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Mas permaneceria na memória a criança 
que todos guardamos dentro de nós, até 
o fim dos dias, a criança que 
paradoxalmente, é a memória do adulto. 
Ela é o lembrete. É essa criança interior 
que diz ao adulto que ele é  tempo que 
passa, as coisas que passam, a 
sucessão dos dias e das horas, a 
experiência, a mudança no disfarce do 
que não muda. 
 

José de Souza Martins
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Conto ao senhor é o que eu sei e o 
senhor não sabe; mas principal quero 
contar é o que eu não sei se sei, e que 
pode ser que o senhor saiba. 

 
João Guimarães Rosa
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Como um introito 

Quando em dois dias do final dos anos oitenta eu me apresentei diante 

de uma banca na UNICAMP para prestar o meu “exame de livre docência”, um 

ritual acadêmico de depois do doutorado ainda presente nas universidades 

paulistas, precisei preparar um longo documento com este nome: “memorial”. Ele 

é bem menos do que as memórias que alguns de nós  escrevemos quando já 

aposentados e com cabelos brancos. Mas ele é bem mais volumoso e consistente 

do que o currículo vitae (especialmente o Lattes) que em geral começamos a 

escrever quando entre estudantes e “em começo de carreira”3. 

 

                                                 
1. Uma arqueologia da memória social – autobiografia de um moleque de fábrica - pg. 418 
2. Grande sertão: veredas – pg. 217. 

 
3. Muitas palavras e expressões aparecerão aqui entre aspas. Algumas para indicar a 
escrita de uma outra pessoa. Algumas para lembrar o inusitado da expressão. A maior 
parte delas para demarcar expressões típicas “daqueles  tempos”. 
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Li alguns para que me servissem de modelo. Aprendi muito com eles. 

Mas no seu todo eu os achei formais demais, secos demais e, francamente, 

parciais demais. A narrativa de um “memorial”, ao retraçar a caminhada intelectual 

de um habitante do mundo universitário, quase sempre se prende ao que 

interessa apenas este mundo. E poderia ser de outro modo? Mas, ao lê-los, eu me 

perguntava: “e tudo o mais?”.  

Foi então que resolvi elaborar um memorial transgressivo. Estava 

disposto a correr o risco, e acabou valendo a pena. Dividi o meu memorial em 

duas metades. Uma tinha o nome esperado: “memorial”. A outra tinha um nome 

inesperado: “minha memória”. Ao longo das páginas as duas se alternavam como 

duas diversas linguagens de um mesmo escrito. A primeira era precedida de uma 

pequena introdução com este nome: “ao leitor sem tempo”. A segunda sugeria o 

seu oposto: “ao leitor sem pressa”.  

No “memorial” eu me obriguei formalmente a estabelecer uma trajetória 

acadêmica, traçando pedagogicamente o que me levou dos vários colégios onde 

estudei a um curso de “Formação de Psicólogos” e, dele, à Antropologia. 

Comentei todos os meus percursos entre aulas, pesquisas e outras atividades que 

alternam o paraíso e o purgatório da vida docente. 

Em “minha memória” sugeri ao leitor do “memorial” que desconfiasse 

dele. Mas não de mim, porque eu agora estava de público confessando a  minha 

trama. E traçava então uma outra trajetória. Ela ia das rodas de conversa com os 

“amigos de rua”, à minha “patrulha” de uma “tropa de escoteiros”. Ia da “tropa” às 

equipes de excursionistas e escaladores de montanha, em clubes em que fiz 

cursos de “guia excursionista” e de “guia escalador”, aprendendo coisas que iam 

de “sobrevivência na floresta” e “ética excursionista”, a princípios de 

ambientalismo, vários anos antes de a palavra “ecologia” povoar livros, revistas e 

jornais ao meu redor.   

Precisei confessar em “minhas memórias” que meus aprendizados 

entre escoteiros e escaladores foram talvez  mais proveitosos e estão mais 

gravados em minha mente e minha vida, do que quase tudo o que aprendi em 
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minhas aulas de Geografia. Pior ainda, precisei “abrir o jogo” e confessar que 

possivelmente heróis como Tarzan dos Macacos, Jim das Selvas e os que 

povoaram os meus inesquecíveis livros de Julio Verne e outros autores 

semelhantes, teriam me encaminhado à Antropologia bem mais do que Marcel 

Mauss, Claude Lévi-Strauss e Bronislaw Malinowski, que vim a ler muito mais 

tarde. 

Escrevo isto porque preciso confessar agora que até hoje, quando 

atualizo o meu currículo vitae, escrevo nele tanto o que “produzi” como ciência, 

quanto o que “criei” como vida, como arte e, de modo especial, como literatura 

(livros de poesia adulta e livros com poemas  coloridos, para crianças e jovens, 

vídeos, álbuns de fotos, CDs com poesias  cantadas por amigos músicos e assim 

por diante. Escrevo isto porque ao longo de minha “vida de professor”  eu me 

acostumei a “viajar com meus alunos” num duplo ou mesmo triplo sentido da 

palavra. Escrevo isto porque ao tracejar caminhos que me levaram a ser um dia 

um professor – aquilo que entre outros nomes de profissões e de vocações 

constitui a substância mais essencial de meu próprio ser – estarei oscilando aqui  

entre o que caberia em um inevitável “memorial”, e o que com mais soltura  

caberia numa pouco acadêmica... “minhas memórias”.  

 

do meio do caminho em diante 

 

Até o meu ingresso na universidade, em um março de 1961, vivi as 

minhas experiências, as minhas trocas e reciprocidades de aprendizado, de 

socialização, a começar pelo círculo restrito da relação mãe-e-pai e pelo circuito 

da família nuclear ampliada, com meus irmãos e com a  minha avó Ruth,  em 

nosso pequeno grupo doméstico residente entre Copacabana e a Gávea. E destes 

círculos a outros, bem mais amplos, envolvendo a parentela – no meu caso ampla 

e muito afetiva - habitado por tios e tias, primas (tentei namorar duas, sem 

sucesso) e os vários primos com quem convivi estreitamente por muito anos, além 

de outros vários parentes situados entre o Rio de Janeiro e São Paulo (a “paulista” 
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como nós, os “cariocas” costumávamos chamar os “de lá”, com o infantil desdém 

próprio “daqueles tempos”). Estendi cedo os meus círculos aos grupos de amigos-

de-rua (algo que lastimavelmente se perde hoje em dia), aos grupos de idade e, 

algo mais tarde, aos meus grupos de tarefa. Estes últimos foram e são até hoje 

aqueles que não eram apenas regidos pelo desejo da convivência, entre as 

nossas brincadeiras, as nossas travessuras e as nossas alegrias do estar-junto, 

mas também pela proposta de vivência e realização de tarefas que nós nos 

propúnhamos. Eles iam do “viver um acampamento escoteiro” até participar da 

“conquista de um paredão em uma montanha”.  

Como devem ser poucas as páginas deste escrito, deixo com pesar boa 

parte do lado de “minhas memórias” para um outro momento, e me atenho aqui 

justamente à dimensão mais “memorial” de minha trajetória escolar. No entanto, 

mesmo assim, não me furto a retornar com alguma frequência ao “fora-da-escola”. 

Afinal, o que seria de minha vida e quem seria eu sem ela: a escola? Mas quem 

seria eu e o que seria a minha vida sem o: “fora-da-escola”?  

Até onde converso com pessoas que vão de meus velhos parentes, 

ainda vivos, a meus alunos, descubro que possivelmente muito poucas pessoas 

terão vivido uma variedade tão polissêmica de experiências escolares como eu. 

De quando entrei pela primeira vez no Colégio Paulista, em plena Avenida 

Atlântica, em Copacabana (1945), até quando cumpri na Universidade de São 

Paulo os rituais de meu Doutorado em Ciências Sociais (1979), estudei em 

escolas e colégios particulares laicos (três deles), particulares confessionais (dois 

deles), e públicos (um deles). Estudei em escolas de professoras(es) leigos, de 

professores padres, e de militares. Fui durante um ano estudante (e candidato 

frustrado a piloto da FAB) na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Frequentei 

depois como estudante graduando uma universidade católica (PUCRJ), e, como 

pós-graduando Universidade de Brasília e a Universidade de São Paulo. Estudei 

em colégios “só de meninos”; em colégios de “rapazes e moças” separados dentro 

da sala-de-aula; e  em colégios “mistos”, com rapazes e moças nas mesmas 
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carteiras (o paraíso!).  

 

Dos cinco aos dezesseis anos fui um autêntico e costumeiro “mau 

aluno”, de acordo com as palavras da época. Fui um inveterado frequentador das 

“turmas de trás” das salas-de-aula. Com nove anos fui expulso do Colégio São 

Bento (Carlos Drummond de Andrade também teria sido, de um colégio jesuíta). 

Fui reprovado duas vezes no "ginasial"  e "fiquei em segunda época” outras vezes. 

Depois que saí da EPCAr em 1968, devido a uma fratura de coluna cervical em 

um  mergulho infeliz num rio de pedras, entre o "curso clássico"  e  minha vida de 

estudante universitário  tornei-me um exemplar “bom aluno”. Mas nunca um 

inveterado “cdf”.  

Entre o Colégio São Bento, o Colégio Andrews e a Escola Preparatória 

de Cadetes do Ar, reconheço hoje que atravessei uma curiosa trilogia entre 

espaços de formação através da educação escolar: Convivi com uma intensa 

ênfase confessional cristã; uma outra,  laica e civil,  e terceira, uma fortemente 

cívica e patriótico-militar. Deixo por agora as universidades de fora. Estas 

diferentes vocações escolares, com suas ênfases e iniciativas de socialização, 

perpassaram e entrecruzaram as experiências do meu cotidiano entre a infância e 

a juventude, interagindo, invadindo e “domesticando” o que vivi e aprendi do  

pequeno círculo familiar ao círculo estendido da parentela, e de aos dos grupos de 

idade e molecagem, e a todos os outros grupos situados na fronteira próxima, à 

margem, ou longe da escola (os melhores).  

Vivi, como tantos “meninos do Rio” todo um complexo e, não raro,  

vertiginoso transitar e  transacionar entre tempos  e espaços que iam a cada ano 

da felicidade efêmera dos fins-de-semana, feriados e férias, à monotonia inevitável 

dos “dias-de-aula” - menos nas horas de recreio, de algumas raras atividades 

para-curriculares e no supremo momento feliz da “saída do colégio”.  A vida 

universitária alterou bastante este cenário. E hoje, quando hoje em dia revejo, 

entre cenários e cenas da memória, os meus momentos de “aprender a saber”, 
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revejo como desenhos de um mesmo quadro os  diferentes momentos do  que vivi 

dentro das escolas e do que experimentei nas nossas aventuras entre os quintais,  

os cantos escusos das ruas,  as praias, as trilhas, as matas e as montanhas do 

Rio de Janeiro.  

Devo fazer interagirem como momentos de um único acontecer do 

aprender, as teias e tramas de relações que foram das brincadeiras sempre 

criativas das tantas rodas de primos e amigos de Copacabana e da “turma da Rua 

Cedro”, na Gávea, aos duros momentos entre aulas e exercícios físicos e militares 

da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Enlaço a formação iniciática e 

inesquecível de minha tropa de escoteiros com o que aprendi escalando 

montanhas em nossas “cordadas" de jovens e arrojados “montanhistas”.  Entre 

situações ora opostas, ora convergentes, devo entretecer “tudo isto” com as 

vivências que de uma escola a outra, de um colégio a outro,  fizeram de mim a 

mais duradoura de minhas vocações, a de ser até hoje, já um velho professor, um 

sempre... estudante. 

 

dos colégios à universidade - do "mau" ao "bom' aluno 

Então voltemos ao começo. Em um março de 1961, depois de saltitar entre 

colégios, escolas cursinhos, eu acabei  ingressando no Curso de Filosofia da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Éramos onze candidatos para 

cinqüenta vagas. Passamos todos, Na verdade, todas, pois a maioria de nós era 

de mulheres. Minha chegada à vida universitária aconteceu de uma maneira 

completamente inesperada. Aliás, o “inesperado e o imprevisto” sempre foram 

marcas de minha vida. Quando, acidentado,  hospitalizado por longos dias, 

recuperado e saído da EPCAr , eu  frequentei no “curso clássico” do Colégio 

Andrews, a reviravolta em minha vida foi de tal tamanho que, de um ano para 

outro, de um piloto de aviões de guerra eu comecei a me imaginar como um... 

escritor.  
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Do que sobrou de meu persistente desejo de aventuras, o meu único gesto 

de fidelidade foi o ingressar em dois clubes de escalada de montanhas. Se eu não 

podia mais subir na vida voando em aviões de guerra, que eu subisse escalando 

montanhas. De um irrequieto e aventureiro “menino carioca”, tornei-me de um ano 

para o outro (de 1957 para 1958) um jovem solitário, leitor fanático de livros entre 

a aventura e a “espiritualidade, um meditante  extremamente preocupado com 

sentidos de vida e reconvertido a um agora assumido cristianismo, que logo a 

seguir me levaria a ser um “militante” da Ação Católica. Entre excursões por 

florestas, escaladas de montanhas e os dias de estudo (agora finalmente levados 

a sério), comecei a me dedicar a escrever com bastante mais desejos e afinco. 

Ainda em meus tempos de “mau aluno”, minhas professoras de Português quase 

não compreendiam como “alguém como o Carlos” pudesse de vez em quando 

ganhar alguns corriqueiros “concursos de redação”.  Anos de amizade com um 

“colega de turma” que depois veio a ser um dos mais criativos pintores do país, 

Rubens Gershman, e com um dos nossos mais fecundos poetas, Armando de 

Freitas Filho, também “colega de clássico no Andrews”, foram  de uma grande 

valia para mim.  Devo muito a eles. 

 Mas então, por que a Filosofia? Difícil saber, até hoje. Pois num primeiro 

momento tudo indicava não que eu tomaria o caminho que eu acabei seguindo. 

Lembro-me de que quando me perguntava “o que eu queria  ser na vida”, eu 

apenas sentia que minha escolha seria sobre algo que oscilava com alguma 

escolha de aventura do corpo, e uma vocação mais próxima de uma aventura do 

espírito, como a que nasce do afinco em  ler-e-escrever. Mal sabia eu que entre 

1959 e 1960 eu viveria uma súbita e muito forte mudança de rumos. De um mês 

para o outro resolvi me preparar para ser um engenheiro agrônomo. Isto mesmo! 

Tio Ernani, o irmão mais moço de minha mãe, teve aí uma influência muito 

grande. Várias vezes viajei do Rio de Janeiro  a Pouso Alegre, no Sul de Minas, 

onde ele viveu toda a sua vida depois de formado em Agronomia. E onde ele se 

casou com uma professora de escola e com ela teve seis filhos homens.  
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 Em sua companhia vivi as viagens  a lugares de campo. Não mais o meu 

“campo de excursões e de escaladas”, o meu  mundo-de-natureza festivo e feliz 

em trilhas e montanhas de Itatiaia, de Petrópolis, de Teresópolis ou mesmo dentro 

de minha cidade. Agora eu aprendia a ver um campo rural povoado de suas 

gentes, do frutos de seus trabalho com a terra,  de suas culturas.  Os homens e as 

mulheres camponeses que eu vim a reencontrar depois em Goiás e que segui 

reencontrando pela vida afora. Que me acompanham até hoje como meus mais 

sábios mestres do viver.  

Esta experiência vivida junto a um tio muito querido exerceu uma 

influência muito grande sobre mim. Assim, de repente eu decidi “viver da natureza” 

através de ser um engenheiro agrônomo. Logo depois descobri numa notícia de 

jornal a abertura de um curso de Engenharia Florestal na Universidade Rural de 

Viçosa. Eu não poderia então desejar nada mais do que isto. Estudar e me formar 

para ir profissionalmente “viver no mato”. Era de novo o paraíso! Fiz o meu último 

ano de “curso clássico” juntamente com um cursinho preparatório para o ingresso 

na Escola Nacional de Florestas. Em outubro de 1960 o diretor do “cursinho” me 

chamou depois de uma tarde de aulas, e sugeriu que eu buscasse outros 

caminhos. Sábia sugestão! Das quatro disciplinas do vestibular de então para 

agronomia  - Física, Química, Biologia e Matemática – minha maior nota nos 

“simulados” foi  um 4,0 em Biologia. Nunca passei de um  1,0 em Física.  

 Até hoje não sei bem como acabei escolhendo ir parar na “PUC do Rio” e 

num curso de Filosofia. Ou talvez saiba, porque mais uma vez eu me via então 

dividido entre uma face - uma margem do rio de mim mesmo - mais aventureira, 

mais desejante do inesperado, mais, talvez, guardiã dos meus tempos de “menino 

do Rio”, do leitor das revistas de aventuras dos vários heróis que me povoaram a 

vida durante todo aquele tempo e fervoroso freqüentador dos filmes de Robin 

Hood, de Tarzan e de outros heróis semelhantes. Os desejos de menino de ser 

um explorador que não fui, o escoteiro que fui, o piloto de aviões que não fui, 

depois o excursionista, o escalador de montanhas que eu fui, poderiam desaguar 
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em um momento mais adulto num engenheiro florestal. Num solitário  guardião de 

matas, num especialista que eu fantasiava como um morador de uma pequena 

casa no Parque Nacional de Itatiaia, pago pelo governo para fazer o que eu 

mesmo pagaria para fazer.  

 De outro lado, o jovem desejante da paz dos livros. Da busca serena do 

saber. Da espiritualidade e, em termos mais próximos da prática, de uma talvez 

“vida de professor”. Sobretudo desde a saída da aeronáutica, creio que 

desabrochava em mim algo que por caminhos transversos me aproximava da 

Filosofia, através de todo este “outro meu lado”.  Relembro que desde muito antes, 

desde os tempos do “mau aluno”, eu já lia então muito. Antes dos dez anos eu me 

alegrava de possuir já a “minha biblioteca”. Eu que sempre fui um leitor desde 

criança,  tornei-me quando “bom aluno”  um devorador de livros quase compulsivo. 

De volta à “vida civil” comecei a ler - como até hoje - vários livros cruzados ao 

mesmo tempo: a poesia, a prosa, um pouco de iniciação à filosofia, livros de 

espiritualidade, e também ainda de aventuras (até hoje).. E foi quando, saído da 

aeronáutica e sem poder ingressar na “floresta”, de repente eu me vi como alguém 

que escolhe não tanto uma profissão, mas uma espécie de caminho universitário 

de continuidade de seus precários estudos. Assim foi. 

 Ora,  se o concurso de ingresso na “PUC do Rio” foi fácil e simples, o que 

eu passei a viver dentro da universidade representou uma reviravolta renovadora 

em minha vida. Quando  - como agora - eu recordo a seqüência dos momentos 

que vivi, estudando, aprendendo, lidando com diversos novos vários círculos de 

interações, lembro os meus “anos de PUC” com  um sentimento de uma 

duradoura felicidade. Talvez o tempo em que vivi um mais intenso “encontro 

comigo mesmo”. Algumas vezes quase  me comove lembrar que algumas 

palavras e gestos que povoaram 1961 e 1962, povoam amadurecidas, mas ainda 

as mesmas, 2011 e 2012. Lembro que alguns princípios e valores, algumas idéias 

e ideologias, alguns envolvimentos com os meus outros, e, através deles,  com a 

“questão social”, e, através dela, com a própria educação, brotaram do que 
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aconteceu comigo solidariamente em 1958 e, solidariamente, em 1961.    

O meu inesperado ingresso na “PUC do Rio” transformou minhas idéias e 

meus afetos não tanto porque eu entrei em uma “turma de alunos de Filosofia”. Na 

verdade, tenho poucas e pobres lembranças de minha frequência  regular aos dois 

anos de estudos de Filosofia. Devo confessar que já no ano seguinte eu comecei 

a buscar um outro curso. Algo mais prático, mais “engajado”, como nós 

costumávamos então dizer. Pensei seriamente, entre fins de 1961 e começos de 

1962, em cursar  Serviço Social ou Pedagogia. Acabei optando pelo curso de 

Psicologia. Se o que eu estudei não foi tão central e relevante, e se a rotina 

curricular dos meus anos de estudos foi quase secundária, o que é que aconteceu 

então? Aconteceu o outro lado. Aconteceu a “outra vida”. Talvez, como em 

Guimarães Rosa, aconteceu “a terceira ,margem do rio”. Pois o que houve a partir 

de março de 1961 foi o meu ingresso naquilo que nós chamávamos então de não 

apenas “estudos universitários”, mas de uma “vida universitária”. Ou, nos termos 

de então, de “engajamento na questão da universidade”.  

Narro como aconteceu. Logo em março de 1961, poucos dias após haver 

ingressado na universidade, eu “me engajo” em uma equipe da Juventude 

Universitária Católica,. A Ação Católica me abriu horizontes novos. Ela me 

impulsionou a um outro tipo de presença na vida universitária. Um assumido 

compromisso com os outros; uma partilha, a partir do “movimento estudantil”, em 

uma incipiente vida de ação política através da “militância de um cristão 

engajado”. Assim,  ao mesmo tempo em que era missão nossa, de “militantes de 

JUC”, um trabalho de presença e  testemunho cristão a partir da “virada da Ação 

Católica para o social” iniciada em 1960, este mesmo “testemunho” nos 

convocava a uma crescente presença ativa em e entre questões políticas  através 

de uma opção por uma “pastoral universitária”.  Estudar era então importante. 

“militar” era muito mais importante.  

Esta dimensão de nossa coletiva militância envolvia cada vez mais uma 

adesão a toda uma ação realizada, primeiro, no interior da universidade e, depois, 
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entre espaços mais amplos, inclusive através de alianças com o embrião de outros 

movimentos sociais. Uma parte das nossas práticas era dirigida a um trabalho 

direto ligado à “reforma universitária”. Vivíamos um intenso tempo da ”luta popular 

pelas reformas: a reforma agrária, a reforma política, a reforma econômica, a 

reforma universitária. Enfim, um conjunto de "reformas das estruturas sociais", que 

logo depois entre alguns de nós (eu incluído) deveriam desaguar no sonho de um 

a verdadeira "revolução social. Se era deveria ser “armada” ou não era tema de 

infindáveis discussões. Eram os tempos de novas frentes de luta por uma escola 

pública gratuita e de qualidade, e de uma universidade nacionalista e popular. As 

idéias de Paulo Freire e dos movimentos populares de cultura nos abriam  portas 

e praças em direção a várias propostas de ação social através da política; da ação 

política através da cultura; e da ação cultural através das artes e. Também, da 

educação4. 

No interior do campo mais formal e didático de minhas vivências de 

estudante universitário, atravessei em meio a um oscilante envolvimento pré-

profissional os meus anos de formação como psicólogo. Em 1963 fui convidado 

para trabalhar no Instituto de Psicologia Aplicada, da PUCRJ. Fora dos momentos 

escolares e de meu trabalho no IPA, vivi dia a dia (fins de semana incluídos), os 

meus anos de estudante-militante universitário, dedicando o melhor de meu tempo 

ao meu engajamento na Ação Católica. No mesmo ano de 1963 fui eleito como o 

primeiro coordenador do recém-criado Centro acadêmico do Curso de Psicologia.  

 Nos dois campos eu aprendia. Um foi desenhando em mim, pouco a 

pouco, um difícil perfil profissional. O outro lado foi tracejando, mais do que o 

primeiro, uma espécie de trama, um tecido de identidades a que eu fui me 

entregando por inteiro. Quando mais tarde deixei de ser um estudante apenas, e 

me tornei um também profissional, não consegui ou não quis romper com esta 

                                                 
4.  Em um escrito recente: Paulo Freire – cultura, educação e universidade, lembro que já 
em 1961 o que Paulo e sua primeira equipe nordestina propunham não era apenas uma 
“método de alfabetização”, mas todos um “sistema Paulo Freire de Educação” que 
desaguava em uma “universidade popular”.  
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divisão entre um lado e outro, que até hoje me acompanham. Que unificam a 

dualidade que sou, repartindo  os dias de minha vida de então até sempre ainda 

com a prática da literatura.   

Em pleno tempo da “ditadura militar’, eu entreolhava a maioria dos meus 

companheiros, mesmo muitos do que haviam sido "militantes de esquerda" nos 

tempos de estudo na universidade, assumindo anos mais tarde uma exclusiva vida 

profissional que lhes tomava praticamente todo o tempo da existência pós-

universidade. No meu caso e no de inúmeros outros "companheiros",  isto não 

aconteceu.  Ou pelo menos não tanto.  

 

da militância estudantil à educação popular 

 Numa tarde de novembro de 1963,  José Inácio de Sá Parente, colega de 

Psicologia e companheiro de JUC,  veio me comunicar que  meu nome estava 

sendo cogitado para o Movimento de Educação de Base Em dezembro deste ano, 

poucos meses antes do golpe militar de 1964, eu ingressei como estagiário na 

Equipe de Animação Popular do MEB.  

 A presença do MEB e de seus desdobramentos foi e segue sendo 

uma demorada, fecunda  e polivalente experiência em minha vida. Mais do que 

própria Ação Católica o MEB me empurrou  para uma trajetória de envolvimentos 

em nome de algo que, para simplificar, chamarei aqui de “educação popular”. 

Desde então eu me vi como um assessor disponível a movimentos sociais, 

movimentos populares,  grupos e comunidades de uma então "igreja de 

esquerda", ou, como preferíamos chamar em Goiás, as "igrejas do evangelho", 

embriões de comunidades eclesiais de base desde anos mais tarde  vinculadas à 

Teologia da Libertação.  

 Aos poucos findava em minha vida o que restou do "menino do Rio". 

Foram-se embora as longas manhãs de praia e os dias de excursões e de 

acampamentos entre matas e montanhas. Deixei de lado  as escaladas de 
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montanhas. Agora os "acampamentos" eram os "dias de estudos", primeiro na 

JUC e, depois, no MEB. Entre orações e depoimentos de vida, vivíamos dias de 

estudos bastante mais concentrados do que os da rotina universitária.  Se eu lia 

Carl Rogers e Sigmund Freud para o meu curso de Psicologia, lia Karl Marx, 

Emannuel Mounier e, sobretudo, Pierre Teilhard de Chardin, para a “vida militante

 ] 

 A Equipe de Animação Popular do MEB e as viagens por um "outro Brasil”,  

que comecei a fazer em seu nome, abriram horizontes de maturidade e 

conhecimento de realidade popular que me eram até então mais imaginados do 

que conhecidos. Desde o meu primeiro "treinamento" em Garanhuns, no interior 

de Pernambuco, em um janeiro de 1964,  aprendi a alargar o conviver entre-nós, 

que a militância através da Ação Católica havia reacendido em minha vida. 

Descobri um "Brasil profundo" que em  poucos meses para sempre me converteu 

a um até hoje intenso e vivo interesse pelas culturas populares.  

 O MEB me ensinou a transitar de um estudante-engajado a um profissional-

militante. Tratava-se agora não apenas de treinar estudantes universitários para 

um trabalho político-pastoral,  mas de formar educadores populares 

especializados nas linhas de ação do Movimento de Educação de Base: a 

alfabetização e a pós-alfabetização através de um trabalho pedagógico centrado 

em "escolas radiofônicas". Alguns trabalhos do MEB começaram a ser estendidos 

de uma turma de alfabetizandos a toda uma comunidade rural popular. E era 

neste campo que eu atuava.  

 Boa parte do que estudei em teoria no curso universitário,  de práticas 

pedagógicas a dinâmica de grupos, eu aprendi a viver em diferentes práticas entre 

a JUC e o MEB. Os círculos de cultura; as vivências de sociodramas junto a 

comunidades camponesas; a "leitura crítica da realidade"; as primeiras "pesquisas 

de comunidade", que mais tarde me levariam a me sentir em casa quando dos 

aprendizados de observação participante na Antropologia, e de pesquisa 

participante na continuidade dos trabalhos de Educação Popular.  
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Havia um forte empenho (no sentido de que nós, "militantes do MEB", 

nos tornássemos  profissionais reflexivos, leitores inveterados da "realidade 

social", pensadores críticos a respeito daquilo que estávamos praticando enquanto 

educadores populares. Tanto através da Ação Católica, quanto por meio do MEB, 

recebi uma formação compartida do que costumávamos caracterizar como um 

"humanismo cristão".  

 Desenvolvíamos no MEB difíceis experiências em que todas as coisas 

estudadas, aprendidas, decididas, deveriam ser vividas através de trocas tão 

igualitárias quanto possível  entre todas as pessoas: entre nossos monitores, entre 

as e os educadores de uma equipe; entre nós da "equipe nacional' e os 

integrantes das equipes regionais do Nordeste ou de Goiás, com quem nos 

encontrávamos em reuniões e em  treinamentos. Estive ligado ao MEB de 

dezembro de 1963 até janeiro de 1966. Sou ainda um  dos integrantes do seu 

Conselho Assessor. 

De maneira afortunada, durante todo o intervalo de vida que vai de 1961 a 

1966, persisti em minha vontade de escrever, sobretudo  poesia. Os 

"companheiros de militância" que aqui e ali criticavam com suavidade o estar eu 

em um "curso alienado” como o de Psicologia" - e até mesmo o meu duradouro 

namoro (sério) com uma "moça de direita - jamais ousaram por em questão a 

minha amorosa intimidade com a literatura. Ao contrário, durante anos fui  

escolhido para escrever e encenar os "autos de Natal" com que festejávamos na 

JUC o 25 de dezembro. 

Um acontecimento do começo de 1964 e imediatamente anterior ao golpe 

militar, bem ilustra a prévia do que viveríamos logo seguir. O MEB havia 

cuidadosamente elaborado uma cartilha. Ela  era na verdade um conjunto 

composto pela cartilha e três manuais de apoio a serem usados pelas equipes 

locais. O nome dado ao conjunto foi: “Viver é Lutar”. Quando o material ficou 

pronto e impresso, a polícia do Rio de Janeiro invadiu a gráfica que a imprimiu, e 

simplesmente levou a cartilha para a delegacia. A apreensão policial da  "Viver é 
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Lutar" teve  então  uma repercussão internacional, e serviu de base para justificar 

as pressões e perseguições ao MEB após abril de 1964.   

 

Depois da universidade... e antes dela 

 Retomo uma contagem dos tempos necessária agora.  A minha estada na 

graduação universitária foi de cinco anos, acrescida de mais ano depois. Em 1961 

o ingresso curso de Filosofia. Em 1962 no de Psicologia, que eu abandono ao final 

do meu 4º ano, antes de minha formação completa como psicólogo, que somente 

seria completada em 1969, por motivos que nos esperam adiante.  

 Após o golpe militar compreendi que não poderia mais estar estudando 

para ser um profissional de consultório. Abandonei a Psicologia e resolvi me 

dedicar por inteiro à Educação Popular.  Vou a Goiás em julho de 1964 para um 

"encontro de formação" da Equipe do MEB Goiás. Volto apaixonado por sua 

coordenadora, com quem me caso em janeiro de 1966. Estamos casados até 

hoje. Uma dupla bolsa de estudos oferecida pela UNESCO e a OEA nos enviou ao 

México, para um curso de Educação de Adultos em um instituto até hoje existente, 

com este nome: Centro Regional de Alfabetização para a América Latina. Fomos 

em fevereiro de 1966 e retornamos em outubro deste mesmo ano.  

Até então, casado e já "profissional", eu pouco conhecida do mundo da 

Antropologia. Desde algum tempo eu me reconhecia como alguém a meio 

caminho entre a Psicologia - especialmente através da dinâmica de grupos - e a 

Educação Popular. Mal poderia imaginar que a Antropologia  esperava por 

exemplo na próxima curva da estrada. Mas antes disto eu me tornaria um 

professor universitário.  

No retorno não nos reintegramos no Movimento de Educação de Base. 

A equipe "dos nossos tempos" seria logo depois destituída e trocada por outra 

mais compatível como "o momento político atual".  Fomos os dois trabalhar no 

Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.  
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 Começávamos a viver então, entre 1964 e 1968. Um difícil momento de 

tentativas de resistência nunca inteiramente realizadas,.E um tempo de cuidados 

extremos, de denúncias, de fugas e ocultamentos das pessoas mais "procuradas". 

Um tempo de prisões, de torturas, de exílios e também de mortes. A expressão 

"João caiu ontem em Goiânia", tendia a tornar-se corriqueira. Ela nos alertava 

para o fato de que mais um "companheiro de militância" teria sido preso ou estaria 

desaparecido.  Vivi intensamente este "clima de terror", primeiro no Rio de Janeiro 

e, depois do retorno do México, em Brasília e em Goiás.  

 Através de amigos do MEB, então "infiltrados" no Instituto Brasileiro de 

Reforma Agrária (hoje INCRA) Maria Alice e eu conseguimos, um trabalho de 

educação e ação comunitária no Distrito de Colonização Alexandre de Gusmão. O 

“distrito” era uma área experimental destinada a uma fracassada experiência-

modelo de reforma agrária ao estilo militar, e a menos de 40 quilômetros de 

Brasília. Nosso trabalho consistia da implantação de escolas rurais nos diversos 

espaços de parcelas agrícolas do "Distrito de Colonização", além da criação de 

algumas atividades comunitárias, a partir da implantação de cooperativas.  A 

experiência do envolvimento com o IBRA representou uma forte ruptura em  minha 

vida. Até então - mesmo depois de março-abril de 1964 - nós vivíamos uma vida 

de estudo e de trabalho, de engajamento e militância entre "gente nossa", e anos 

antes do Lula, reacendemos entre nós a palavra: "companheiro".  

 Na Juventude Universitária Católica, no Movimento de Educação de Base, 

na AP - Ação Popular, derivada da JUC e de cujas primeiras reuniões eu 

participei, éramos sempre  pequenas comunidades de jovens voltados aos 

mesmos ideais. Éramos pessoas que entre diferentes vocações comungavam 

uma mesma fé cristã, com um denso horizonte ecumênico; uma mesma vocação 

polissemicamente socialista, e um quase mesmo projeto de participação em 

"trabalhos de cultura popular". O seu propósito era o realizarmos "junto com o 

povo" uma grande transformação social no Brasil e na América Latina. Este amplo 

sonho nos alimentava. Mais do que um projeto político definido, ele nos acolhia. E 
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foi ele quem levou pessoas como Leonardo Boff e Frei Betto a uma vida religiosa 

intensamente voltada ao “serviço ao povo”.  

 Em menos de um ano de trabalho, ainda em 1967, com a chegada de um 

novo administrador no “Distrito”  começamos a sofrer perseguições por causa de 

nossas atividades junto aos primeiros camponeses "assentados como 

parceleiros". Estávamos à beira de um processo, de exclusão do Distrito de 

Colonização, quando graças a acolhida de um engenheiro agrônomo da Delegacia 

Regional do IBRA recebemos um convite para nos transferirmos para o seu setor 

de trabalho.  

  Iniciados para nós em 1964 no Rio de Janeiro e para Maria Alice em 

Goiânia e depois retomados em 1967, na nossa volta ao Brasil, aqueles anos 

foram para nós um tempo de medo e de desconfianças. Foram tempos de nos 

perguntarmos ao fim de cada mês se estaríamos livres ainda no final do outro 

mês. Se não estaríamos demitidos, desempregados, ou mesmo presos por causa 

de "fichas no SNI", e também porque não deixamos de lado as nossas pequenas e 

persistentes atividades "subversivas".  

 Tivemos que aprender a olhar duas vezes quem está ao nosso lado, a nos 

conhecermos mais, aprender a saber silenciar. De vem em quando treinávamos 

"esquemas de segurança" para nossas  reuniões. Todo um jogo de cuidados 

começava então a ser praticado em nossas vivências cotidianas desde o dentro-

de-casa. Saber quem entrava em nossa casa; quem se apresentava como um 

novo amigo; quais os livros que deveriam ser cuidadosamente escondidos ou 

destruídos; que fitas gravadas deveriam ser queimadas; que coisas seriam 

enterradas no quintal ou postas em lugares ilusoriamente secretos; que perigos 

deveriam ser evitados.  

 Vivemos em Brasília apenas o período entre 1967 e 1968. Logo fomos 

para Goiânia. Mas antes será preciso lembrar a curiosa e inesperada maneira pela 

qual eu me tornei um professor de universidades das quais não consegui  ou não 

desejei sair até hoje.  
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O  professor que comecei a ser 

 Em agosto de 1967, trabalhando em Brasília e nos vendo em situação 

instável no INCRA, sem um outro horizonte pela frente,  resolvi de um momento 

para outro virar um professor universitário. É estranho pensar que embora durante 

o meu curso universitário muitas vezes a idéia de ser um professor em uma 

pequena cidade me passasse pela cabeça e pelo coração, eu que havia desistido 

da Pedagogia, onde quase ingressei, e optado pela Psicologia, que acabou me 

dando um título, mas não uma profissão. Eu me imaginava então talvez um 

educador popular, mas um professor universitário. Mas um dia esta alternativa, 

que também não era comum entre nós, companheiros e companheiras de Ação 

Católica e de MEB,  abriu-se para mim.  

 De um dia para o outro, e não através de que palavras e de que imagens 

eu me figurei como professor da Universidade de Brasília. E o mais estranho é 

que eu não conhecia absolutamente ninguém por lá,  do porteiro ao reitor. 

Datilografei em minha pequena máquina-de-escrever um currículo vitae de uma 

página e meia. E numa manhã de julho coloquei sobre o corpo o empoeirado e 

esquecido terno do meu casamento, pedi carona ao motorista do velho jipe azul 

que nos levava de ida-e-volta de Brasília ao “Distrito”  , e me apresentei na 

Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Fui disposto a conversar 

com a diretora, cuja pessoa e cujo nome eu nem ao menos conhecia. Seu nome é  

Lady Lina Traldi -  onde Lady não é um título, mas  o nome. E esta até então 

desconhecida professora me recebeu com uma acolhida de que nunca mais 

esqueci.  

 Com poucos minutos de conversa fiz ver a ela  que eu, recém-saído da 

universidade e de um curso de Psicologia, queria ser professor da Faculdade de 

Educação da UNB. Eu havia dito a ela que  me especializara em Educação de 
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Adultos e que trabalhava com Educação Popular. Escondi (é claro) minhas ações 

"subversivas". Lembro-me da professora Traldi  dizer que não havia disciplina 

alguma ligada ao meu currículo, mas que havia portas abertas para alguém que 

quisesse trabalhar com... Filosofia da Educação. Não me lembro em nome de que 

ato de coragem desmedida, eu disse a ela que estava pronto para assumir a 

disciplina. Conversamos um pouco mais, apresentei a ela os meus parcos 

documentos, e no dia 7 de agosto de 1967 eu me descobri contratado como 

professor TP-20 Faculdade de Educação da Universidade de Brasília.  

 Inaugurei uma vida de professor numa manhã quente de agosto no 

campus da UNB. De repente olhei para o lado de fora do prédio de nossas aulas e 

vi, entre outras, uma árvore com uma sombra acolhedora. Sugeri á minha turma 

de pouco mais de uma dezena de alunas e alunos, que fôssemos para lá. Fomos. 

Sentamos no chão sob a fresca sombra, e esta pequena transgressão de geo-

pedagogia marcou minha trajetória como professor até hoje, quarenta e cinco 

anos depois.  Um dia escreverei algo sobre todos os corriqueiros e estranhos 

locais onde lecionei: de uma sala de aulas a uma beira de rios em Goiás; de uma 

sombra de árvore em tarde de sol nos sertões do Norte de Minas a uma barca 

descendo lentamente o Rio São Francisco.  

 Desde o começo da minha vida universitária, achei que seria oportuno o 

trazer os aprendizados de convivência e de estudos da Ação Católica; da 

dinâmica de grupos aprendida e vivida em meu curso de Psicologia - com toda a 

influência rogeriana de então -  e principalmente do Movimento de Educação de 

Base. Afinal, não erra em “tudo aquilo” que acreditávamos? Não era a respeito de 

uma inversão radical da arquitetura e da dialógica do aprender-e-ensinar que 

estivemos escrevendo, improvisando e tentando espalhar pelo Brasil e pela 

América latina?  Então, que assim fosse. Lembro-me de que desde o começo da 

minha vida docente, as três preocupações que me acompanharam para sempre já 

estavam presentes desde os primeiros dias em que me vi professor.  

  De um lado, a aula, a  "boa aula", a aula bem-preparada em casa e 
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depois, vivida com empenho e alma na sala-de-aula. Grandes quadros-negros 

eram pequenos para o tanto de esquemas e rabiscos com que eu os preenchia 

em uma aula.  

 De outro lado, a sempre presente experiência de partilha do saber. A aula 

vivida em e através da palavra aberta a todos.  A invenção de aulas 

improvisadamente dialogadas ao redor de um círculo. O direito de palavra a todos 

os alunos. A desobediência a programas rigidamente estabelecidos, e o deixar 

que cada aula e cada curso tomassem o percurso de nossas reais preocupações 

e perguntas.  O frequente trabalho em seminários; a dinâmica de grupos, mesmo 

ou principalmente nas aulas.  

 Finalmente, a preocupação de associar ensino-e-pesquisa sempre que 

possível. E quase sempre era possível. Este trabalho quem  não raro nos tomava 

vários “tempos-extra” depois das aulas e mesmo sábados e domingos, foi 

começado já nos primeiros cursos em Goiás, quando eu ainda era um “psicólogo-

de-origem” e minha prática de investigações estava empapada de questionários e 

estatísticas.  Mas o trabalho de pesquisa-na-docência trouxe também a tradição 

das experiências vindas  de Paulo Freire e do MEB. Mais tarde ainda os 

aprendizados da Antropologia completaram a trilogia de minhas práticas com 

estudantes. Acompanham até hoje.  

 Saído do MEB, mas ainda envolvido com a "militância de esquerda", tanto 

dentro quanto fora da universidade, liguei-me desde 1968 aos trabalhos da 

Diocese de Goiás, desde a chegada de Dom Tomás Baldoino como novo bispo. 

Trabalhamos juntos por mais de dois anos e até hoje, juntamente com Dom Pedro 

Casaldáliga, ele permanece em minha vida como um mestre de vida e um amigo 

querido. 

 Aqueles foram os anos em que, aos trancos e barrancos, entre idas e 

vindas, eu lutei por conciliar aparentes contrários e estabelecer em meus estudos, 

minha docência, minhas primeiras pesquisas e minha militância, o que mais tarde 

me reapareceu com nomes como “inter”, “multi” ou mesmo “transdisciplinaridade”. 
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Explico-me. Ao mesmo tempo em que em nossos pequenos e clandestinos 

círculos de "companheiros de militância" permanecia aceso e intenso o propósito 

de mantermos  ativa qualquer forma de ação de resistência aos governos 

militares, em outra direção, participei com entusiasmo de projetos didáticos 

destinados a inovar de um modo ou de outro o arcaico "aulismo" do ensino 

universitário. Ter então sobre a mesa livros de Rogers, de dinâmica de grupos e 

de inovações didáticas provenientes da Europa ou dos Estados Unidos da 

América do Norte, junto com os de Paulo Freire e de pedagogos marxistas, em 

nada nos parecia  uma contradição. Até hoje não parece.  

 Aqueles foram anos em que a universidade e outras instituições de ensino 

e pesquisa, de algum modo distribuíam em pelo menos três categorias as pessoas 

nelas presentes e atuantes. Em um primeiro plano, a camada preenchida pela 

estrutura formal: funcionários, serventes, professores, estudantes, diretores, 

chefes de departamento, chefes de comissões disto e daquilo (havia muitas 

então), autoridades universitárias mais distantes, do reitor - em geral um "homem 

de confiança" do sistema militar – a seus auxiliares diretos (idem).   

 Em um segundo plano, uma distribuição de todos e todas nós segundo 

círculos de relações, redes de afinidade e de amizade, grupos de trabalho e de 

"coleguismo", em que a dimensão política não era um fator relevante, embora em 

tudo então estivesse de algum modo  presente.  

 Em um terceiro plano nós nos identificávamos e nos congregávamos em 

pequenas redes de amigos e até em grupos de estudos e/ou de ação, de acordo 

com nossas veladas ou públicas opções políticas. Ali nós nos dividíamos entre 

aqueles que eram francamente a favor do regime militar instaurado, e se 

prestavam em vários casos a escusos serviços de vigilância e de denuncia (os 

"dedo-duros"); aqueles que procuravam manter-se politicamente neutros; aqueles 

que discreta ou abertamente agiam como pessoas contrárias "ao regime". Estas 

últimas eram, como eu, as "de esquerda". Para os agentes do governo: “os 

comunistas”, ou “os subversivos. 
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 Durante um par de anos fui professor de três universidades: a 

Universidade de Brasília, de que me desliguei em 1969; a Universidade Federal de 

Goiás na qual permaneci entre 1968 e 1976, e  em que ingressei como professor 

de Psicologia Social; e a Universidade Católica de Goiás, em alternadamente 

lecionei até quando me tornei “professor de tempo integral” na UFG.  

 Ora, além de minha atuação como professor universitário e de meu 

vínculo com as "igrejas de esquerda", durante alguns anos nossa casa, no Setor 

Sul de Goiânia, foi um "aparelho de Ação Popular. Traduzo: nossa casa foi 

secretamente um ponto de apoio de militantes da AP que passavam por Goiânia a 

caminho "do Norte de Goiás", onde planejavam estabelecer um pólo de resistência 

revolucionário-camponesa. Passavam por nossa casa com nomes falsos 

(codinomes); faziam mínimas perguntas e davam menores respostas ainda; 

dormiam uma ou duas noites; guardavam "material de ação' e, de vez em quando,  

nos deixavam "tarefas políticas". Com minha pequena máquina de escrever 

portátil traduzi do Espanhol longos escritos de Mao Tse Tung “batidos em stensils” 

e, depois às ocultas levados à Faculdade de Filosofia da "Federal", onde eram 

mimeografados, escondidos em minha casa e, enfim, levados "ao Norte". Não sei 

que lavradores semi-alfabetizados dos "fundos do sertão" terão um dia lido ou 

compreendido tudo aquilo. 

    Num dezembro de 1968 o então reitor da UFG  chamou “ à reitoria 

três professores recém-ingressantes: Elter Dias Maciel, o padre José Maria de 

Pereira e eu. Sem meias palavras anunciou que nossas cabeças “estavam a 

prêmio”, e que ele não poderia responder por nossa permanência na universidade 

e nem por nossa segurança pessoal. Dito isto, antes de ouvir  nossos parcos 

argumentos ele anunciou que nos estava “dando uma licença” forçada. E em 

poucos dias nos despachou para fora de Goiás. Padre Pereira foi para Paris por 

um ano; Elter Maciel foi aprovado em um doutorado em Sociologia na USP;  eu 

voltei ao Rio de Janeiro. Como necessitava uma ocupação que justificasse a 

licença impostas e meu breve e pequeno exílio, rematriculei-me em meu velho 
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curso de Psicologia. Nele cumpri os estudos interrompidos em dezembro de 1965. 

Mal iniciara a minha vida de professor e já “licenciado” e forçado a literalmente me 

manter semi-escondido por um ano. Lembro-me de que retornei também ao Clube 

Excursionista Rio de Janeiro. Casado, professor e pai de um filho, sonhava poder 

voltar a escalar. Uma manhã de abril no “Campo Escola”, em Cascadura, 

devolveu-me à realidade.  Sem a quinta parte do “preparo físico” de anos atrás, 

deixei de vez as escaladas e voltei a ser apenas um “trilheiro”. Caminho até hoje. 

Mas que imensa saudade das maontanhas!  

 A volta ao o Rio de Janeiro reescreveu com pequenas diferenças, a 

mesma história que eu havia vivido desde então, sobretudo quando do ingresso 

na universidade. A convite de pessoas amigas e de companheiros de JUC e de 

MEB vinculei-me ao Centro Ecumênico de Documentação e Informação – CEDI. 

Esta Instituição cristã dividida entre católicos e evangélicos “de esquerda”, estava 

vinculada a um movimento igualmente ecumênico que existia em boa parte da 

América Latina.  O  ISAL – Igreja e Sociedade na América Latina, entrou em 

minha vida  -  e nela permaneceu por vinte e cinco anos - de uma maneira fortuita, 

ao contrário de meu “engajamento na JUC” oito anos antes.  

 O CEDI estava iniciando um programa de formação de educadores 

populares associados a diferentes igrejas de um modo ou de outro vinculadas ao 

que viria a ser a Teologia da Libertação. A idéia era de nos encontramos com 

pequenos grupos de “militantes” em diferentes países, e oferecermos algo de 

teoria e prática da Educação Popular, tal como antes a praticávamos no Brasil. 

Então, entre a Argentina e a Costa Rica, lembro-me, como uma das imagens 

destes anos, de uma fecunda seqüência de oficinas de estudos. Uma imagem me 

vem agora: utilizando uma mínima lousa de escola eu tentava desdobrar uma 

“ficha de descoberta” do Método Paulo Freire diante de um punhado de 

educadores mestiços e indígenas Aymaras nos Andes do Equador. Foram várias 

as experiências. Foram sempre um risco assumido. Foram inesquecíveis.  

 Devo lembrar agora um curioso desdobramento deste programa latino-
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americano de viagens e de pequenos encontros e cursos. A pedido de algumas 

pessoas com quem nos encontrávamos aqui e ali, comecei a escrever pequenos 

artigos sobre nossos temas de teoria e prática. Em alguns lugares eles eram 

mimeografados e repartidos. Foi então que surgiu no CEDI a idéia de reunir os 

meus escritos de ocasião e formar do conjunto um pequeno livro. Recebi como 

“tarefa política” o escrever o livro. Retomei os meus escritos um a um. Re-escrevia 

linha a linha e os submetia ao julgamento de Beatriz Costa, de Jether Pereira 

Ramalho e de Elter Maciel. Pronto e criteriosamente revisto o livro, em uma 

reunião de ISAL em Montevidéu com gente do Brasil, da Argentina e do Uruguai 

foi resolvido que o livro seria publicado pela Editora Siglo XXI de Buenos Aires, 

depois de traduzido. Em pleno “ano de fogo” em 1970, chegou-se à conclusão que 

um livro com aquele teor não deveria sair com o meu nome, pois eu poderia correr 

riscos no Brasil. Conversamos muito, até quando Júlio Barreiro, um teólogo-

militante uruguaio foi escolhido para nominar o livro.  

 Educación Popular y processo de concientización, meu primeiro livro (fora 

um outro,  de poesia), foi publicado em 1974, em Espanhol, fora do Brasil e sem o 

meu nome. Depois do golpe militar na Argentina ele foi proibido e suas edições 

foram transferidas para o México. Depois, pela mesma editora, ele foi para a 

Espanha. Em Espanhol ele chegou a  quinze edições. Há uma edição dele em 

Portugal. Mais de dez anos mais tarde, já em “tempos de abertura”, a Editora 

Vozes o acolheu e eu apareci como tradutor de meu próprio livro. Anos mais tarde 

uma nova edição saiu pela Editora Sulina. E lá, pela primeira vez, a história real do 

livro foi contada. Júlio Barreio faleceu há uns três anos atrás.  

 Na volta a Goiânia, os meus círculos de vida mais presente são agora: a 

minha casa e minha família, agora com André, o filho gerado no cerrado de 

Brasília e nascido em janeiro de 1968; envolvimento retomado - e agora bem mais 

intenso - com a Diocese de Goiás, através também do CEDI.; o retorno à docência 

em duas universidades de Goiânia.   

 Pela primeira vez, de forma mais cotidiana e consistente eu me vejo  



26 

 

ligado a pessoas do povo em Goiás. Somos  então pequenas equipes de “gente 

da base” e “agentes de pastoral”, dedicados a trabalhos de “formação”, de  

pesquisas, de participação em encontros e em assembleias diocesanas, em  

cursos para agentes de pastoral, em programas de treinamentos de camponeses.  

 Agora de uma maneira mais assumida e madura, meu retorno às salas-

de-aula como professor vai estar centrada em interações entre aulas, círculos de 

estudos e pequenas “oficinas de pesquisa”. Trago uma das muitas experiências de 

então. Em 1971 invento um seminário-livre, fora do horário de aulas e como 

atividade extracurricular, funcionando  em manhãs  de sábados. Um seminário  

sobre “cultura e personalidade”. Esta experiência voluntária, compartida com um 

punhado de estudantes, terá um papel muito grande  em minha trajetória de vida 

profissional. Pois junto com o meu crescente interesse pela cultura popular, o 

seminário  será um passo a mais  na fronteira entre a Psicologia e a Antropologia. 

Como dizemos entre antropólogos, aos poucos irei “mudar de tribo” e 

vocacionalmente me encontrar a mim mesmo. Desde sempre, vivemos junto a 

rigorosa, mas também ousada proposta de sair da sala-de-aula para viver as 

aulas; de abrir-se  ao mundo “lá fora”; de conviver com pessoas em Goiânia, ou  

nas cidades próximas; de entrevistar adultos, de aplicar pequenos testes junto a 

crianças; de  formar equipes que tabulassem o material, que processassem o 

material tabulado, num tempo em que não havia sequer a pequenina máquina de 

calcular. E, depois inventar  as conversas ao redor de como criticar nossos “dados 

de pesquisa” e finalmente, escrevê-los tão coletivamente quanto possível. Nem 

sempre era possível.  

 Neste momento de meu começo de vida na Universidade Federal de 

Goiás, recordo agora que eram estas as situações em que me vi vivendo “a 

aventura de aprender a saber”:  

a) As minhas leituras e os meus estudos pessoais, em um tempo em que “planejar 

um curso” e mesmo “preparar uma aula”, demandava horas de pesquisa de livros 

e artigos. Mais ainda em meu caso e no de outros companheiros de militância, 
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porque ademais das leituras “para a universidade”, nós nos dedicávamos a um 

paralelo e, não raro, mais intenso e denso programa de “formação político-

ideológica”, que incluía leituras críticas de “conjuntura social”;  de algo ao redor de 

um personalismo cristão e do que então chamávamos de “espiritualidade”. De 

outra parte, desde muito cedo e até hoje nunca deixei de ler cotidianamente livros 

de literatura, desde romances a livros de poesia.  

b) As pequenas situações interativas de um mínimo grupo de pessoas devotadas 

a um estudo partilhado.  Lembro-me agora de um grupo que formamos: Ildeu 

Moreira Coelho, Joel Pimentel Ulhoa e eu, para leituras e estudos de Filosofia da 

Educação em nossas horas vagas na “Federal”.  

c) Os já lembrados momentos de aulas-círculos-seminários-oficinas-de-pesquisa, 

que desde os primeiros anos de minha vida de docente até hoje comparti com 

meus alunos.  

d) As incontáveis horas de reuniões, de estudos, de montagem de projetos de 

alguma “pesquisa participante”. Experiências interativas do aprender-com, que eu 

vivi desde as pequeninas equipes de JUC, aos encontros e dias de estudos do 

MEB e, depois, ao longo de vários anos, na “igreja do evangelho” da Diocese de 

Goiás, e de outras igrejas “comprometidas com o povo”, dentro e fora de Goiás. 

 Fui infiel à Psicologia de minha formação graduada por duas vezes. A 

primeira quando em 1965 abandonei o meu curso antes do “quinto ano” para ir 

estudar Educação de Adultos e Ação Comunitária no México. A segunda quando, 

anos mais tarde, já professor da “Federal de Goiás”  surgiu para mim a 

possibilidade de “tirar licença para “fazer o meu mestrado”. Ora, após haver 

procurado ao meu redor algum programa de pós-graduação em  de Psicologia e 

não o encontrando,  seguindo uma trilha aberta há longo tempo (ou uma “via de 

acesso”,  com dizemos entre escaladores de montanhas) acabei optando pelo 

Mestrado em Antropologia Social na Universidade de Brasília. Eu, um vagamundo 

entre lugares de viver e entre vocações de estudo e vida profissional, no Mestrado 

em Antropologia finalmente atravesso “a terceira margem do rio”, descubro a 
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minha tribo e de novo reencontro a “minha gente”.  

 Como naqueles anos não existiam no Brasil cursos de graduação em 

Antropologia, o antropólogo nascia em um mestrado. Até hoje esta prática de 

iniciação na “tribo dos antropólogos” segue viva, com maiores variações. Assim, 

ingressando no Mestrado em Antropologia em um agosto de 1972, saí dele menos 

um “mestre em” do que um “antropólogo”. E na minha volta à vida de professor e 

pesquisador, abri trilhas para  um novo e fascinante campo de estudos, docência e 

pesquisa. E até hoje assim ele segue  sendo, quarenta anos depois. Retorno ao 

cotidiano da “Federal”, ainda sob o poder dos governos militares. Já havia 

abandonado por completo a Psicologia deste o final de 1971. Retorno então para  

lecionar Antropologia e ingresso no Museu Antropológico da Universidade Federal 

de Goiás, em nome do qual realizei algumas pesquisas  sobre a cultura popular 

goiana.  

 A Antropologia colocou-me diante de um outro modo de pesquisar e 

compreender aquilo que foi a substância dos próprios movimentos populares dos 

anos sessenta: a cultura popular. Foi através do MEB e em meio aos movimentos 

de cultura popular que o folclore e a própria cultura popular - as diferentes culturas 

do povo -  entraram pela porta da frente em minha vida. Aquilo que à distância eu 

via e ouvia entre minhas trilhas a caminho de montanhas, ou no  Sul de Minas; 

aquilo mesmo que de passagem me tocava de longe, como as ressonâncias de 

uma festa de São João em algum lugar, agora reaparece através de rostos,  

gestos,  máscaras, pequenos grupos e confrarias reais de artistas-devotos, modos 

de vida e formas de simbolicamente representar a própria vida. Através de 

pessoas, enfim.  

 Lembro que a cultura popular em um primeiro longo momento me 

apareceu como algo a ser pensado e vivido através de práticas político-

pedagógicas. Se o povo possuía o seu folclore, se o povo criava e cantava  as 

suas canções, se entre gerações ele gerava os seus modos de ser e de partilhar a 

vida, os seus  então "tudo aquilo" deveria ser tomado como um irrepetível, rico e 
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denso “material de base” para os nossos trabalhos de uma educação 

conscientizadora, dentro de uma então clara “visão de classe”.  

 Sem se propriamente um oposto ao "ver" dos movimentos de cultura 

popular, a Antropologia aprendida no mestrado abriu-me, repito,  um outro "olhar". 

De uma maneira afortunada, aquele era um tempo em que a própria Antropologia 

começava a descobrir o “folclore”. Ela aos tateios principiava a saltar “do índio aos 

mundos de perto" .  Aos poucos uma nova geração de antropólogos (eu, no meio 

dela) aprendia a descobrir o valor de nossas tradições populares, seguindo passos 

de Florestan Fernandes ou de Maria Isaura Pereira de Queirós, conhecidos 

cientistas sociais e pesquisadores também de cultura popular.  

 A Antropologia com que eu me envolvia então  - sem deixar de lado meus 

momentos de trabalhos como educador popular - começa em nossa geração de 

“mestrandas e mestrandos” a descobrir ao mesmo tempo o mundo rural,  às 

culturas populares e a cidade. Esse é para mim um segundo momento de vida de 

estudos extremamente fecundo. Dôo a uma sobrinha, jovem estudante de 

Psicologia, quase todos os meus testes e livros de e sobre a clínica psicológica. 

Retorno com fervor às minhas aulas-oficinas, e viajo em direção ao campo, aos 

negros, aos dançadores congos e aos foliões de Santos Reis, com um desejo de 

“ver e viver tudo aquilo" nunca antes experimentado.   

 Chega afinal o tempo em que vindo da experiência de estudos de cultura 

popular através do MEB, e por ele chegando ao folclore e aos folcloristas, eu 

encerro um circuito e um círculo com o ingresso na Antropologia Social. Como um 

pesquisador de campo dedico-me de então até agora ao mundo rural, ao mundo 

dos negros e ao mundo da cultura popular, primeiro em Goiás, depois em São 

Paulo e Minas Gerais. Agora, e enquanto eu tiver ainda forças, pesquiso com 

meus alunos nos “sertões roseanos” ao redor do rio São Francisco. 

 Foi em Goiás e em Pirenópolis que vivi meu primeiro trabalho de campo 

como antropólogo em uma Festa do Divino Espírito Santo. Aquela foi uma 

experiência deslumbrada. A primeira vivência que afinal me livra dos números, dos 



30 

 

questionários, da rigidez do “experimental”, e me coloca tal como sou diante de 

outras pessoas tal como elas são e se dão a mim. A primeira vez em que de 

verdade estou “em casa” e troco as tabelas pelo gravador e a máquina fotográfica; 

e convivo com o frescor e os dramas da vida cotidiana das gentes do povo, 

observando o acontecer do fluxo das relações entre pessoas, entre elas e seus 

símbolos. E eu visito casas, participo de momentos de trabalho (limpei muito pasto 

e colhi muito milho), vivendo as suas celebrações (acompanhei muita reza de 

terço e fui “Festeiro de Santos Reis”) perguntando, observando silêncios, fazendo 

entrevistas de exegese e, depois, buscando interpretações estruturalistas ou de 

alguma outra teoria próxima.  

 O próprio título de minha dissertação de mestrado bem revela trilhas por 

onde andava agora: Peões, Pretos e Congos” – trabalho e identidade de negros 

na Cidade de Goiás. Já “mestre em Antropologia” retorno a Pirenópolis e viver ali 

uma segunda pesquisa. Seu nome é também revelador: O Divino, o Santo e a 

Senhora -  o Juizado de São Benedito e o Reinado de Nossa Senhora do Rosário 

em Pirenópolis. Minha tese de doutorado na USP também revela caminhos e 

descobertas:  Os deuses de Itapira - um estudo sobre a religião popular.  

Um livro sobre o mundo camponês lançado vários anos depois prossegue a 

trajetória: "No Rancho Fundo" - espaços e tempos no mundo rural. E esta relação 

bem poderia ser encerrada com o título do projeto coletivo em que me vi envolvido 

com uma maioria de estudantes do Norte de Minas: Etnografias do Rio São 

Francisco. E durante todo este tempo, o meu "lado militante" nunca cessou de me 

impor a escrita de livros e artigos de/sobre a educação popular.   

 Dividido (como sempre) entre a Antropologia e a Educação Popular, entre 

a academia e a militância, escrevo seguidamente então, e tento descrever tanto 

festas sazonais quanto o cotidiano da vida rural. Tento analisar tanto celebrações, 

ritos, mitos, crenças populares, quanto sistemas culturais de vivência do trabalho, 

estratégias camponesas do saber e do aprender, alternativas populares de pensar 

o mundo e de construir  identidades, ao lado das práticas com que uma "outra 
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educação" poderia aportar ao povo  o poder de pensar-se e  ao seu mundo, e de 

transformar-se e a ele,  que há séculos lhe foi roubado. 

 Ao lado estes novos caminhos entre meados de 1971 e o começo de 

1972, eu me envolvo com uma equipe que, através do CEDI, realiza uma pesquisa 

sobre a “Igreja da Diocese de Goiás”. Um trabalho não apenas sobre rituais como 

eu os vivia através da  universidade, mas um  estudo participante a respeito de 

experiência peculiar (e arriscada) de trabalhos pastorais  de uma auto-

denominada “Igreja do Evangelho” associada à Teologia da Libertação. As 

pesquisas participantes vividas na mesma região de Goiás, em tempos em que 

pouco se falava sobre esta modalidade ousada de praticar um com-saber, viriam 

logo a seguir. 

 

Do cerrado de Goiás para os campos de Campinas 

 De um estranho modo (algo bem costumeiro em minha vida) ingresso de 

uma vez só no Doutorado em Sociologia da Universidade de São Paulo e no 

quadro de professores de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas. 

Em dezembro de 1975 viajo de Goiânia para São Paulo, para fazer, junto a Duglas 

Teixeira Monteiro (sem o "o" mesmo), um exame para ingressar em sua recém-

criada área de Sociologia da Religião. Esperando a minha vez de  ser 

entrevistado, caminho lento por um corredor de salas-de-aula. Na porta do 

Departamento de Sociologia vejo pregado um edital convocando antropólogos a 

prestarem concurso para três vagas no Conjunto de Antropologia da UNICAMP. 

Leio o edital na primeira passagem. Mas apenas na terceira resolvo anotar dados 

e endereços. Eu era então um feliz e realizado professor da Universidade Federal 

de Goiás. Tinha planos de pesquisas e docências para muitos anos em Goiás. E 

preservava os meus vínculos com movimentos sociais e pastorais do Centro-

Oeste. Enfim, eu era um carioca plenamente resolvido nos sertões e  cerrado do 

Planalto  Central.  
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 No entanto eu me senti tentado a associar os meus quatro anos de 

"doutorado na USP" com a aventura de sair de Goiás em direção a uma nova e já 

conhecida universidade de São Paulo. Eu passaria de "professor titular" a 

professor MS2, o que na UNICAMP é menos do que o  meio da carreira. Consultei 

de Maria Alice a pessoas amigas sobre este salto. Em um primeiro momento ele 

seria apenas provisório. Terminado o doutorado em retornaria a Goiás. Talvez a 

resposta mais sabia às minhas dúvidas tenha vindo de um primo de Maria Alice, 

um jovem estudante de Biologia, depois um doutor em Ecologia pela própria 

UNICAMP. Ao descrever a ele como a minha passagem de uma universidade à 

outra eu passaria hierarquicamente de "general" a "capitão", ele goianamente 

respondeu: "ora Carlos, tudo o que você tem que saber é se você quer ser sapão 

de lagoinha, ou sapinho de lagoão". Fui ser "sapinho de lagoão". Havia três vagas 

e éramos três candidatos(as). Passamos as três.  

 Entrei no doutorado em 1976 e sai doutor no final de 1979. Vivi neste meio 

tempo o pesar da morte súbita de meu orientador em um acidente no Recife. Devo 

a Duglas Teixeira Monteiro bem mais do que um semestre de um curso 

inesquecível, e alguns momentos de orientação. José de Souza Martins assumiu 

minha orientação. Fora os deveres da academia vivemos juntos trabalhos em 

Goiás e em São Felix do Araguaia, e o tenho por um mestre e amigo até hoje.  

 Já ”doutor"  integrei-me no Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

e, um tanto mais tarde, no recém-criado Doutorado em Ciências Sociais, na área 

de agricultura e questão agrária. Este foi um fecundo e longo momento de 

pesquisas e de docências. Ele vai de um janeiro de 1975, quando eu me mudo 

com a família para Campinas até um abril de 1997, quando eu me aposento da 

UNICAMP, embora continue a ser docente do Doutorado em Antropologia.  

 É preciso distribuir este tempo de vida em períodos bem demarcados. São 

mais de trinta anos, já em Campinas, de uma vida entrecortada, entre Brasil e 

países da América Latina, em um primeiro momento. Primeiro todo um tempo de 

meus envolvimentos com o CEDI-ISAL, e depois como o CEAL - Conselho Latino 

Americano de Educação de Adultos, que sucede em minha vida o ISAL-CEDI. A 
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seguir um tempo de "descoberta da Europa". Primeiro através de uma viagem de 

um Encontro no México a um Congresso de Americanistas em Manchester. Em 

1988 David Lehmann, um professor da Universidade de Cambridge e pesquisador 

de seu  Centre of Latin American Sudies,  leu o livro resultante de minha tese de 

Doutorado e me convidou a ser visiting-scholar por um "term", na Inglaterra. 

Lembro agora a solene cerimônia em que, vestido de um terno com colete 

(comprado em uma feira ao ar livre na praça principal de Cambridge -  e coberto 

de uma beca negra e vermelha, diante de todo o corpo docente do "St. Edmund's 

College" , logo após o "juramento" de fidelidade à ciência e à Rainha da Inglaterra 

proferido pelo teólogo Gustavo Gutierrez (um visiting profesor no mesmo "term" 

que eu), eu li, tal como ele, o mesmo juramento. Depois houve uma festa e neste 

dia Gustavo e eu nos tornamos "Fellows of St. Edmund's College".  

  Finamente, após viagens de idas e vindas para diferentes categorias de 

encontros e re-encontros, vou viver na Itália (Úmbria) e na Galícia (Espanha) em 

1992, por ocasião de meu pós-doutorado (que naquele tempo era "de uma vez  

só",  longo). De maneira também algo ousada, em meu projeto escrevo que não 

quero ir para Londres, Paris ou Nova York, mas quero ir para regiões rurais da 

Europa "pesquisar índios e camponeses de lá". E foi de fato o que fiz. Vivi muito 

mais entre aldeias galegas e estradas da Itália do que nas universidades da 

Europa Em 1996 retornei por quatro meses à Galícia com uma bolsa sabática do 

CNPq da Espanha.   

 Voltemos ao Brasil. Aposentei-me da UNICAMP em abril de 1997. Havia 

acabado de realizar antes e depois da primeira estada na Itália-Espanha uma das 

mais longas e fecundas pesquisa coletivas de minha vida como professor-e-

pesquisador. Seu nome abreviado e íntimo era "Hosana" e nele cabiam os 

fonemas iniciais do titulo completo: Homem, saber e natureza (e a seguir vinha um 

demorado subtítulo). Participamos mais de vinte pessoas, de  estudantes de 

graduação a professores doutores. Não esqueço de que o "pacote" de nossos 

relatórios de pesquisas entre o litoral e as montanhas de São Paulo, mal coube 
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em uma caixa inteira de "papel chamex". 

 Hoje, quando eu revisito "aqueles" e "estes tempos" com os olhos meio 

enevoados da memória de quem começa a viver mais a densidade do 

"esquecimento" do que a superfície do que chamamos de "conhecimento" - tal 

como sugeria para a sua própria vida (pouco antes de morrer), Roland Barthes, no 

parágrafo final de sua "aula", quando empossado no Collége de France - percebo 

que a dimensão geográfica e a importância "titular" das distâncias se 

desvanecem5. E também se esfuma como a espuma das águas de minha praia 

em Copacabana a relevância das razões pelas quais eu vaguei de um lugar a 

outro, ora como um bolsista, ora como um pós-doutor, ora como um convidado do 

governo espanhol.  

 A densidade do que eu fui e vivi em cada um desses lugares, do com-

quem, do como do porque eu convivi alguma coisa com alguém, entre as trocas, 

os sentidos, os símbolos, os vários viveres de cada dia, em qualquer lugar, tudo 

em um momento parece moer os tempos e os lugares e aproximar o distante, e 

distanciar o próximo. Afinal, não é esta inversão de dimensões o segredo do saber 

dos antropólogos?   

 De onde eu sou? Quem são os meus outros? Que lugares fluem em nós e 

entre-nós e como eles desenham que proximidades, que intervalos, quais 

fronteiras? Onde ficou Goiás e onde existe a América Latina... e suas infinitas 

lembranças e lições? E onde está agora a Europa?  E o Nordeste de tantas breves 

e inesquecidas idas-e-vindas? E o que foi e segue sendo o Centro-Oeste tão 

querido? E mais as beiras do rio São Francisco e todo o árido e amado  Norte de 

Minas de meus tempos que já somam quase dez anos, desde quando aposentado 

eu pensava não mais voltar à universidade e nem as mesmas pesquisas cujos 

relatórios de dividem entre paraísos de escritos de campo, e purgatórios de 

                                                 
5.  Sua aula foi publicada também em Português, com este mesmo título: "Aula". 
Enfaticamente recomendo a sua leitura e sugiro aos leitores mais cientificistas que não se 
espantem com as idéias de um semiólogo ousado, e leiam o pequeno livro até o final. 
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relatórios obrigatórios? Qual a "Minas do Sul", onde há quase dezoito anos 

implantei em umas terras entre montanhas a Rosa dos Ventos, uma "casa de 

acolhida" que recebe sem porteiras e portas trancadas quem venha e chegue?  

 Algumas vezes, quando recordo os nossos acampamentos dos escoteiros, 

ou os dos excursionistas e dos escaladores (sempre mais apressados e menos 

ordenados), e relembro as nossas noites ao redor de uma fogueira acesa, entre 

cantos e contos, gosto de pensar: "toda a minha vida não foi mais do que isto!". E 

quando imagino "o melhor dos mundos" a imagem que me aparece é sempre a de 

um círculo de pessoas ao redor de um fogo aceso. 

 E assim também, ontem como agora, as experiências vividas nos 

municípios da Diocese de Goiás, entre cursos, treinamentos, pesquisas, e o 

corajoso enfrentamento do poder militar, que as gentes do campo (a melhor gente 

que no mundo há!) nos ensinava a viver e suportar com  a sua  rara sabedoria.   

 Voltemos ao real (mas, o que é o "real"?). Depois de aposentado na 

UNICAMP - mais ainda presente nela - e depois de haver decidido chegar a um 

termo em minha vida de professor, e me dedicar apenas a trabalhar junto a 

movimentos populares, eu me encontrei ainda, e me vejo até agora vivendo como 

sempre as duas margens do rio de mim mesmo.  Não consegui deixar nem as 

salas-de-aula e nem as equipes-de-pesquisa. Saído oficialmente da UNICAMP,  

saltitei como professor "efetivo", "convidado", "colaborador", "visitante", da 

Universidade de Uberaba, da ESALQ da USP em Piracicaba. da Universidade 

Federal de Goiás (agora na Faculdade de Educação); da Universidade Federal de 

Uberlândia (a mesma onde dois anos antes eu entrara "pelo pronto-socorro", após 

quase morrer em um acidente de ônibus viajando para uma palestra em Ituiutaba), 

da Universidade Estadual de Montes Claros e no presente momento, de volta à 

mesma UFU. Beiras de Goiás, ermos de Minas, entre cerrado e sertão. Até 

quando? 

  Pouca coisa mudou e tudo mudou durante este tempo todo. O que 

acontece quando não apenas você,  mais os seus primeiros alunos das "primeiras 
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turmas" embranquecem cabelos (se já não os perderam) e quando não apenas 

você, mas suas alunas são já professoras-aposentadas e suaves avós? No 

entanto, quando uma vez mais - como verei acontecer de novo no dia 16 de 

agosto deste ano de 2012  - eu entro em uma sala-de-aula e antes de que a "aula" 

comece peço aos alunos que coloquem em círculo as carteiras, tudo é como se o 

passar dos tempo não passasse, e eu de novo estivesse entre meus alunos e 

minhas alunas sob sombra de uma árvore em um agosto quente em Brasília.  

Vindo de "mau aluno" a professor, mas chegando aqui  não apenas 

subindo as escadas da vida escolar, mas também as  trilhas entre uma tropa de 

escoteiros e uma equipe de Ação Católica, eu me acostumei a viver meu ser-

professor exatamente neste intervalo entre a sala e a sombra, entre a turma e a 

trilha, entre a disciplina de um curso e a indisciplina de um percurso. E entre a 

sala-de-aulas e a beira de um rio, uma barca sobre um rio, a varanda de uma casa 

de sítio, um intervalo de uma festa camponesa, uma comunidade popular, uma 

cerimônia devota de negros, um curso junto a jovens do MST. E mais o mesclar  

João Guimarães Rosa com José de Souza Martins,  Marilena Chauí com Adélia 

Prado, e Roberto Cardoso de Oliveira com Manuelzão (com quem estive por 

quatro dias no Andrequicé). E de todos e entre todos, tudo trocar, tudo jogar no 

acontecer do diálogo, tudo partilhar.  

   E durante todo este tempo, obstinadamente... escrever! Da caneta 

esferográfica (acho que sou das poucas pessoas que ainda sabem escrever em 

um ônibus ao movimento) à máquina-de-escrever e dela ao lep-top (que nunca 

uso em aeroportos e em aviões, lugares excelentes para se desligar tudo o que é 

eletrônico e ler - como sempre faço - um bom romance), estar escrevendo o tempo 

todo que não é para ler, falar, ouvir, ver, comer, amar, pausar e dormir.   

 O escrever parece haver sido uma espécie de "diário" de minhas 

vivências, talvez mais do que de minhas idéias, ou das de outros através de mim. 

Parece que viver a polissemia do acontecer, participar do que existe e se move, 

seja no campo de militância, seja no campo da pesquisa científica, sem colocar 
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"tudo isso" no papel,  sem contar, narrar ou dizer "isto tudo" para mim por escrito 

e, depois, para as outras pessoas, é como não haver vivido inteiramente tudo o 

que pensei, ou como não pensar por inteiro o que eu vivi. Daí os tantos escritos de  

Antropologia, os tantos de educação e tantos (mais ainda poucos) os ainda 

poucos de poesia.   

 

Ontem, sempre?  

 Na noite da cerimônia de abertura da Reunião da Associação Brasileira de 

Antropologia, havíamos sido agraciados com a Medalha Roquette Pinto por 

serviços prestados à antropologia no Brasil: Ruth Cardoso, Pierre Sanchis e eu. 

Foi um momento solene e feliz, mas em nada tão tocante como o que vivi na 

manhã do dia seguinte.  

 Fui participar como comentarista de breves escritos apresentados a um 

Grupo de Trabalhos sobre o Sertão. Ao redor de uma sala de aulas estavam 

pessoas que iam da pele lisa de uma jovem mestranda aos cabelos brancos de 

um velho professor. Eu era o mais velho). Como sempre, uma a um os 

participantes iam apresentando os seus trabalhos. De repente fiz o meu olhar 

circular com mais atenção aos rostos presentes do que às falas. E descobri com 

um afortunado assombro que ali naquele pequeno grupo de menos de vinte 

pessoas estavam antigos e atuais estudantes meus – de graduação ao doutorado. 

Estudantes de minhas aulas das décadas de 60, 70, 80, 90 e dos anos 2000. 

Como num quadro que se coloca dentro de uma sala pequena de estudos, ali 

estava a imagem de quase vida. E nos rostos que se entreolhavam e me viam,  eu 

via diante de mim  cinco décadas dedicadas ao ofício que, mais do que qualquer 

outro me identifica, me honra e me faz ser feliz: ser um professor.  

Quem tenha lido o Grande sertão: Veredas, há de lembrar que antes de ser 

jagunço e chefe de jagunços, Riobaldo, dito Tatarana, foi quando menino um 

aluno de “mestre-escola”   rural nos sertões do Norte de Minas. E quando ainda 
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jovem foi ser professor de Zé Bebelo, que pelo romance afora gostava de chamá-

lo: “professor”. Um exemplo no quase final do livro: “– Tudo viva!, Riobaldo, 

Tatarana, Professor...”6.  

Assim sendo, comecei estes escritos de memória com uma epígrafe de 

José de Souza Martins e uma outra de João Guimarães Rosa. Entre José e João, 

que eu termine este escrito já longo demais com outras duas  passagens do 

mesmo Grande sertão: veredas7. Que com as palavras de um outro eu me 

despeça de quem até aqui viveu comigo algumas memórias e um tanto de 

esquecimentos. 

 
No que narrei, o senhor talvez até ache mais do que eu, a 
minha  
verdade8. 
 
Cerro. O senhor vê. Contei tudo. Agora estou aqui, 
quase barranqueiro. Para a velhice vou, com ordem 
e trabalho. Sei de mim? Cumpro. 9 
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