com os “outros da turma”, de volta ao mesmo lugar no Ribeirão de Itatiaia, para ver se 

dando de novo com a minha cabeça na mesma pedra, eu re-acertaria os desarranjos 

da mente e da alma e voltaria a ser “o Brandão de sempre”.  

E aconteceu de neste tempo eu me tornar, mais do nunca até então, um 

solitário caminheiro entre cenários conhecidos e novos natureza ao meu redor. Quem 

me veja até hoje fugindo por momentos de um local civilizado onde nos reunimos para 

convivermos, trabalharmos ou estudarmos juntos, nem sempre sabe que este hábito 

de buscar um pedaço de mata, uma trilha, um caminho de estrada de terra - desses 

que nos sertões do cerrado em Goiás parece que não vão acabar nunca, em lugar 

algum - nasceu em mim há muitos anos e nunca mais me deixou. Foram muitas e 

demoradas as noites inesquecíveis em que eu saía da minha casa na Gávea e 

buscava a grande pedra próxima, na beira da mata (e do que hoje em dia é uma rua 

de casas ricas que sai da Rua Cedro) para me deitar ali e, sozinho de só, espiar em 

silêncio sagrado a noite escura e as estrelas.  

E eu que nunca consegui acreditar em Astrologia, como os meus amigos 

mais sonhadores ou mais sensatos, até hoje coleciono livros de Astronomia. Livros 

cujas páginas folheio e leio entendendo muito pouco, mas pelo menos aprendendo 

com o tempo a reconhecer o nome de algumas estrelas e constelações5.  

                                                 
5 Agora, por exemplo, é o dia em dezembro em que começa o Verão. Se você olhar o céu do início da noite verá ao alto 
(mas não tanto) Órion, o Caçador, com o seu belo quadrilátero de claras estrelas, uma delas vermelha. E no centro  está 
o “cinturão de Órion”, que de acordo com o lugar cultural do Brasil será chamado de “Três Marias” ou de “Três Reis”.  
Seguindo com o olhar atento a linha reta que desce delas você encontrará  Sirius, a mais branca e clara estrela do céu, 
na constelação do Cão Maior. E, mais acima, lá está  Prócion, clara de luz, no Cão Menor. E mais adiante, quase em 
uma longa linha reta e sinuosa,  Canopus, na constelação do Navio.  Desça um pouco o olhar e por debaixo de Órion, ou 
por cima, em outras épocas do ano, você dará com os olhos e a alma em Touro. Ele estará dividido entre as Híades, o 
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Amoroso das árvores, dos bichos, das águas e das trilhas nos matos, de 

preferência subindo algum morro, eu me tornei mais ainda o que já era6. Acho que 

muito pouca gente entre os anos cinqüenta e sessenta caminhou tanto estradas e 

trilhas do Rio de Janeiro como eu. Eram longas manhãs pelas estradas da Gávea. 

Eram dias inteiros saindo de casa e indo a pé até “na Barra da Tijuca” (naqueles anos 

felizes, um quase deserto) ou até o alto do Corcovado, longos e longos quilômetros 

por uma estrada que até hoje tem este nome de poesia: “Dona Castorina”. Quem foi 

ela? Às vezes ia mais longe. Quando já escalava montanhas fui uma vez do Sítio 

Suzano  ao Planalto do Itatiaia. Caminhei as trilhas altas do “Planalto” e desci “pelo 

lado de Minas” até na Via Dutra,  durante três dias de que me lembro com detalhes de 

uma enorme saudade.  

Há um ditado brincalhão no Rio de Janeiro que diz assim: “quem fala muito 

dá bom-dia a cavalo”. Sempre falei muito e acho que vou morrer assim. Sempre falei 

muito e um dia descobri que entre as minhas trilhas e estradas, ao sair caminhando 

dava bom-dia não só a cavalos, mas a borboletas, sapos e sabiás. Até hoje falo em 

voz ora baixa, ora alta, com bichos e plantas, com as estrelas e as águas. Converso 

com a Vida à minha volta e às vezes ela responde no canto de uma ave, às vezes 

coaxar de um sapo (um dos mais belos e sonoros sons da natureza), às vezes no 

vento, no cantar de um riacho entre pedras, no musicar da chuva entre as folhas da 

floresta (outro), no silêncio sonoro das estrelas, no bater do coração de quem caminha 

sob a luz clara de uma manhã de maio. Sempre de algum modo a Vida responde, e 

eu às vezes penso que é por aí que Deus fala com quem abre os olhos, apura os 

ouvidos e olha  e ouve atento a Vida e os ruídos dos seus silêncios.. 

Nunca mais deixei de ser um andarilho de campos e de matos. E eis que 

agora eu me lembrei de uma pequenina e inesquecível passagem vivida longe daqui 

há não tanto tempo assim. Eu morava na Galícia, no Norte da Espanha. Era o inverno 

de 1992 e eu vivia uma pesquisa de campo em aldeias próximas a Santiago de 
                                                                                                                                                     
seu chifre, onde há uma outra bela estrela vermelha, Aldebarã, e as Plêiades, aquela bela poeirinha de estrelas 
luminosas que em alguns cantos do Brasil o povo chama de “Sete-Estrelo”. E você sabia que por debaixo do Cruzeiro do 
Sul, ou meio ao lado, fica Centauro, e lá estão, claras na noite: Alfa e Beta de Centauro”.  Alfa de Centauro  é a estrela 
mais próxima da Terra e parece que lá existe um sistema estelar. Quem sabe algum “carioca de lá” está olhando o nosso 
Sol e pensando: “será que ao redor daquela pequenina estrela tem planetas? Será que tem vida em algum deles?” E se 
tiver, quem vive que tipo de  vida lá?”. 
    
6 Nasci na madrugada de 14 de abril em 1940. Dizem os astrólogos que o meu signo: Áries (uma pequenina e mal visível 
constelação perdida na noite do céu) tem o fogo com o seu elemento. Nunca quis crer. Não gosto do fogo, a não ser em 
nossas rodas à volta de fogueiras,  como Rubem Alves (que não é ariano) gosta, e sempre me senti um “bicho das  
águas”.  Rubem quer um Paraíso cheio de lareiras e pratos de saborosas sopas quentes (ver sua crônica no número de 
dezembro de Bons Fluidos). Eu quero o meu cheio de rios, riachos e cachoeiras.  
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Compostela. Um casal de galegos aldeões me recebeu com a ternura de quem 

primeiro acolhe e, depois, pergunta o seu nome e os motivos da vinda. Dois dias 

depois de conhece-los já estava hospedado em um quarto na casa deles. Depois eu 

me mudei para a casa no andar de cima de uma mínima escola de crianças menores 

de seis anos, em Santa Maria de Oms, paróquia do município de Brión.  A Galícia é 

dividida “concellos” (municípios), que se dividem em paróquias, que são aglomerados 

de aldeias, que se distribuem entre campos de cultivo, pequenas pastagens, “montes” 

(o nome que eles dão aos matos) e velhas e belas casas de pedra. Bom, aconteceu 

que algumas semanas depois de eu começar minha “vida de aldeia”, como  gostava 

de chamar, Luciano – amigo e hospedeiros -  aproveitou um momento entre pão e 

vinho à volta da mesa da cozinha da casa, para me dizer  que alguns vizinhos de 

aldeias de Oms e de outras paróquias tinha vindo procura-lo para perguntar a respeito 

de um “homem estranho, de cabelos claros e barbudo, com botas nos pés e um 

bastão na mão”. Um homem que nas noites frias e escuras  de março, às vezes 

debaixo da fina chuva persistente que é a marca natural da Galícia, caminhava 

sozinho, parecendo sem rumo e sem destino. Luciano explicou e pediu que fosse 

espalhada a notícia de que aquele era “um professor brasileiro que tinha vindo estudar 

a vida nas aldeias galegas”7. Apesar das aparências, ele parecia ser inocente e nada 

havia a temer. Mas a mim, entre palavras sensatas e risos de vinho e amizade, ele me 

confidenciou que um ou dois “vizinhos” pensaram em levar o caso à polícia, na sede 

do município.  

Foi quando em me dei conta que em toda Brión e talvez em quase todas as 

vinte e nove mil e poucas aldeias da Galícia, eu deveria ser um quase único 

caminhante errante das noites frias do inverno. Um andejo solitário movido pela 

simples alegria de ir conviver com a noite fria e  imaginar pelo caminho como crescem 

os carvalhos e como estariam agora as corujas nos ocos das árvores e as estrelas 

atrás da nuvens. Pois até mesmo os peregrinos do Caminho de Santiago  são raros 

no inverno e dormem docemente em abrigos  à noite. 

O mundo da natureza, bem mais do que o silêncio das igrejas ou dos lugares 

acadêmicos de aulas e de estudos, tornou-se para mim q melhor parte do “meu 

                                                 
7 Com base em minhas muitas fotos em branco-e-preto e em minhas anotações mais poéticas e menos antropológicas 
dos cadernos de campo, o Concello de Brión e mais uma editora de Santiago de Compostela editaram um  livro-album 
com este nome: Aldeas – escritos e imaxes da galícia tradicional: Santa Maria de Oms, Brión. O livro foi publicado 
em 2003, em edição conjunta do Concello de Brión, da Diputación de A Coruña e  da Editorial Toxossoltos. Cerca de 
dois mil exemplares foram distribuídos entre as casas dos moradores das aldeias de Brión. Ao que eu saiba, não existem 
exemplares postos à venda.  
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mundo”. Então eu quis ir além das trilhas do caminhar entre matos e monte. Tal como 

disse antes, segui os passos de meu pai e por alguns anos, entre o final de minha 

vida de colegial solteiro e o começo de minha vida de pós-universitário casado, resolvi 

aprender a escalar montanhas. Passei sustos e perigos, mas nunca me arrependi. Até 

hoje acho que este é um dos mais dignos e sagrados ofícios da espécie humana. De 

vez em quando penso  também – para horror de meus amigos habitantes das 

planuras dos sertões do Norte de Minas e de Goiás – que no Paraíso tudo o que não 

sejam rios, riachos, cachoeiras e florestas como as da Gávea e as de Itatiaia, devem 

ser altas e infindas serras e  montanhas.  

E foi em Itatiaia que escalei pela primeira vez. Otávio, um amigo e aluno da 

Escola Preparatória de Cadete do Exército conhecia bem os segredos das Agulhas 

Negras e foi ele quem me levou até lá em um janeiro de 1958. Ele em um cavalo eu 

em lombo de burro subimos os 20 kms. Entre o Sítio Suzano e o Abrigo Macena, em 

pleno Planalto do Itatiaia. Escalamos em dois dias as Agulhas Negras e as 

Prateleiras. Herdei de Tio Armando fotos das duas montanhas e elas estão 

penduradas em quadros na parede o escritório na Rosa dos Ventos.  Não tive medo e 

lá do alto das Agulhas Negras jurei que enquanto pudesse passaria o melhor dos 

meus dias de quase-piloto-de-guerra entre cordas de sisal (ainda não havia as de 

nylon,m vindas depois da Suíça) e pedras de montanhas. Fui fiel ao meu voto pelo 

menos por mais seis anos. Pouco depois, já no Clube Excursionista Rio de Janeiro 

cursei a Escola de Guias Escaladores. Um antigo atestado de haver escalado o Dedo 

de Deus, o de haver feito, muitos anos depois, o Caminho de Santiago e o meu 

diploma de Guia Escalador são os três únicos diplomas que pendurei na parede do 

escritório, junto com as fotos das duas montanhas. 

Troquei fins-de-semana de dias de férias no Arpoador e nas praias de Leblon 

e Ipanema, por manhãs e tardes dependurado no Pão de Açúcar, na Pedra da Gávea, 

no Cantagalo, no Irmão Maior do Leblon e em outros picos da cidade ou de mais 

longe, entre Petrópolis, Itatiaia e Terezópolis. Outros companheiros de montanha, 

mais afoitos e bem melhores escaladores do que eu, aventuraram-se entre as pedras 

difíceis de picos do Espírito Santo. Raros os que escalaram nos Andes e, mais ainda, 

os que subiram algum alto pico nos Alpes. Se até hoje tenho inveja de alguém, é 

deles. 

Andar entre trilhas em florestas, dormir dentro delas ou na orla e  no alto de 

montanhas (como na gruta da “Orelha do Imperador”, nos altos da Pedra da Gávea) e, 

mais do que tudo, atar-me à cordada com um bando de poucos companheiros e viver 
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horas de escalada, tudo isto foi estabelecendo entre o mundo natural e eu uma 

gratuita e generosa intimidade que me acompanha até hoje. Desde cedo não apenas 

aprendi com meu pai a “amar a natureza”, como é fácil dizer. Aos poucos fui 

aprendendo a conviver com os seres e cenários da natureza de uma maneira um 

pouco mais íntima. Um modo de interagir não apenas visual, mas sinestésico, quando 

possível.  Sempre que posso meto-me nela, convivo com os seus elementos, me 

envolvo de suas águas e silêncios e me deito em suas terras e relvas. Quando me 

sujo de graxa digo: “estou sujo”. Quando de terra  digo: “a terra me coloriu de 

marrom”.  

Quando já era guia de montanhas, comecei a levar pequenas equipes de 

aprendizes às subidas mais fáceis, no Rio de Janeiro ou em Itatiaia. Nunca ousei 

guiar nas escaladas  mais difíceis, pois tanto nas águas do mar quanto do meio das 

montanhas conhecia os meus medos e limites. Mas lancei a idéia e participei da 

equipe que depois de oito fins-de-semana, subindo palmo a palmo a face da frente do 

Irmão Maior do Leblon, conquistou um paredão que em memória dos meus primeiros 

tempos forcei a equipe a chamar de “Baden Powell”8.  

Nunca deixei de fazer as minhas muitas solitárias ou solidárias  caminhadas 

por  estradas e trilhas de perto ou de mais longe. Continuei a me reunir com grupos de 

amigas e amigos, para depois de uma longa trilha acamparmos por algumas horas ou 

duas noites. E até hoje a metáfora do bem e do belo ainda é para mim a de um grupo 

de pessoas caminhando em silêncio ou entre conversas, enquanto com um quase 

mesmo ritmo de passos trilham rumos entre campos e matos, em busca de um lugar 

desde onde não trazem na volta mais do que a alegria de haver “chegado ali”. E a 

felicidade da contemplação do que “aquele lugar” oferece aos olhos e ao coração de 

quem foi e chegou “lá”.  

Duas vocações nos movem quando saímos e vamos. E ambas devem ter  as 

suas raízes na gratuidade e na generosidade. A primeira: estarmos juntos pelo desejo 

puro e simples da convivência com um outro. A segunda: caminharmos juntos por um 

                                                 
8 De fato, lá está ele, o velho e querido Paredão Baden Powell, descrito  da seguinte maneira no Catálogo de 

Escaladas – estado do Rio de Janeiro, de André Ilha e Lúcia Duarte:  
BADEN POWELL Pr (paredão) 1960: Carlos Brandão, Claudio Leuzinger, Giuseppe Peregrini, Guilherme Ribeiro, 
Gustavo Montenegro, Harald Friedrich, Moacyr Mallemont, Rodolfo Kern, Sérgio Bahia e Waldemar Guimarães. MEPA: 
André Ilha e Sérgio Tartari em 22/7/83 (MEPA é a escalada realizada sem qualquer ajuda de artifício “artificial”, como 
grampos, cabos de aço, etc; não foi coisa de meu tempo de escalador. CRB). 4º sup C  (4º grau superior). Grau de via 
livre: 5º VI sup (0). 
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lugar de natureza sem um outro desejo além do caminhar e do chegar em algum 

lugar. Chegar para conviver e compartir, e então voltar momentos depois, sem trazer 

“dali” nada de coisas materiais e de proveitos contábeis. Quando hoje em dia penso 

no sentido da palavra “comunhão”, antes de a sua imagem ser mística ou religiosa, 

ela é essa: bem simples, bem terrena. 

Mas  a escalada de montanhas deu um certo outro sentidos às minhas 

imagens e memórias do “estar juntos” e do “chegar lá”. Em meus primeiros tempos de 

montanhista, em algumas vezes íamos ainda atados pela mesma corda, caminho de 

pedras acima. A equipe transforma-se então na “cordada”, pois este era o nome que 

dávamos à coluna de pessoas presas pela mesma corda e obrigadas aos quase 

mesmos gestos. Na equipe de trilha éramos mais livres, mesmo quando havia um 

guia e mesmo entre passagens de vez em quando bem perigosas. Caminhando todos 

em uma mesma direção e obrigados a um mesmo ritmo, cada um era, no entanto, 

senhor de seus passos e dono de seus gestos. Na cordada o que nos atava era bem 

mais do que uma corda de sisal. Era o estarmos uns unidos aos outros de tal maneira 

que em cada gesto – a cada “lance”, como chamávamos o vencer cada passagem da 

escalada – cada um de nós dependia dos outros e todos os da cordada dependiam do 

desempenho pessoal de cada um. Um pequeno erro proposital de verbos e sujeitos 

bem traduzia isto. Ao dizer de vez em quando a outras pessoas o que  nós havíamos 

feito na manhã de domingo, brincávamos de responder: “eu fomos escalar”. Pois 

mesmo quando se tratava de dizer o que “eu” fui fazer, quem “foi lá” era sempre um 

nós.  

E então ir olhando e  olhar “lá de cima”, pouco a pouco durante a subida e, 

depois, já no “pico”, todo o “mundo lá em baixo”. E, diferente de todos os outros, este 

era sempre um outro olhar. Ele carregava uma diversa qualidade de esforço e de 

desafio. Costumávamos dizer que a escalada era um dos raros esportes em que 

ninguém vence pessoa alguma a não ser ela mesma. Quando muitos anos mais tarde 

eu me vinculei aos jogos cooperativos, e em um dos seus cursos de especialização 

convivia com os participantes um módulo chamado: consciência da cooperação,  com 

freqüência usava lembranças e imagens das escaladas para traduzir idéias e imagens 

de solidariedade e partilha. De fato, a chegada a um lugar natural mais alto do que os 

outros oferta ao olhar de quem chega um “espetáculo” único, mesmo quando existam 

tantos outros parecidos. Não pe preciso que seja durante ou depois de uma perigosa 

escalada. Pois também se vive isto mesmo quando se sobe caminhando morro acima, 

como em excursões e trilhas de montes livres de pedras e abertos ao caminhar, 
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(trilhas de “morro de vaca”, como costumávamos dizer então), a lenta ascensão e o 

alargamento contínuo de horizontes,  acompanhada do crescente frescor do clima e, 

mais ainda, de uma certa aura de sagrado que o simples subir e escalar dá ao mundo 

em que se está e ao lugar até onde se chegou.  

Um de meus antigos amigos, gostava de dizer, no alto de alguma 

montanhas, que “se Deus existe e vaga pela Terra, é aqui que ele mora!” Acho que 

nunca concordei inteiramente com ele, mas eu mesmo sinto até hoje uma solene 

presença de alguma coisa diferente, preciosa e quase sagrada quando subo com 

pessoas amigas a Pedra Branca, no Sul de Minas. Algo bem diverso do que 

experimento quando caminho pela praia entre “o final do Leblon” e o Arpoador, no Rio 

de Janeiro.  Um dos grandes escaladores franceses de meu tempo disse uma vez 

que: “só aprende a ver de verdade as maravilhas do mundo quem correu o risco de 

perde-las”. Outra frase talvez exagerada, mas que naquele tempo fazia entre nós um 

enorme sentido.  

Nunca vivi êxtase algum em minhas meditações solitárias e acho que nunca 

vou alcançar Nirvana algum, pelo menos aqui e por agora. Mas acho que em algumas 

manhãs de maio ou tardes de julho terei chegado perto dele, sentado no cume de 

alguma montanha, tomando a água boa de um cantil e estendendo entre os silêncios 

dos companheiros, os olhos do corpo e os da alma a lonjuras de uma beleza infinita. 

Lonjuras, no entanto, feitas da matéria e da energia de um mundo real e palpável, 

aquele onde eu vivo. Um mundo de natureza   que anos mais tarde algumas pessoas 

sábias e queridas segredaram a mim que poderia ser chamado também de “meio 

ambiente”. 

Foi quando comecei a imaginar os destinos mais estranhos. Ao tempo em 

que meus primos e meus amigos da “Turma da Cedro” começavam a planejar o 

serem médicos, engenheiros ou oficiais de Marinha eu aprendi a sonhar outras 

lonjuras. Entre o explorador na África que nunca a fui, o piloto de guerra que 

precariamente ensaiei ser, e o guia excursionista e de montanhas que afinal conseguir 

chegar a ser, eu sonhava vir a ser outra vez o que quase poderia haver sido e de novo 

nunca fui. Não apenas sonhei, mas por dois anos ia e voltava das matas e praias com 

desejos de ir viver em alguma ilha deserta. Durante anos felizes de devaneios e 

imaginários, eu não queria apenas conviver com a natureza. Queria deixar a cultura 

de lado e ir viver de vez nela e dela. Até hoje sonho assim, só que mais manso.  

Desejei ilhas desertas. Sonhei ser faroleiro em faróis perdidos no mar, e 

cheguei a incomodar um primo da marinha com a proposta “maluca”, segundo o juízo 
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geral dele e de minha família, de trabalhar “lá”, de graça, em troca de casa e comida. 

Robinson Crusoé cometeu um grande erro. Embarcou sem remorsos no primeiro 

navio que apareceu em sua ilha deserta e voltou para a Inglaterra. Eu não voltaria 

jamais. E nunca voltei, de fato, porque nunca fui. Mas viajei fantasias e, quantas vezes 

depois de um pesado “dia acadêmico”,  sonhei e sonho ainda  com os meus faróis 

sobre rochedos no meio do oceano, com suas claras luzes iluminando a noite, ou com 

as minhas ilhas desertas (ou quase), sempre verdes e sempre à minha espera. 

 

Outono 

 

Para quem mais tarde veio a ser um antropólogo profissionalmente obrigado 

a estudar e compreender “a cultura”, o exato oposto humano do “ser natural”, eu era 

então, e de algum modo sigo sendo até hoje, uma pessoa inadequada. Eu talvez 

devesse ter sido um biólogo (como Jean Piaget, tão estudado entre educadores, e 

que começou sua vida acadêmica com uma tese doutoral sobre os moluscos de lagos 

dos Alpes), um oceanógrafo, um “montanhógrafo” (se não existe deveria existir) ou um 

ecólogo. E quase fui, como narro a seguir. 

Saído da aeronáutica e re-encontrado entre as trilhas e as montanhas,  

estava no entanto perdido no que toca a escolha de caminhos de estudos e de vida 

profissional. Gostava de escrever desde pequeno e pensei ser um jornalista. Desisti 

cedo e não me arrependo. Foi quando em uma volta de férias em Pouso Alegre, no 

Sul de Minas, resolvi ser engenheiro agrônomo. Ernany, o irmão gaúcho mais moço 

de minha mãe era agrônomo lá. Ele havia se casado com Maria Célia, uma professora 

de escola nascida em Santa Rita do Sapucaí, e os dois tiveram seis filhos.  Algo 

semelhante haveria de ser o meu destino, e em nome dele eu deixaria para trás até 

mesmo as praias  do Rio e as montanhas de Itatiaia.  

Junto com o meu terceiro ano de “clássico” matriculei-me no único “cursinho” 

que na cidade preparava jovens para vestibulares de Agronomia e Veterinária. E foi 

quando ocorreu um fato inesquecível no ano de 1960. Descobri quase por acaso em 

uma visita costumeira ao Jardim Botânico, que em Viçosa, também em Minas Gerais, 

haviam acabado de criar uma “Escola Nacional de Florestas”. Alguns meses mais 

tarde seriam abertas as inscrições para o exame vestibular da primeira turma. Entre a 

realidade e a fantasia, considerei aquilo algo melhor do que ganhar um emprego em 

um farol ou receber de presente uma ilha deserta. E redobrei os esforços nos estudos 

de Matemática, Física e Química que, junto com Biologia eram as quatro “matérias” do 
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vestibular em Agronomia e em Engenharia Florestal. De nada adiantou. Em novembro 

o diretor do “cursinho” e também o seu professor de quase tudo, chamou-me em 

segredo ao seu pequeno escritório. Com uma folha de notas na mão direita, ele 

carinhosamente demonstrou que com os meus desempenhos até então, além de 

jamais ser aprovado no exame, provavelmente iria figurar entre os autores dos piores 

resultados em todos eles.  

Levei uma semana, entre orações e trocas de idéias com pais e amigos para 

alcançar uma decisão. Dois meses depois me inscrevi para o vestibular de Filosofia 

na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Estudei um mês e foi o 

bastante. Éramos catorze candidatos para quarenta vagas. Fomos todos aprovados. 

Se os meus talentos para os números e as formulas me deram um terceiro sentimento 

de insucesso, depois da aeronáutica, dos faróis e ilhas desertas, e da Engenharia 

Florestal, o mundo conheceria um filósofo, que ao invés de semear florestas em 

parques nacionais do Brasil, haveria de decifrar os segredos de  

toda a ordem do cosmos. Nunca cheguei a tanto, e sem deixar de escalar 

montanhas e praticar caminhadas entre trilhas, em 1962 troquei o curso de Filosofia 

pelo de Psicologia. Começaria a descobrir os segredos do Universo pelos da mente e 

do coração humanos. E só vários anos depois vim a ouvir alguém falar em “ecologia 

da mente”, “ecologia do eu”, “ecologia profunda”. 

No mesmo mês de março de 1961 ingressei na universidade e na Juventude 

Universitária Católica. Vindo de uma parentela paulista politicamente conservadora, 

acabei sendo, ao lado de uma prima carioca e outra de São Paulo, integrante do 

pequeno rebanho de “ovelhas negras” da família. Isto é, de jovens que se afirmando 

ainda “cristãos”, assumiam-se também como “de esquerda”, o que mais do que um 

desvio e um pecado, era uma blasfêmia ao olhar de tias para quem ou você é “cristão 

católico” ou  é “ateu comunista”.  

Mesmo na universidade eu continuava a praticar uma estranha heterodoxia 

acadêmica que sempre me acompanhou. Li e estudei os psicólogos e psicanalistas 

das bibliografias das disciplinas que ia cursando, bem menos do que o esperado. 

Entre o final do colégio e o começo da universidade, descobrira Antoine de Saint-

Exupéry, um escritor francês notável, e também um piloto de aviões que morreu 

abatido por alemães em 1944, e que até hoje leio e releio. Descobri entre meus 

companheiros de JUC outros escritores de arte e ciência presentes também em minha 

vida até hoje: Emmanuel Mounier e os “personalistas cristãos”, Pierre Teilhard de 

Chardin, e, só bem mais tarde, Claude Lévi-Strauss, Fritjof Capra, Edgar Morin, 
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Boaventura de Souza Santos, Martin Buber, João Guimarães Rosa, os muitos poetas 

daqui  e de longe, e alguns místicos de Oriente e de Ocidente. 

Com alguns companheiros da “JUC do Rio” criei em 1963 um pequeno grupo 

de efêmera e generosa duração. Demos a ele o nome de “os companheiros”, em 

lembrança de uma instituição francesa com sonhos e projetos semelhantes: 

“companheiros de São Francisco”. Tal como eles, mas entre trilhas e terras tropicais, 

íamos em alguns fins de semana para praias mais distantes, para o  meio de matos 

ou mesmo para alguma montanha de fácil escalada. E ali convivíamos horas de 

aventuras naturais, de pequenos estudos e algumas fervorosas orações de 

estudantes. Este pequeno grupo de amigos presentes em minha vida até hoje, como 

Marcos Arruda, Márcio Valério e José Inácio Parente, representou uma oportunidade 

quase única de preservar o costume querido de conviver com outras pessoas, os 

cenários da natureza. Pois desde o ingresso na vida universitária e, mais ainda, na 

Juventude Universitária Católica e no “movimento estudantil”, eu aos poucos me 

afastara do Clube Excursionista Rio de Janeiro e de meus amigos de cordada, 

mochila e bota cardada. 

No mesmo 1963 ingressei no Movimento de Educação de Base e, por 

extensão, nos movimentos de Cultura Popular e do que depois veio a ser a Educação 

Popular. As quatro palavras em itálico e o que elas significam me acompanham  até 

hoje. A partir da experiência da “militância estudantil” e da “militância na cultura 

popular” (expressões comuns então), vivi quase toda a minha vida universitária. 

Descobri Paulo Freire, Henrique da Lima Vaz e outros pensadores brasileiros e 

próximos que líamos com fervor. Que líamos e colocávamos junto com outros no 

centro dos nossos debates,  sonhando ora com “uma nova cultura para um novo 

povo”, ora com nada menos do que a “revolução socialista”, para a qual nós, “cristãos 

militantes”, atribuíamos sentidos que nos pareciam mais ousados e realistas do que 

os dos marxistas.  

Quando caiu sobre nós o Golpe Militar, vivíamos a fase mais intensa e talvez 

mais  fantasiosa de nossos projetos de transformação de todas as estruturas e 

processos sociais de teor político no Brasil. Em poucos dias e em poucos meses 

aprendemos a conviver com uma nova experiência na vida de cada um de nós e de 

todas e todos nós. Havia agora um país, um estado, uma cidade, uma universidade e 

instituições e movimentos políticos e sociais postos sob um rígido contrário arbitrário. 

Foram anos de conviver em meio a uma quase dupla vida: a “oficial” e a “clandestina”. 

Aqueles foram, primeiro, os anos de tentarmos articular a resistência possível aos 
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militares. E  foram, depois, os tempo de aprendermos a sobreviver. Um tempo de 

palavras silenciadas e de idéias proibidas pelo simples fato de pensarem a justiça, a 

solidariedade e a liberdade. Um tempo de amigos escondidos, desaparecidos, 

silenciados, exilados, presos e mortos. A Juventude Universitária Católica e o 

Movimento de Educação de Base, reconhecidos como experiências da “esquerda da 

Igreja Católica” foram em alguns meses postos sob controle. A JUC durou ainda os 

dias de minha abreviada vida universitária. O MEB foi aos poucos entregue a grupos 

mais conservadores da Igreja. As equipes anteriores foram desmanteladas e em 

alguns estados do Nordeste isto foi feito sob um enorme sofrimento.  

Resolvi então abreviar os meus estudos de Psicologia. Já não via antes 

muitos motivos e passei a ver ainda menores razões para me manter em um curso 

universitário tão distanciado das questões sociais para as quais em outros campos do 

pensamento e da ação tínhamos tantas perguntas e tão poucas respostas. Concluí o 

curso no “quarto ano”, como Licenciado em Psicologia. Casei em janeiro de 1966, em 

Goiânia, e com uma bolsa da UNESCO conseguida através do MEB, fui para o 

México com Maria Alice estudar Educação de Adultos e Educação Popular. 

Durante todo este tempo, na virada entre os anos sessenta  e os anos 

setenta, era quase nenhuma a aproximação entre nós, os participantes de algum 

“movimento popular”, e aquilo que já então começava a receber nomes como: 

“questão ambiental”, ambientalismo”, “educação ambiental”. Havia entre nós um 

ideário muito simples, fundamentado em uma tessitura de leituras cristãs, de teorias 

humanistas e de plataformas  políticas, cujo horizonte mais distante e sonhado era 

algo como uma “revolução socialista”, da qual a ilha de Cuba era para muitos de nós 

um exemplo possível e desejado. E um imaginário de futuro, cujo horizonte mais 

próximo era o que então chamávamos de “reformas de base”. Dentre elas as mais 

próximas de nós eram a “reforma educacional” e a “reforma agrária”. Em nome desta 

última, para a qual convivíamos com algumas teorias apressadas e algumas 

propostas sonhadoras, vivíamos um intenso trabalho de apoio aos pequenos brotes 

de  resistência camponesa em vários recantos do Brasil. Vários deles haviam sido e 

estavam sendo criados ou apoiados pela Igreja Católica, também pelo “movimento 

ecumênico” resultante da aproximação entre algumas igrejas cristãs. Participei dele 

intensamente desde o final dos anos sessenta.  

Quando voltei do México saí finalmente “da beira do mar” e vim viver no 

Planalto Central, entre Brasília, Goiânia e as estradas e pequenas cidades de Goiás. 

Em Brasília eu me dividi entre um trabalho como educador em um distrito de 
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colonização do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA, mais tarde transformado 

no atual INCRA) e o começo de minha vida como professor, na Faculdade de 

Educação da Universidade de Brasília. Dou voltas à memória. Consulto velhos 

documentos de época, os do MEB e o IBRA, principalmente. Procuro relembrar falas 

de nossos encontros e congressos, e também de nossos “dias de estudos” e 

“acampamentos” da JUC  e os “treinamentos” do MEB. Volto a um passado de anos e 

de décadas em busca dos sinais da presença de qualquer vocação com algum rosto 

ambientalista. Encontro aqui e ali alguns raros, pioneiros e desconfiados fragmentos. 

Durante aquele tempo nós nos reconhecíamos como “militantes de cultura 

popular”9. Agíamos junto a movimentos sociais populares na “área da cultura”, com 

um foco sobre a educação. Partíamos do princípio de que transformações sociais 

profundas e irreversíveis deveriam suceder mudanças pessoais e interativas nas 

consciências de pessoas e de grupos das classes trabalhadoras. Tais mudanças 

seriam o resultado de uma múltipla releitura popular de suas próprias e diferentes  

tradições culturais. Tradições de onde deveríamos sempre partir e que em diversas 

situações pedagógicas de diálogos deveriam ser revisitadas e revistas através de 

leituras críticas da realidade social vigente e dos caminhos possíveis para a 

superação de suas contradições históricas. 

 Muitos de nós (eu, entre eles) acreditávamos que em um país de fortes 

tradições agropastoris como o Brasil, seria sobretudo no campo e desde o 

campesinato que deveriam  brotar os primeiros movimentos de transformação social, 

política e econômica. A reforma agrária seria apenas um primeiro urgente passo em 

todo um processo de mudanças bastante mais longo e mais complexo. Tudo o que 

parecesse possuir então uma vocação ambientalista era apressadamente pré-definido 

como parte de ideários neocolonialistas e conservadores. Mesmo as pessoas mais 

pioneiramente atentas e sensíveis aos sinais próximos do mundo natural, como eu e 

alguns raros companheiros, não se sentiam chamadas a qualquer preocupação com a 

dimensão ecológica dos desequilíbrios sociais de então. E, menos ainda, viam com 

desconfiança a aproximação entre a Educação Popular que praticávamos e o que 

mais tarde nos seria apresentada com um estranho  nome: Educação Ambiental. Até 

mesmo no Distrito de Colonização Alexandre de Gusmão, em Brasília, e nas efêmeras 

                                                 
9 Alguns livros trazem versões completas de documentos dos diferentes movimentos de cultura popular. O mais 
completo deles organizado por Osmar Fávero, coordenador do MEB por vários anos. Ele  foi editado GRAAL, do Rio de 
Janeiro, em 1983  com o nome de: cultura popular e educação popular – memória dos anos sessenta.  Alguns 
dados complementares podem ser encontrados em meu livro: a educação como cultura,  publicado originalmente em 
duas edições pela Brasiliense e com uma nova edição de 2003, pela Editora Mercado das Letras.  
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experiências do IBRA de que participei em Goiás, não fazia parte de nossa agenda de 

“colonização e reforma agrária” a preocupação com a qualidade do meio ambiente.  

Lembro-me do carinho e da curiosidade com que eu viveria as minhas 

primeiras experiências de “habitante do cerrado”, vindo da beira do mar e das 

verduras exageradas da Mata Atlântica. Mesmo sem mares e montanhas, me tomei 

de ternura pelos “sertões de dentro”. Bem diferente de minhas florestas de infância e 

juventude, as planuras de savanas divididas entre o “tempo das águas” e o “da seca”, 

exigem de quem ali está um estilo do olhar. O cerrado se esconde de quem passa 

com pressa, pois suas ermas terras com árvores baixas e retorcidas como bonsais 

cheios de sofrimento,  são cenários que exigem uma atenção concentrada. O cerrado 

só se dá a quem suspende a pressa ao passar e vem ver e sentir com cuidado e 

vagar. E o que parece seco e desertado, na verdade encerra formas únicas de uma 

variada vida que, guardada dentro da terra vermelha explode as suas tantas formas e 

cores com as primeiras chuvas entre outubro e novembro. Mais do que a Amazônia, 

as terras de planaltos do cerrado fazem nascer em locais altos, como as regiões ao 

redor de Brasília, os riachos e rios das três grandes bacias brasileiras: a Amazônica, a 

do São Francisco (e de João Guimarães Rosa) e a Bacia do Prata, em águas que 

descem ao Sul. O pai das águas, eis o que aprendi que o cerrado dos sertões de 

dentro é10. 

Volto agora à minha vida de professor. Quando já morador em Goiânia e pai 

de uma filha e de um filho, comecei a viver as minhas primeiras pesquisas de campo, 

às vezes sozinho, outras vezes acompanhado de pequenas equipes de estudantes. 

Mas, o que íamos investigar? O que nos interessava ir ver, descrever e analisar? 

Eram as pessoas, seus momentos de vida e os seus mundos sociais. Eram as suas 

formas de vida traduzidas como trabalho, sofrimento, mitos, cantos e rituais. Quando 

comecei a investigar o mundo rural goiano, a natureza ao redor era apenas o cenário 

onde os dramas humanos e sociais da atenção do antropólogo aconteciam e se 

davam a ver.  

No entanto, pouco depois de haver completado o meu Mestrado em 

Antropologia Social, participei de um projeto sobre hábitos e ideologias alimentares no 

Brasil. Ele era coordenado por Otávio Alves Velho, do Museu Nacional e Klaas 

                                                 
10 E deixei por escrito entre livros de projetos e de tempos muito diversos. Algo de meu olhar sobre cenários naturais do 
cerrado está em Diário de campo – a antropologia como alegoria. Parte está em um livro de muitos anos depois: 
Memória/Sertão -  cenários, cenas, pessoas e gestos nos sertões de João Guimarães Rosa e de Manuelzão.  E 
neste ano de 2004 escrevi textos e selecionei inúmeras passagens de literatura goiana e mineira para um livro de 
aquarelas da artista goiana (e mineira) Evandra Rocha. Ele tomou o nome de O jardim da vida.   
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Wortmann, da Universidade de Brasília. Escolhi como local de pesquisa o município 

de Mossâmedes. Esta deve ter sido uma primeira vez em que o mundo de natureza e 

a maneira como os homens lidam com ela, ao manejarem a terra do cerrado em 

busca de alimentos, foi para mim objeto de estudo e de descrição11. Mas somente 

mais tarde eu faria toda uma pesquisa de campo e escreveria um livro onde as 

relações entre os seres humanos e o mundo natural seriam chamados a serem um 

outro centro do olhar e da escrita12.  

Desde as primeiras aulas em Brasília, incorporei à minha experiência de 

professor duas práticas que havia trazido não da universidade, mas da JUC, do MEB 

e dos movimentos de cultura popular. Uma foi o “trabalho em círculos”, centrando 

sempre que possível as minhas aulas em seminários e em  “atividades de grupos”. 

Lembro-me de que já na primeira semana de aulas na Faculdade de Educação da 

UNB, convoquei a minha pequena turma de “Filosofia da Educação” a que nos 

reuníssemos para as aulas à sombra de uma árvore ao lado de nosso prédio. Era um 

agosto quente e seco; a turma aceitou de bom grado e a direção da Faculdade tolerou 

esta pequena transgressão acadêmica, quando em uma de nossas primeiras reuniões 

de professores eu lembrei que aquele costume era grego e vinha de filósofos da 

melhor tradição. 

A segunda foi a pesquisa de campo. Desde os começos de minhas aulas em 

Goiânia, eu me incorporava a  pequenas equipes de estudantes, e íamos para 

cidades próximas ou um pouco mais longe em busca de dias de festa de ou rotinas de 

trabalhos rurais. Não havia no final dos anos sessenta horários escolares reservados 

para estas experiências quase desconhecidas por lá. Assim, ocupávamos fins-de-

semana e alguns dias de feriados que os estendiam generosamente. Formei-me em 

uma universidade carioca entre bosques, riachos e matas. Convivi com companheiros 

de vida inteira na Juventude Universitária Católica e no Movimento de Educação de 

Base, entre longos e difíceis dias urbanos de estudos e de trabalhos. Mas  dias 

rotineiros e, de maneira afortunada,  entremeados de momentos de “encontros” e de 

“treinamentos” em que nos refugiávamos em algum lugar campestre do Rio de Janeiro 

ou do Nordeste. E onde, como desde um passado muito remoto, as pessoas das 

cidades se reuniam em abrigos da natureza para pensarem com mais vagar os 

problemas de seus mundos urbanos de cultura. 
                                                 
11 E lá está, em um livro chamado Plantar, colher, comer, publicado pela Editora Graal, do Rio de Janeiro em 1981. 
12 O afeto da terra – imaginários, sensibilidades e motivações de relacionamentos com a natureza e o meio 
ambiente entre agricultores e criadores  sitiantes do bairro dos Pretos, nas encostas paulistas da serra da 
Mantiqueira, em Joanópolis,  foi publicado pela Editora da UNICAMP, em Campinas, no ano de 1999. 
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Quando até hoje me perguntam a respeito de minhas “lembranças de 

professor”, elas me chegam sempre entretecendo o urbano e o rural; os prédios das 

universidades e os recantos de campo e suas trilhas; as salas de aulas e as beiras de 

rios onde convivi aulas com turmas de alunos, como em Pirenópolis e as margens 

inesquecíveis do rio das Almas, ou onde escrevi boa parte de meus primeiros artigos 

e capítulos de livros, como em Vila Boa de Goiás e nas beiras do ribeirão “Bacalhau”,  

no “Poço Rico”, ao lado esquerdo da estrada, quase chegando na cidade.   

 

Inverno 

Voltei do cerrado e do Centro-Oeste ao Sul em um janeiro quente e cheio 

de longas chuvas, quando vim morar em Campinas e comecei a trabalhar na 

UNICAMP. Levei para o Departamento de Antropologia as minhas antigas práticas de 

“grupos” e de “pesquisas com alunos” e elas foram bem recebidas, até porque eram 

também praticadas por outros professores. Redobrei experiências de trabalhos com 

grupos de estudantes e de pesquisas solidárias de campo envolvendo sempre grupos 

voluntários de meus alunos.   

E foi já em Campinas que o “meio ambiente” re-entrou em minha vida não 

apenas como o meu persistente desejo de “estar lá”, mas como uma crescente 

obrigação de “estar atento a”. De estar presente naquilo que aos poucos deixou de ser 

objeto de nossa desconfiança  “militante” e tornou-se pouco a pouco  uma questão 

social de crescente importância: “a questão ambiental”. 

Já nos últimos tempos dos trabalhos de assessoria que eu vivia, junto a 

movimentos sociais e, de maneira especial, ao redor de grupos e movimentos de 

igrejas como a da Diocese de Goiás e de São Félix do Araguaia, silenciosa mas de 

maneira consistente, a “questão ambiental” começou a surgir e a florir entre de nós.  

Em minha vida e na das pessoas com quem eu trabalhava dentro e fora do mundo 

universitário, aquele era um tempo ainda anterior à chegada dos “novos paradigmas” 

e dos enlaces entre as transformações sociais, o lugar da cultura e da educação nelas 

e a questão ambiental. Mas a própria antropologia do mundo camponês aos poucos 

abriu-se entre nós, e começou a nos fazer ver  o meio ambiente não apenas mais 

como o pano de fundo onde o drama humano acontecia, mas como um amplo, 

múltiplo, misterioso e complexo co-ator e autor ator de nossas próprias vidas e dos 

mundos sociais que criamos para poder vive-las.  

Já entre os anos oitenta descobríamos por toda a parte algumas novas 

trilhas de pensamento e de ação, e aprendíamos a olhar os mesmos e outros 
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horizontes com novos olhos. De então para cá o passar dos dias foi muito acelerado e 

tudo começou a acontecer bem mais depressa. Depois da “abertura política” 

começamos a aprender a conviver com experiências de liberdade e com a construção 

solidária da autonomia que nos foram proibidas por muito tempo. Mas ainda agora 

outras ditaduras nos espreitam, e há vezes em que pensamos que os homens do 

mundo dos negócios são piores do que os homens dos mundos dos quartéis. 

Os sentimentos, as imagens, os valores de vida e de destino e as idéias 

que me levam a escrever agora os capítulos deste as flores de abril,  foram sendo 

entretecidos entre as memórias de todo o passado narrado aqui aos fragmentos, e 

mais os acontecimentos dos últimos anos. Vejamos como.   

Duas das instituições originalmente cariocas e ligadas à religião foram mais 

adiante caminhos também para a re-descoberta do meio ambiente. Durante anos 

participei de equipes de pesquisas sobre religiões e movimentos religiosos no Brasil, 

como um dos integrantes do  Instituto de Estudos da Religião. Mais tarde o ISER 

iniciou um curso de Ambiente e Gestão Ambiental, coordenado por Samyra Crespo, 

que trouxe para a Ladeira da Glória nº 98 a associação entre religião e meio 

ambiente. Participei como professor de um modulo no curso durante dois anos. Em 

nome do Centro Ecumênico de Documentação e Informação participei de jornadas 

quentes e intensas de estudos ao redor da Educação Popular aqui no Brasil e, mais 

ainda, em diversos paises da América Espanhola, em pleno tempo da ditadura militar. 

Depois de cerca de 25 anos de existência fecunda, o CEDI, desdobrou-se, no final 

dos oitenta, em instituições de militância e pesquisa, e elas seguiram cada uma um 

caminho próprio. Permaneci por algum tempo mais próximo de duas delas, já em São 

Paulo. E os seus nomes são o próprio símbolo de minhas divisões: o Instituto Sócio 

Ambiental, que ampliou uma antiga militância em favor das nações indígenas no Brasil 

para uma atuação ambientalista, e a Ação Educativa, que da Educação Popular 

avançou em direção a projetos de Educação de Jovens e Adultos.  Uma de minhas 

primeiras pesquisas de campo ao redor de questões ambientais eu a vivi com duas 

alunas da UNICAMP no Vale do Ribeira e em nome do Instituto Sócio Ambiental13.  

Ainda na UNICAMP aliei-me a Márcio D’Olne Campos, um físico de origem, 

mas especialista em Etnoastronomia (um “astropólogo”, como ele se autodefinia),  e 

coordenamos um amplo e demorado projeto de Pesquisas envolvendo estudantes de 

                                                 
13 Um de nossos relatórios saiu publicado com o nome de: o cerco do verde, no número 5 do ano II de Ambiente e 
Sociedade, referente ao segundo semestre  de 1999. A pesquisa foi realizada e o artigo foi escrito com a participação de 
Crismere Gadelha Tsikioka e Maria Celina Pereira de Carvalho.  
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graduação e de pós-graduação.  Ele se originou de um curso que estendemos por três 

semestres e tomou o seu nome, com pequenas variações: Homem, Saber e Natureza. 

Durante três anos dividimo-nos em uma “Equipe de Litoral” (coordenada por ele, que 

nasceu entre as montanhas de Petrópolis) e uma “Equipe de Montanha” (coordenada 

por mim, que nasci na beira do mar). Éramos pouco mais de vinte pessoas e, entre 

praias e florestas, desenvolvemos projetos de pesquisas de campo individuais ou 

coletivas, sempre associadas a alguma forma de percepção da natureza e de manejo 

do ambiente14. 

A este tempo eu estava filiado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Ambientais, da UNICAMP, como pesquisador associado. Até hoje faço parte dele 

como um dos professores do Doutorado em Ambiente e Sociedade.  E há não muito 

tempo estive trabalhando durante um ano no Laboratório de Políticas e Educação 

Ambiental, do Departamento de Ciências Florestais, da ESALQ, em Piracicaba.  

Durante esse ano fértil e promissor criamos uma ampla equipe com docentes e 

estudantes de seis universidades paulistas. E ao longo de inúmeras reuniões 

elaboramos um projeto de investigações de campo e de ações ambientalistas 

associado ao projeto BIOTA – Biodiversidade na Estado de São Paulo. Que os seus 

frutos sejam ainda muitos, vivos, verdes e maduros.  

Meus últimos trabalhos universitários estão concentrados de preferência 

em algo que à falta de um nome melhor tenho chamado de “antropologia entre a 

cultura e o ambiente”. E eis que estou agora trabalhando por dois anos junto ao 

Laboratório de Geografia Agrária e do Programa de pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal de Uberlândia. Se você acaso for a Pirapora, nas barrancas do 

Rio São Francisco e no Norte de Minas Gerais, haverá de encontrar nossas equipes 

mineiras pesquisando por lá. Quero acreditar que meu último projeto de vida 

acadêmica haverá de ser vivido entre colegas geógrafos e outros, professores e 

estudantes, ao longo deste rio que de alguns anos para cá deixou de ser um nome no 

mapa e em  documentos geopolíticos e se transformou em um longo rio de meu 

destino15.  

                                                 
14 O conjunto de nossos relatórios ocupou toda uma caixa vazia de “papel Chamex’ e deve estar arquivado em algum 
lugar da FAPESP e do IFCH, na UNICAMP. Em Somos as águas puras, editado pela Papirus, de Campinas em 1994, 
pode ser lido um de nossos relatório científicos. Ele é o capítulo 3 e tem o nome de: outros olhares, outros afetos, outras 
idéias – homem, saber e natureza. O relatório de minha pesquisa de campo está em O afeto da terra, editado pela 
UNICAMP e já citado aqui.  
15 E, de fato, o meu primeiro livro de contos tem este nome: São Francisco, meu destino.  Ele foi quase todo  escrito 
durante uma viagem rio-abaixo, na inesquecível Barca manga, com meu filho André e outros integrantes do Projeto: 
Caminho das Águas. Foi publicado pela Editora  Mercado das Letras, de Campinas, em 2003. 
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E assim foi que deixando por alguns anos à beira do caminho os meus 

estudos e as minhas pesquisas antropológicas sempre próximas das culturas 

populares no mundo rural, tenho estado bastante próximo deste cruzamento difícil de 

encontros e de desencontros  entre a Educação Popular e a Educação Ambiental.  

E será preciso dizer que o caminho andado até chegar a esta encruzilhada 

(e alguns bons caminhos sempre chegam a alguma encruzilhada) foi e segue sendo 

múltiplo. Ao contrário do que vejo acontecer aqui e ali, à minha volta, não cheguei à 

“dimensão ambiental” de minha vida, de meu destino e de meus estudos e ações 

comunitárias, percorrendo uma trilha única. Meus passos entre vários erros e alguns 

acertos, não trilharam antese nem trilham agora uma teoria exclusiva e, menos ainda,  

uma domínio único de sensibilidade e de compreensão da Vida e do Mundo, seja ela 

científica, ideológica, filosófica, espiritual, literária ou religiosa. Não me reconheço 

afiliado a algum  único antigo ou novo  modelo de interpretação científica  de mim 

mesmo, das pessoas com quem interajo, e também das sociedades, vidas e na 

natureza de quem somos todos, que construímos de um modo ou de outro e em que 

vivemos.  

Uma das descobertas mais originais e surpreendentes desta praça de 

encontros que é a Ecologia, vivida como o múltiplo empenho de aprender a saber 

conviver de maneira  criativa, responsável, solidária  e sustentável com o meio 

ambiente, é justamente a sua própria diversidade. Lembro-me de uma de nossas 

reuniões do “Projeto BIOTA”. Estávamos em uma sala da ESALQ à volta de uma 

grande mesa. Começamos o dia de trabalhos com uma rodada de apresentações. 

Descobrimos em menos de dez minutos de pequenas confidências entre a vocação 

acadêmica e a militância, que vínhamos cada um, cada uma, de uma área de 

formação universitária diversa da dos outros. Cada um havia feito uma escolha 

original para chegar ao lugar onde nos reunimos para trabalhar o que nos era comum, 

a partir de nossas próprias diferenças. E nos pusemos de imediato de acordo em que 

área alguma do saber daria ao seu praticante qualquer lugar proeminente, diante da 

dos outros. Vivi e tenho convivido com experiências muito semelhantes e até mais 

radicais, em várias ocasiões.  

A sina do menino escoteiro e, depois, do jovem excursionista e escalador, 

me acompanha até hoje. Ainda agora tenho guardadas nos armários umas quatro 

mochilas, entre velhas e mais novas. Alguns problemas de coluna cervical, sobretudo 

após o meu grave acidente na estrada entre Uberaba e Ituitaba, em 2003, quase me 

impedem de sair por aí, como sempre, com uma dela às costas, mesmo que o destino 
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seja um sério e formal simpósio acadêmico. Faz um ano comprei uma destas malas 

sólidas e de rodinhas, mas até agora tenho vergonha de usa-la. Gente que se presa 

põe nas costas a mochila e sai pelo mundo, mesmo que seja para um encontro na 

cidade vizinha.  

Entre Copacabana e Caldas, cresci, casei, tive filhos, viajei, estudei, 

construí casas, convivi aulas e pesquisas, “militei” aqui e ali e escrevi livros. Mudei, 

claro; amadureci, creio, mas não o bastante para deixar de lamentar que o melhor da 

pessoa que somos e de vida não tenha amplos espaços reservados nos documentos 

acadêmicos que avaliam quem você é o quanto você vale, em meio a cada vez mais 

números e cada vez menos adjetivos. 

 A partir de um certo momento, quando já professor e em Campinas, 

principiei a viajar pelo Brasil e pelo Mundo. Vivi  e morei em vários lugares e estive, de 

algumas horas a alguns meses, em um número quase incontável deles. Até hoje às 

vezes respondo à pergunta costumeira: “onde é que você mora?”, com um enigmático 

e pouco preciso: “eu moro onde dormi a noite de ontem”. Não é bem assim, mas 

houve tempos em que foi quase. Até hoje viajo de trem (o mais poeta dos transportes 

depois do barco), de ônibus ou de avião (o menos),  escolhendo sempre um lugar em 

qualquer janela.  Algumas vezes as agentes de TAM ou da VARIG treinam paciência 

diante de um passageiro que ao invés de dizer logo o seu lugar de preferência no 

avião,  pergunta de que lado vão estar o mar, a Serra da Mantiqueira ou as 

montanhas ao redor de Curitiba, , conforme eu esteja viajado para Fortaleza, para o 

Rio de Janeiro  ou para Porto Alegre. Dois de meus últimos livros, um de contos e 

outro de poemas, foram escritos entre viagens. Um em uma barca descendo o rio de 

São Francisco durante vinte e seis dias. O outro entre um vôo de São Paulo a 

Santiago de Compostela e no da volta16. 

Entre sabiás, sagüis e sanhaços, mas também entre cobras e gambás, 

cavalos, jumentos, bois e cabras, alguns cães e gatos, e incontáveis seres da espécie 

humana, devo dizer de novo que convivi e convivo até hoje com uma bio e com uma 

sóciodiversidade cuja sempre inacabada riqueza me acolhe e espanta dia a dia. Haver 

vivido em e entre tantos lugares; haver me reunido com pessoas tão diversas, entre 

tão múltiplas faces, deuses, línguas e culturas; haver comido ao redor de mesas e 

amigos tão diferentes; haver pensado e convivido as mesmas questões entre idéias e 

                                                 
16 A respeito de São Francisco meu destino falei em uma nota anterior. Agora devo falar de Orar com o corpo – 
preceitos e preces para as horas do dia,  publicado em 2004 pela Editora da Universidade Católica de Goiás, em 
Goiânia. 
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ideologias tão várias; haver dito e ouvido as mesmas e outras respostas tão difíceis de 

serem perguntadas em tantos cenários da vida e das teias e tramas entretecidas 

pelas pessoas que somos nós e são os outros, tudo isso e mais o que não lembro 

agora, torna mais e mais clara e confiável a idéia de que se Deus existe, ele tem muito 

mais rostos do que nós, humanos, podemos imaginar, dizer e desenhar. E tal como os 

seres do Cosmos e os da Vida, ele é um Deus justamente porque no rosto e com as 

palavras com que algum povo o desenha e profere, ele não é mais verdadeiro do que 

nos outros, de outras gentes e outros povos.  

E assim também acredito que aconteça com as artes que criamos, com as 

filosofias com que pensamos decifrar fragmentos de nosso próprio mistério, e também 

com as idéias e teorias das ciências que freqüentamos. Ciências que da Física à 

Antropologia descobrem e aprendem  a cada dia, a partir da fragilidade perene e da 

sabedoria efêmera de seus praticantes, que talvez os segredos e saberes sobre o 

Universo, a Natureza da Terra, a Vida nela e para aquém e além dela, da Pessoa 

Humana em quem a vida ousou pensar-se a sim mesma,  sejam parte de um mesmo 

tecido de infinitos entrelaçamentos  de fios interconectados bem mais do que 

suspeitamos até aqui. E os mistérios que ousamos querer decifrar, possivelmente 

estarão abertos mais á divergência dos inúmeros significados que em diferentes 

línguas e linguagens poderemos dar a eles, do que a alguma verdade que pretenda 

um dia ser única ou exclusiva.    

Quem folheie com cuidado a bibliografia de meus livros e artigos haverá de 

encontrar em alguns deles a presença tanto de Mahatma Gandhi e Pablo Neruda, 

quanto de Boaventura de Souza Santos., Marcos Sorrentino, Marcos Arruda, 

Leonardo Boff, Edgar Morin, Pierre Bourdieu,  Fritjof Capra ou Ilya Prigogine. Pois ao 

longo dos tempos e vindo de tantos caminhos, muito do que penso a respeito da 

natureza e das interações entre os seres humanos e ela (isto é: eles mesmos) provém 

tanto de Roland Barthes, Gaston Bachelard e João Guimarães Rosa, Carlos 

Drummond de Andrade, e de Dércio Marques, quanto dos autores consagrados na 

academia. 

Quando encontro no Um discurso sobre as ciências, de Boaventura de 

Souza Santos, um apelo ao retorno de nossa atenção científica sobre as tradições 

populares, encontro uma familiaridade muito grande entre esta idéia – na verdade 

bem conhecida entre antropólogos e educadores populares – e as minhas próprias 
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experiências17. Não posso listar com segurança o que aprendi e sigo aprendendo com 

chuvas e ventos, com trilhas, árvores, cachoeiras e montanhas. De igual maneira, não 

sei ao certo o que me ensinaram os canários da terra, os sagüis e os sabias e minha 

infância e juventude. Mas sei muito bem o que ao longo de toda a vida e até agora 

aprendi e aprendo com os homens da terra. Uma parte importante do que eu sei e 

creio a respeito de mim mesmo, da vida e do mundo, eu fui aprendendo ao ouvir as 

palavras e acompanhar os gestos de trabalho de homens e mulheres camponeses. 

Tanto a respeito de Deus quanto do meio ambiente, alguns de seus saberes, alguns 

de seus valores, alguns de seus silêncios me dizem mais até hoje do que algumas 

complicadas teorias que tentam compreender eles e nós. 

E mesmo entre nós, próximos ou mais distantes, é na diversidade das 

sensibilidades e dos conhecimentos que encontro os fios de minhas precárias 

compreensões. Entre as pessoas de nomes muito conhecidos que leio e releio, e 

entre elas e as pessoas com quem convivo, de meus professores a meus alunos (e 

entre Copacabana e Caldas elas estão ora dentro, ora fora ou bem longe das 

universidades), passando formando passo a passo e sigo procurando configurar uma 

“sensibilidade da natureza” e uma “consciência do ambiente” tecidas com vários fios e 

desenhadas de várias cores e tons.  

Mesmo agora, reconheço que aprendi e sigo aprendendo tanto com as 

pessoas de ciências na USP e na UNICAMP, quanto com as que se reúnem sentadas 

no chão em círculos nos cursos da Fundação Peirópolis, da Comunidade de Nazaré 

(que não é católica), do Mosteiro da Anunciação do Senhor, em Goiás (que é “cristão 

de tradição católica” e pan-ecumênico), do Projeto Cooperação e seus cursos de 

“Jogos Cooperativos”, de algumas secretarias de educação no Rio Grande do Sul, de 

pessoas e grupos persistentes em viverem uma “vida alternativa”, da Rede de Sócio-

economia Solidária,  e da pequena Pedra Branca – Comunidade Solidária do Saber, 

que entre erros e acertos estamos tentando criar  ao longo de encontros na Rosa dos 

Ventos, a “casa d acolhida” que ando semeando entre as águas e montanhas de 

Caldas, no Sul de Minas, para abrigar quem venha e chegue para conviver conosco 

um momento de suas vidas18. 

Para tentar aprofundar a minha compreensão do que seja afinal uma 

Educação Ambiental, estendo sempre este alargamento de vivências ao de minhas 
                                                 
17 Este livro, publicado originalmente pela Editora Afrontamento, de Lisboa e, depois, pela Editora Cortez, de São Paulo, 
teve já várias edições em Português.   
18 As portas estão abertas e o portal também. Visite: www.sitiodarosadosventos.com.br. E depois venha partilhar 
conosco. 

http://www.sitiodarosadosventos.com.br/
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leituras. Disse antes como estudo cientistas, filósofos, místicos e poetas para tentar 

decifrar até mesmo a dimensão mais duramente política da “questão ambiental”. Devo 

confessar agora (sem nenhum problema)  que continuamente me envolvo com 

leituras, estudos e depoimentos que me chegam da Antropologia e do Budismo, da 

Ecologia e de escritos cristãos, da Sociologia do Mundo Rural, dos escritos místicos 

do Sufismo, do Baghavat-Gita, da Geografia Ambiental, da Educação Ambiental  e da 

Educação Popular. 

Depois de haver vivido o que entre os fragmentos da memória narrei aqui, e 

depois de aprender com convivendo  com os seres da vida, com lugares e paisagens 

da natureza,  e  também com os seres humanos das vidas mais simples e mais 

próximas aos ofícios da terra, boa parte daquilo que as palavras cultas dos mundos 

acadêmicos apenas procurar traduzir com outras palavras  e idéias, acredito ainda 

que é com um apurar humano de nossas sensibilidades e emoções (no sentido 

Humberto Maturana), tanto quanto com o integração e o aperfeiçoamento de  teorias 

sobre o mundo natural e de nossos manifestos ambientalistas, que poderemos 

aprender a sentir, a pensar e a partilhar algo humanamente sensível e consistente a 

respeito da Vida e de nós mesmos. Algo  capaz d  estabelecer múltiplo e sempre 

provisórios diálogos com crianças, jovens adultos e idosos, em busca de outras 

amorosas compreensões a respeito de nossas origens, destinos e sentidos de vida. 

Nossos e de todos os seres da Vida com eu fomos convidados a compartir por algum 

tempo uma mesma nave e casa. 

Marcos Arruda, um querido companheiro de vida inteira, acaba de publicar 

o primeiro de uma série de três livros que eu recomendo com todo o empenho e 

carinho. Em uma das passagens de Humanizar o infra-humano, ele consegue fazer 

uma das melhores síntese que conheço a respeito do pensamento de Humberto 

Maturana. Quero deixa-la aqui, por escrito, antes de convocar dois poetas também 

muito queridos, a quem me venham ajudar a concluir este capítulo confidente.  

 

 

A cosmovisão sobre o universo humano que aqui se apresenta nos 

mostra que ela é coroada com a mesma concepção ética que nos faz 

refletir na condição humana como uma natureza cuja evolução e 

realização está no encontro do ser individual com o sua natureza 

última, que é o ser social. Portanto, se o desenvolvimento individual 

depende da interação social, a própria formação, o próprio mundo de 
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significados em que se existe, é função do viver com os outros. A 

aceitação do outro é então o fundamento para que o ser observador 

ou autoconsciente possa aceitar-se plenamente a si mesmo. Só 

então se redescobre e pode se revelar o ,próprio ser em toda a 

imensa extensão dessa trama interdependente de relações que 

conforma nossa natureza existencial de seres sociais, já que, ao 

reconhecer nos outros a legitimidade de sua existência (mesmo 

quando não a achemos desejável em sua atual expressão), o 

indivíduo se encontrará livre também para aceitar legitimamente em 

si mesmo todas as dimensões que atualmente possam ocorrer em 

seu ser e que têm sua origem precisamente no todo social. Isso 

liberta nossas relações (e convenções) sociais de um imenso e 

pesado fardo “original”, e reconciliando-nos de passagem com a 

própria vida, por ser essa reflexiva viragem um retorno a si mesmo, 

por meio de um reencontro com o restante da própria humanidade 

O amor ao próximo começa a aflorar então no entendimento dos 

processos que geram o fenômeno existencial da consciência e si, 

numa expressão dos impulsos naturais de altruísmo comunitário, 

precisamente como a condição necessária do social, e não como 

uma imposição de uma supranatureza diferente da nossa191.  

 

É tempo de fechamos estes escritos em que contando passagens de minha 

vida, antecipo passagens de minhas idéias. Alguma coisa a respeito delas narrei no 

capítulo anterior. Outras nos esperam adiante. E se  tanto aqui quanto lá algumas 

idéias estiverem ainda confusas ou forem pretensiosas demais, conto com a 

compreensão de quem dialoga comigo ao me ler.  Depois de tantos anos ouvindo 

cantos de sapos e de sabiás, e convivendo com algumas pessoas santas e sábias, 

entre brancos letrados como eu, mas também entre indígenas e camponeses, ainda 

não fui capaz de aprender a sabedoria com que eles imaginam e revelam o essencial 

sobre tudo o que há, como quem tem tanto a dizer que tudo cabe em apenas um 

canto, uma prece ou um poema. 

 

Ás vezes ouço passar o vento. 

                                                 
19 Está no  livro cujo título inteiro é: Humanizar o infra-humano,  publicado em 2004 pela Editora VOZES, de Petrópolis.  
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E  acho que só para ouvir passar o vento 

vale a pena ter nascido. 

Fernando Pessoa 

 

 

Pergunta aos doutores, se não te basta o vento. 
Pablo Neruda 

 

 

   

 

  

    


