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RESUMO 
 

MOURA, Reginaldo Lima de. Crônicas da cidade: pensando na 
hospitalidade dos encontros. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de 
Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2020. 

 
O presente trabalho teve como objetivo compreender a qualidade dos 

encontros humanos no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Partindo da tese 

de que a hospitalidade é escuta e que os encontros só são possíveis com essa 

escuta, busquei compreender quais os sentidos da hospitalidade nos 

encontros, a partir da enunciação dos sujeitos que a vivenciam. Para tal, a 

pesquisa se desenvolveu fundamentada na teoria da filosofia da linguagem de 

Bakhtin e seu Círculo, em diálogo com Jacques Derrida, Fernando Fuão, 

Leonardo Boff e tantos outros que me auxiliaram construir um lugar de escuta 

alteritário. A temática da hospitalidade dos encontros sempre circundava meus 

pensamentos, estudos e minha escritura. Desta forma realizei uma pesquisa 

que teve início num acontecimento singular no sábado de carnaval de 2017 e 

se estendeu por todo o segundo semestre de 2019 no Centro da cidade do Rio 

de Janeiro, sempre às quartas-feiras. Na produção de cada texto, uma unidade 

cronotópica foi pensada e desenvolvida à medida que eu tive contato com os 

estudos e escrituras produzidas ao longo do processo do doutorado. O 

processo de escritura ocorreu de forma cronotópica, onde no final da pesquisa 

eu pude compreender melhor como os pensamentos, as leituras e as 

escrituras produzidas se organizaram na tese. Assim, usei três pontos de apoio 

e um companheiro de caminhada para realizar a pesquisa. As estátuas: 

Pixinguinha; Visconde de Mauá; Mercedes Baptista e o Pequeno Jornaleiro 

que gritou junto comigo as questões da tese que eu estava perseguindo. O 

trabalho afirma que a hospitalidade é escuta e que foram os enunciados dos 

sujeitos do ato que construíram essa tese junto comigo em reposta à tríade 

clássica da hospitalidade. Uma tese que inaugura em tempos distópicos a 

escuta como possibilidade de transformação da vida humana concreta.  

 
Palavras-chave: Escuta. Hospitalidade. Encontro. Enunciados dos sujeitos do 
ato. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

MOURA, Reginaldo Lima de. Crônicas da cidade: pensando na 
hospitalidade dos encontros. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de 
Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2020. 

 
The present work aimed to understand the quality of human encounters in 

downtown Rio de Janeiro. Starting from the thesis that hospitality is listening 

and that encounters are only possible with this listening, sought to understand 

what the meanings of hospitality in encounters are, based on the enunciation 

of the subjects who experience it. To this end, the research was developed 

based on the theory of the philosophy of the language by Bakhtin and his Circle, 

in dialogue with Jacques Derrida, Fernando Fuão, Leonardo Boff and many 

others who helped me to build a place of alterity listening. The theme of 

hospitality on the encounters always surrounded my thoughts, studies and my 

writing. In this way, I conducted a research that began in a singular event on 

Saturday at the Carnival of 2017 and extended throughout the second half of 

2019 in the downtown of Rio de Janeiro, always on Wednesdays. In the 

production of each text, a chronotopic unit was thought and developed as I 

came into contact with the studies and scriptures produced throughout the 

doctoral process. The writing process took place in a chronotopic way, where 

at the end of the research I could better understand how the thoughts, readings 

and writings produced were organized in the thesis. Therefore, I used three 

support points and a partner on this journey to carry out the research. The 

statues of: Pixinguinha; Visconde de Mauá; Mercedes Baptista and the 

Pequeno Jornaleiro who shouted with me the questions of the thesis that I was 

pursuing. The work states that hospitality is listening and that the statements of 

the people of the act was what built this thesis with me in response to the classic 

triad of hospitality. A thesis that inaugurates in dystopian times the listening as 

the possibility of transforming concrete human life. 

 
Keywords: Listening. Hospitality. Encounters. Statements of the people. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
EXTRA! EXTRA! - GRITA O PEQUENO JORNALEIRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

1 - O menino e a cidade, colagem, Reginaldo Lima, 2020. 
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Petrópolis, junho de 2020 
É preciso começar por responder 

 

 Como foi que eu cheguei até aqui?  

Não sei, não tenho certeza, eu desconfio. Acho que eu sempre tive um 

pouco de curiosidade pelas palavras, melhor, eu tinha uma certa vontade de 

compreender os sentidos das palavras. Acho que queria mais, queria 

compreender as palavras nas suas relações com o mundo, com a cultura, com 

os outros. Foi assim que eu cheguei até aqui, nesta tese, queria respostas. Então 

começo por responder.  

 Esta é uma tese escuta, que se fez escritura à medida que eu respondia 

aos sujeitos do ato da pesquisa. Uma tese escrita por muitas mãos, muitas 

vozes, muitos sentidos coletivos, sempre em resposta. Crônicas da cidade: 
pensando na hospitalidade dos encontros é uma tese que responde não só 

a uma provocação minha, uma provocação primeira, mas responde a uma 

corrente teórica que atribui à palavra hospitalidade a perspectiva de troca que 

não se sustenta no corpo coletivo compreendido nas vozes que esta tese 

defende.  

 Comecei o estudo da tese querendo compreender como os encontros 

humanos acontecem no Centro da cidade do Rio de Janeiro, e pensei na 

hospitalidade como a qualidade desses encontros. Logo no início da pesquisa 

compreendi que não poderia fazer isso sozinho. Então fui buscar na teoria 

bakhtiniana as questões da pesquisa que eu precisaria enfrentar, para compor 

um todo acabado para esta escritura.  

 A tese aqui sustenta: a hospitalidade é escuta. E para fazer essa 

afirmação tive que construir um corpo de leitura e escritura que se passou dos 

meus primeiros encontros na graduação até meu ingresso no doutorado, que me 

possibilitou um alargamento teórico-metodológico e que teve a teoria da 

linguagem de Bakhtin como seu aporte teórico principal.  

Trouxe já na epígrafe do trabalho a citação: “o complexo acontecimento 

do encontro e da interação com a palavra do outro tem sido quase que totalmente 
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ignorado pelas ciências humanas (acima de tudo pelos estudos literários)”1. O 

encontro aqui como esse local singular do acontecimento, do diálogo. Mas 

pensei que precisaria olhar para o encontro como uma questão, um problema 

maior, que eu precisava enfrentar. E ao pensar na qualidade desses encontros 

de palavras eu me encontrei com a palavra hospitalidade. 

 Então foi aí que eu pensei que todo encontro humano é um encontro de 

palavras e que a hospitalidade seria essa escuta capaz de alterar nosso lugar 

de ver e olhar o mundo e sua multiplicidade.  

 Na imagem que antecede o caminho da tese trouxe uma colagem. Eu 

começo por ali, na porta da Casa França Brasil, com os gritos do Pequeno 

Jornaleiro. Ali onde a cidade do Rio de Janeiro se fundou, e ainda carrega o 

nome alfândega, o lugar que passava toda “sorte” de comércio.  

Numa certa urgência, atualizo o sentido da pergunta. Por que preciso 

responder? Urgência, porque agora sou eu que preciso pensar nisso, pensar 

sobre isto, pensar e escrever. Logo no início, escuto o grito do Pequeno 

Jornaleiro que anunciou os capítulos da tese, uma notícia que precisava ser 

gritada. Mas por que ele grita? Quem ele quer fazer escutar? Talvez o grito do 

Pequeno Jornaleiro seja o meu grito, talvez esse grito seja um tradutor de 

silêncios, não tenho certeza.  

 Os textos da tese foram criados em diferentes cronotopos. Usei o 

marcador de local para sinalizar isso, e também o marcador de tempo, as datas. 

Então os cronotopos compõem junto comigo esta escritura que se fez no Centro 

da cidade do Rio de Janeiro e em alguns encontros que tive no decorrer da minha 

vida.  

 Fiz uma escolha de no interior de um cronotopo, trazer no mesmo espaço 

outros tempos onde, eu busquei voltar para reafirmar a minha escritura numa 

palavra outra, uma outra consciência que eu só tomei força para afirmar nesse 

outro tempo. Então as marcas do tempo me ajudaram a ver e compreender que 

o autor pesquisador foi se alterando à medida que encontrava com outras 

leituras, outras pessoas, outras histórias, outras cidades, e foi pela escuta que 

isso foi possível. 

 
1 BAKHTIN, 2011, p.380. 
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 No primeiro texto depois desta introdução, trouxe um relato que intitulo 

“Meus primeiros encontros”, uma espécie de escritura que informa o lugar de 

onde venho. Na escritura datada de 2018 havia os registros dos professores que 

eu encontrei na minha trajetória acadêmica. Acho que dois deles me fizeram ver 

o Reginaldo como um homem público. A professora Karla Godoy, que um dia 

me questionou o que eu estava fazendo sentado numa sala de aula à noite numa 

Instituição de Ensino Superior privada, é umas das perguntas que hoje eu 

começo por responder; e ao professor Jésus de Alvarenga Bastos, por ter visto 

em mim no ingresso no mestrado além de um homem público, um homem que 

tinha alguma coisa para dizer, acho que depois de Karla foi ele quem me escutou 

pela segunda vez. Aqui agradeço ao Jésus pelas trocas, pelos livros 

compartilhados, pelas conversas na varanda do seu apartamento. Acredito que 

o conhecimento se constrói também nos espaços outros, que estão para além 

das salas de aula. Na data desta escritura que nasce como introdutória, não 

tenho mais a presença do professor Jésus, mas quero agradecer publicamente 

seu esforço como um homem intelectual, que compartilhou comigo parte dos 

seus conhecimentos, em conversas. Depois contarei sobre como um café com 

bolo pode fundar uma outra relação num mesmo espaço, foi assim que conheci 

a professora Marisol Barenco. Penso que foi ali também nesse ato comensal que 

o grupo Atos começou suas primeiras conversas. 

 Depois trouxe dois conjuntos de textos que chamo “Meus encontros 
metodológicos” e “Meus encontros teóricos”. Primeiro quis garantir qual foi 

o percurso que eu fiz na tese, quais foram as minhas escolhas, que para além 

da forma, apresentaram pistas teóricas que procurei salientar no segundo texto. 

Foram os dois textos que precisei pensar quais foram os lugares que a tese se 

assentou para ser afirmada. Os textos apresentam brevemente os passos da 

pesquisa e os pontos teóricos que eu usei para caminhar.  

 No conjunto de texto “Minhas Cidades” trouxe as linhas de forças que 

eu precisei enfrentar para tentar garantir que as questões da tese fossem 

trabalhadas, com vozes outras que alargassem o autor do primeiro texto “Meus 
primeiros encontros”.  
 Até nessa parte do texto busquei apresentar o plano de escritura que me 

fez pensar numa outra tríade para responder à tríade vigente da hospitalidade, 

dar-receber-retribuir, apresentada pelas principais correntes teóricas que trouxe. 
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Então o texto “Escuta, acolhimento e resposta”, foi uma pausa para poder 

compreender o ponto da discussão até onde tinha ido. Ao criar essa outra tríade 

para pensar a hospitalidade, elaborei o conjunto de textos que são o mote da 

pesquisa de campo e que chamei de O Rio de Janeiro do meu tempo, em 

alusão aos escritos de Luiz Edmundo que apresentou as primeiras 

transformações da cidade do Rio de Janeiro depois das obras do prefeito 

Cândido Barata Ribeiro.  

 Foram cinco conjuntos de escrituras formadas por notícias de alguns 

jornais, seguidas de uma crônica e de um texto em que tentei uma conversa com 

as manchetes, com os sujeitos do ato da pesquisa e com as vozes outras que 

compõem os argumentos da tese. 

 “Antes do fim” é uma outra escritura que compõe o conjunto “Escuta, 
acolhimento e resposta”. Procurei ali recapitular os lugares onde a tese tocou, 

recapitular as minhas próprias cegueiras, tentei garantir que ali houvesse um 

conjunto de palavras que afirmassem a tese comigo e com as outras vozes 

presentes. Ali falei um pouco das forças que meus encontros, minhas cidades, 

me fizeram ver e compreender ao longo da tese.  

 Por último trouxe o texto “É preciso dizer as últimas palavras”. Não 

tenho certeza se foram mesmo as últimas palavras. Sempre achei muito difícil o 

término, então quis propor um recomeço, como quem nunca irá deixar de 

encontrar pessoas, histórias e outras cidades, como quem nunca irá parar de 

escutar. 

 Nessa tese, muitos sentidos e vozes foram contemplados. Um processo 

que se deu por muitas idas e vindas, por muitas palavras cotejadas e ampliadas 

a partir de vozes outras. Agradeço a Marisol Barenco de Mello, minha 

orientadora pela dedicação e orientação aqui compartilhada, agradeço pela 

abertura para o outro, para o novo, para o processo em construção que ainda 

estava nas minhas palavras pouco elaboradas; ao Grupo Atos por todas as 

tardes de terça-feira, só no coletivo é possível essa construção; à minha nova 

família, construída dentro desse processo de doutoramento; aos amigos de perto 

e de longe que me acompanharam nesse processo; à Capes, por apostar na 

pesquisa. Essa tese é um conjunto de vozes outras que enunciam por meio 

dessa escritura, um outro tempo-espaço possível nas cidades. 
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 Esses encontros, essas cidades, essas pausas, essa escritura que se deu 

por muitas mãos, por muitas aberturas, por muitos outros, pela hospitalidade da 

palavra própria alheia, pela escuta, foi para afirmar que a hospitalidade é 
escuta.  
 
 

*** 

Ainda ouço vozes... 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEUS ENCONTROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19  

Niterói, outubro de 2017 
Meus primeiros encontros  

 

A construção do sujeito2 individual dá-se no decorrer da sua vida. Somos 

formados nos encontros3 cotidianos que fazem parte dos processos formativos. 

Para Bakhtin, em cada ato de fala há, pelo menos, dois, e é com esse autor e 

sua teoria que vamos pensar a relação dos sujeitos nesta tese. Com as vozes, 

desses encontros, quero começar esta nossa conversa. 

Em uma noite de maio de 2008, quando as utopias da juventude já não 

enunciavam mais, estava no meu quarto acompanhado de alguns livros e cds 

que guardo comigo até hoje. Dentre esses livros, lembrei-me da obra “Sozinha 

no Mundo”, de autoria de Marcos Rey, que contava a história de uma menina 

que ficara sozinha ainda na sua adolescência. A história dessa menina sempre 

percorreu meus pensamentos, até que comecei a imaginar que seria uma atitude 

muito egoísta pensar que eu estaria sozinho no mundo. Comecei então a lembrar 

das leituras que fiz, dos filmes que vi, das conversas que tive com professores e 

amigos e de todas essas vozes que me constituíram como o sujeito que sou 

hoje. Até então a vida quase sempre havia sido cercada por panelas, comidas, 

bebidas, amigos e gente. Gostava de servir e de receber, era nos encontros 

comensais que minha vida transitava. 

No ano de 2008 fiz uma inscrição para prova de transferência para a 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Embora minha professora de 

Patrimônio Cultural da instituição privada em que estudava não estivesse 

presente, sua voz estava ali, inquieta, dizendo: você precisa fazer prova para 

universidade pública. Ainda sem entender inteiramente seu significado, pois na 

ocasião não escutei com a atenção que tenho hoje, mesmo assim disse: 

obrigado, Karla Godoy! É assim mesmo, a escuta é o exercício da vida e é na 

 
2 Embora sujeito não seja uma categoria de estudo bakthiniana usaremos aqui a palavra para 
representar o ser expressivo e falante que Bakhtin destaca em seus estudos.  
3 Esta foi a forma que escolhi para percorrer a trajetória dos conceitos que pretendo trazer para 
esta composição textual. As palavras em itálico e negrito me auxiliaram na construção desta 
tese. O pensamento foi construído com essas palavras, cotejadas por Bakhtin, e com outras que 
surgirão no processo de construção deste texto. 
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vida, nos encontros com o outro, que eu existo. O outro é que me concede 

existência4. 

Seria a universidade um lugar de alteridade? Mas por que pensar a 

alteridade se vivemos em um mundo que busca a identidade? Descobri que 

comer e beber com os amigos, assim como gostar de receber, tinha um nome: 

hospitalidade. Este foi mais um dos meus encontros. A hospitalidade se 

apresenta como uma categoria temática dentro do curso de Turismo. No quarto 

período, iniciei meu trabalho como monitor da disciplina de "Hospitalidade" com 

a professora Manuela Valduga, que compartilhou alguns dos seus saberes sobre 

o assunto comigo. Agradeço a ela por sua generosidade. Mas quais foram as 

contribuições desses encontros? Aprendi que a tríade da hospitalidade: DAR – 

RECEBER – RETRIBUIR era um processo constante no meu cotidiano. 

Retomando: compreendi que não estava sozinho, que poderia deixar o 

livro de Marcos Rey acompanhar outra pessoa. Eu tinha as minhas vozes como 

também vozes e palavras outras que estavam sempre comigo. Até aqui havia 

seguido dessa forma. Entretanto, as palavras do Turismo já não davam conta 

das minhas questões. Santos5 ressalta que a epistemologia prospera em tempos 

de crise. Penso que nesse período ocorreu uma virada epistemológica nos meus 

encontros literários. Precisava buscar palavras outras que junto com as minhas 

construíssem um novo lugar de fala. Fui buscar na pós-graduação em Docência 

do Ensino Superior as palavras do campo da Educação. Confesso que tal 

interesse surgiu nas aulas de ‘Turismo e Educação’ ministradas pelo professor 

Ari da Fonseca. Com ele tive meus primeiros encontros com as vozes do campo 

da Educação, encontros de alteridade. Mudei minha relação com o 

conhecimento, compreendi que precisava ir mais longe e levar as palavras do 

Turismo para outro campo de estudo. 

Na pós-graduação tive um outro encontro, desta vez com o professor 

Nilson Guedes. Penso que com ele tive meu primeiro encontro com a palavra 

alteridade. Ele trabalhava com a perspectiva da quebra de paradigma. Ainda 

cursava o segundo módulo da pós-graduação quando a professora Adriana 

Correia perguntou quem de nós iria fazer o mestrado em Educação. Silêncio. 

Não se podia ouvir nada. - Perguntei: - Como que a gente sabe sobre isso? A 

 
4 PONZIO, 2010. 
5 SANTOS, 2011. 
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professora, percebendo o desinteresse da maioria, disse que depois falaria 

comigo. Escutei todas as suas orientações. Entrei na internet, fiz a pesquisa de 

quais faculdades iriam oferecer o mestrado naquele ano e fiz a inscrição. Fui 

aprovado para o mestrado da UFF. Embora eu ainda não soubesse sobre o 

sentido que a palavra encontro pudesse ter, já começava a entender que a 

construção da minha vida seria com os outros, uma questão que até então não 

estava muito clara para mim.  

Tive alguns encontros no curso de mestrado, encontros de palavras 

outras que começaram a provocar outro lugar em relação à ciência na minha 

trajetória acadêmica. Fui orientado pelo professor Jésus de Alvarenga que de 

forma muito generosa acolheu-me no seu grupo de estudos e compartilhou suas 

experiências comigo. Com ele, construí outro lugar de fala com palavras outras 

que trago comigo nessa composição textual e na minha vida. A universidade 

pode mesmo ser uma experiência de alteridade. No curso de Mestrado em 

Educação, tive outro encontro com a professora Marisol Barenco de Mello. O 

primeiro encontro vivenciado por nós não foi muito hospitaleiro. Eu, por 

problemas burocráticos, só fui frequentar suas aulas a partir da segunda semana 

do curso. No meu primeiro dia de aula a professora fez uma indagação – O que 

você está fazendo aqui? Hoje percebo que alguns encontros são tão necessários 

na vida que não temos como fugir deles. Não havia palavra que eu pensasse 

que desse conta de organizar minha fala, minha falta de jeito por não ter ido ao 

primeiro encontro. Não desisti! Na aula seguinte, que era sempre às terças-

feiras, levei um bolo e uma garrafa de café. Esse encontro em especial foi um 

encontro amoroso. Amoroso porque foi um encontro interessado. Fui interessado 

em partilhar minhas palavras e escutar outras. 

Que tipo de encontro temos no ambiente educacional? Qual a qualidade 

dos encontros que temos nos atos cotidianos da vida? Muitas vezes enunciei 

minhas próprias palavras; hoje reconheço que são semi-alheias.  

“A palavra da língua é uma palavra semi-alheia. Ela só se torna “própria” 

quando o falante a povoa com sua intenção, com seu acento, quando a domina 

através do discurso, torna-se familiar com a sua orientação semântica e 

expressiva”6.  

 
6 BAKHTIN, 2014, p. 100. 
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Mas esse processo de assimilação da palavra alheia se constitui numa 

tensão constante que tem início ainda na infância, onde a palavra da mãe é 

partilhada e toma uma nova acentuação, um lugar fronteiriço onde as disputas 

de sentidos apresentam o limiar da vida concreta do sujeito expressivo e falante.  

“Até o momento em que foi apropriado, o discurso não se encontra em uma 

língua neutra e impessoal (pois não é do dicionário que ele é tomado pelo 

falante!), ele está nos lábios de outrem, nos contextos de outrem e a serviço das 

intenções de outrem: e é lá que é preciso que ele seja isolado e feito próprio”7. 
Penso que o preparo do café, do bolo, era um enunciado, como se a 

própria comida que preparava falasse por mim. Mello8 afirma que “a palavra na 

vida se relaciona com a situação extra-verbal” em que horizonte compartilhado, 

conhecimento, compreensão e valorações garantem acesso ao enunciado. As 

palavras são impregnadas do sentido de outros. Meu encontro de palavras foi 

com Bakhtin e é com ele que quero seguir neste texto. Na sua teoria o outro é 

imprescindível na construção do eu e é em uma concepção dialógica que 

podemos pensar na linguagem. 

“Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo 
fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. 
Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 
palavra serve de expressão de um em relação ao outro. Através da palavra, 
defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 
coletividade. /.../ A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor”9. 

Essa é uma relação dialógica. Ele explicita que “de minha parte, em todas 

as coisas, ouço vozes e sua relação dialógica”10. Terminei o mestrado e iniciei 

minha trajetória como professor numa IES (Instituição de Ensino Superior) 

privada e também no Cederj (Centro de Ciências e Educação Superior a 

Distância do Estado do Rio de Janeiro) como tutor presencial do curso de 

Turismo. No final de 2015 fui aprovado para o cargo de professor substituto do 

curso de Turismo da UFF, direcionado para trabalhar com a disciplina de 

Hospitalidade. Hoje faço parte do Grupo Atos, grupo de estudos bakhtinianos 

sob a coordenação da professora Marisol Barenco de Mello e com alguns amigos 

que são companheiros de vida. Em especial ouço as vozes de Maria Letícia e 

 
7 BAKHTIN, 2014, p. 100. 
8 MELLO, 2014, p.53. 
9 BAKHTIN, 2014, p. 117. 
10 BAKHTIN, 2011, p. 409. 
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da Fernanda Carneiro que, com palavras de amor, conseguem acessar espaços 

na minha vida até então inabitados. Meus encontros não irão terminar... 

Esta tese tem como objetivo dar continuidade, ampliando os olhares e 

cotejando novos sentidos, aprofundando os estudos realizados na graduação de 

Turismo, procurando compreender os encontros humanos, pensando na 

hospitalidade como a qualidade desses encontros, em diferentes espaço-tempo 
e compreendendo essas relações nos atos da vida. Até aqui vim trabalhando 

com a ciência clássica que, de certa forma, contribuiu para minha formação. Com 

essas vozes me construí como sujeito dessa vida. Agora penso que preciso 

alargar meus sentidos, meus lugares de fala. Minha palavra será escrita na vida 

com os sujeitos que enunciam no encontro único através da escuta. Quero 

ampliar os conceitos de hospitalidade. Pensar a hospitalidade em outros 

espaço-tempo, e compreender a complexidade dos encontros humanos e suas 

interações.  

Essa proposição tomou força quando tive meu encontro como professor 

com meus alunos da graduação, em que desenvolvi um trabalho prático que 

trouxe para o projeto como uma experiência concreta de um desses encontros: 

exercícios (poesias, artigos, contos, etc.) realizados pelos alunos da disciplina 

de ‘Tópicos de Hospitalidade em Contextos Contemporâneos’.  

 E para você, o que é hospitalidade? Com essa pergunta, deu-se início ao 

confronto. O confronto de ideias, pensamentos, teorias... Caramba! Como posso 

desvincular das ideologias de autores renomados, aos quais fui apresentada 

durante todo período acadêmico? - Letícia silencia. Estávamos apresentando 

nossas palavras de hospitalidade em um piquenique. Nosso evento continuou 

com muitas surpresas. O pensamento de que iniciara com meus alunos um lugar 

outro de fala, com palavras outras, dentro da universidade, trouxe-me ânimo 

para acreditar que é possível pensar a hospitalidade em encontros amorosos em 

diferentes cronotopos, diferentes culturas e espaços sociais. 

 Sentado na grama Eduardo enuncia que a hospitalidade é um substantivo 

abstrato que só pode se tornar concreto com a intervenção humana. Cada sujeito 

é único e singular e do seu lugar enuncia suas palavras impregnadas de sentidos 

ideológicos. Com uma contrapalavra, Rodrigo continua com o conceito de 

hospitalidade apontado pelos autores mais tradicionais da área. Conceitua que 

a hospitalidade seria fazer pelo próximo aquilo que gostaria que fizessem por 
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você, em um momento de dificuldade ou não, em qualquer momento das nossas 

vidas. Para além de reafirmar a ética do dever kantiano que Bakhtin critica em 

“Para uma filosofia do ato responsável”, ele retoma a ideia do dar – receber – 

retribuir de Camargo11. Então aqui nesta tese cotejamos outros sentidos para o 

conceito de hospitalidade. Em Bakhtin, o termo voz refere-se à consciência 

falante que se faz presente em respostas nos enunciados. Já podemos observar 

que algumas vozes desse primeiro conjunto de enunciados são dissonantes. 

Rodrigo conceitua a hospitalidade como um mecanismo de troca presente na 

corrente americana dos estudos da hospitalidade. Eduardo aponta que é na 

relação humana que podemos pensar a hospitalidade. Portanto, no encontro 

sempre formado por dois sujeitos que enunciam é que a hospitalidade pode ser 

vivenciada.  

Nossa conversa segue com Matheus declamando suas palavras sobre 

hospitalidade em forma de poema:  

O que eu descobri sobre hospitalidade? Eu descobri que vai muito além só da 

boa hospedagem. Eu descobri que vai muito além só da vontade e da 

obrigatoriedade. O que eu descobri sobre hospitalidade? Que é um conjunto 

de sentimentos e ações, como alteridade, bondade e reciprocidade. O que eu 

descobri sobre hospitalidade? É que funciona como um combinado, do 

altruísmo com o ato, sem esperar um “obrigado”. O que eu descobri sobre 

hospitalidade? É que vai além do querer ser, e sim uma capacidade de praticar 

a generosidade. Eu descobri sobre hospitalidade que a sua forma mais genuína 

talvez nunca seja alcançada novamente. Mas somente a busca por tamanha 

complexidade é o melhor meio de ajudar a humanidade.  
Por que trazer as palavras dos sujeitos? Assim como Bakhtin entendemos 

que cada palavra “está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido 

ideológico ou vivencial” 12 . Nesse sentido tornar o diálogo que tive com os 

estudantes em um texto contínuo, monológico, seria perder o sentido profundo 

desse encontro, dessas vozes. Bakhtin13 diz ainda que “compreendemos as 

palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias 

ideológicas ou concernentes à vida”. 

 
11 CAMARGO, 2004. 
12 BAKHTIN, 2014, p. 99. 
13	BAKHTIN, 2014, p. 99	
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Nesse sentido a tese tem como uma das proposições desconstruir os 

conceitos caracterizados de hospitalidade no campo do turismo e demais 

ciências humanas - que adiante serão trazidos - e trazer, a partir dos estudos de 

Bakhtin, de outros autores e da enunciação dos sujeitos, novos sentidos para 

esse conceito. Gostaríamos de apresentar uma palavra outra enunciando a 

hospitalidade como uma disposição (uma boa vontade), uma possibilidade 

humana que ocorre nos encontros, nos atos da vida e que deve ser pensada 

dessa forma no encontro entre sujeitos. É dessa relação na vida, no ato, que 

vamos buscar pensar a hospitalidade.  

 Assim, ao buscar compreender quais os sentidos da hospitalidade nos 

encontros a partir da enunciação dos sujeitos que a vivenciam em seus 

encontros, a tese se pauta nos seguintes objetivos:  

 

- Realizar um estudo sobre os diferentes conceitos de hospitalidade;  

- Investigar diferentes experiências de hospitalidade compreendendo como, nos 

encontros de diferentes espaços formativos, essas experiências acontecem; 

- Confrontar os enunciados hegemônicos e cotejar outros sentidos; 

- (Des)construir o conceito de hospitalidade fundado na tríade do dar – receber 

– retribuir. 

- Investigar a qualidade dos encontros no Centro da cidade do Rio de Janeiro. 

- Reconstruir outro conceito de hospitalidade em bases alteritárias bakhtinianas.  

 
 A questão central da tese está em compreender a complexidade dos 

encontros humanos e suas possibilidades de transformação na vida humana 

concreta, sendo a hospitalidade, para nós, a qualidade desses encontros.  
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 Niterói, maio de 2018 
Meus encontros metodológicos 

 

(Em maio de 2018 ou maio de 2020, não tenho certeza14). 

 

São em tempos de crise que a epistemologia prospera. Mas nesta tese 

queremos assumir não uma epistemologia nas perspectivas das ciências 

clássicas, queremos, aqui, assumir uma heterociência, assumir a pesquisa como 

acontecimento e a cidade como esse local vivo desses encontros. 

A pesquisa foi realizada com a metodologia da escuta, do encontro 

amoroso, como um cronotopo único e singular. Escuta aqui, como esse local, 

onde primeiro vem o outro, então enunciamos sempre em resposta. Entendemos 

que objetificar os sujeitos do ato é tornar o singular num coletivo abstrato, assim 

criando lugares de identidade. A perspectiva da identidade foi uma questão 

importante que procuramos enfrentar nessa pesquisa. Na escuta, não temos 

identidade, esse é o lugar da alteridade. Penso que a identidade é uma 

armadilha onde o sujeito tem a sua própria imagem como único centro de valor. 

Na alteridade ocorre justamente o contrário, são pelo menos duas vozes 

tensionadas em constante transformação. Estamos sempre no confronto, em 

alteridade. 

 Conversar com Bakhtin sobre hospitalidade foi um dos desafios dessa 

tese. Embora o autor não tenha falado explicitamente sobre esse tema, a escuta 

e o encontro são lugares muito oportunos para aproximá-los dessa relação. 

Essa aproximação é possível porque da mesma forma que Boff 15  coloca a 

hospitalidade como a relação que acontece nos encontros sociais, a escuta de 

Bakhtin também o faz. Não existo sem escutar, escuta é diálogo. Preciso 

escutar, entrar em reciprocidade com o outro para pensar a hospitalidade. É 

nesse diálogo e é com a acolhida do outro que a hospitalidade surge, como 

essa abertura incondicional, sem trocas.  

 
14 Pensei-estudei-escrevi o percurso metodológico em 2018, e voltei em maio 2020 atualizando 
o que foi feito. Assumi o tempo verbal passado, mas decidi deixar a data da construção primeira 
do texto. Isso revela também as minhas limitações em 2018 e durante a pesquisa o processo 
que se deu na minha escritura. 
15 BOFF, 2005. 
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 É nessa concepção ético-estético-política do encontro e da escuta que 

nos constituímos sujeitos do ato, na verdade nos constituímos seres humanos, 

expressivos e falantes. É na relação com o outro que nos constituímos de ideias 

e outras palavras. Os sentidos e as definições da palavra hospitalidade se 

revelaram quando cotejamos os enunciados dos sujeitos do ato, os meus e da 

corrente teórica brevemente fundamentada, no texto intitulado Meus encontros 
teóricos. O que importou nesta tese foi deixar que os participantes revelassem 

suas enunciações e sentidos. Suas enunciações apareceram não como uma 

verdade única a ser seguida, mas como a sua verdade, desses sujeitos do ato 

que falam, desses sujeitos expressivos e falantes. 

 Não tive como admitir que esse processo ocorresse de forma linear, como 

por exemplo, na perspectiva da pergunta e resposta. Concordo com Bakhtin que 

ressalta a tensão do diálogo entre as palavras. Sobre as palavras, ainda com 

Bakhtin, acredito que não existe nem a primeira nem a última palavra. Sendo 

assim, como iniciar um roteiro de uma conversa sem conhecer esse outro? 

Primeiro desafio: minha tarefa foi essa, criar um cronotopo que oportunizasse 

estas conversas e ali estar em presença, no meu ato responsável, com esses 

sujeitos do ato. Tive muitos encontros amorosos e de alteridade. Para Bakhtin16 

o acontecimento do encontro é complexo, e acontece quando dois ou mais 

sujeitos do ato se cruzam no mesmo lugar e tempo valorados. Também para 

dizer sobre o tempo e espaço valorados na literatura Bakhtin usa o conceito de 

cronotopo. Aqui eu trago o conceito de cronotopo para compor as minhas 

crônicas enquanto atos de compreensão respondente. Os encontros desta tese 

aconteceram no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Meu primeiro encontro que 

tomei registro ocorreu na manhã do sábado de carnaval no ano de 2017, e os 

demais no último semestre de 2019, quando passei todas as quartas feiras 

realizando a pesquisa de campo para compor os encontros presentes nesta tese.  

 Nesses encontros cotejei novos sentidos, conversei com outros sujeitos 

do ato, também criei um plano dialógico onde não tivéssemos nem a primeira 

nem a última palavra, enunciei em resposta. Fui criando junto com os sujeitos do 

ato e os acontecimentos no cotidiano da cidade um espaço de diálogo em 

constante construção. Assim assumi a cidade como acontecimento. Nesse 

 
16 BAKHTIN, 2011.  
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sentido a cidade chamou para si a crônica como a narrativa do cotidiano. A 

cidade é então a matéria da crônica, a nosso ver o melhor gênero para dizer a 

cidade e seu cotidiano. Escrevi um conjunto de cinco crônicas, onde nesses 

textos as vozes dos sujeitos do ato inauguram uma outra cidade possível, um 

outro Centro do Rio de Janeiro do nosso tempo.  

A cidade é para mim uma questão teórica e metodológica. Penso que o 

sujeito do ato desta pesquisa seja o passante presente na cidade em sua 

acontecimentalidade. Mas não o passante que eu compreendia no turismo, como 

o turista que passeia pela cidade, esse que pode não ver quase nada, se for 

guiado pelas perspectivas oficiais. O passante aqui é aquele da modernidade de 

Baudelaire, o flâneur que segue vestígios, criando a cada passo, a cada rua, a 

cada esquina, uma paisagem da sua cidade. Nesse sentido o que tivemos foram 

encontros de pelo menos dois centros emotivos volitivos, na cidade. Essa 

acontecimentalidade é, para nós, a base da heterociência, da pesquisa como 

acontecimento.  

Então escutei a cidade e suas relações cotidianas, e a partir daí construí 

um plano polifônico para escutar essas vozes, sempre em resposta. Escutei os 

discursos na cidade – seus sujeitos, sua arquitetura, as diferentes possibilidades 

enunciativas que nela estão presentes. Mergulhei no cotidiano da cidade 

registrando em imagens e pequenos textos – crônicas – essa vida concreta e 

singular, e depois trouxe outras vozes para tensionar os meus escritos nas 

crônicas. Penso que a ironia das crônicas de Machado de Assis juntamente com 

a leitura de Bakhtin nos textos sobre a Cultura Popular, me ajudaram a construir 

esse plano polifônico. 

***	
	

 Petrópolis, janeiro de 2019 
 

Barthes em Fragmentos de um discurso amoroso traz a lembrança dos 

amigos e livros “às vezes na margem do texto, sob a forma de nomes para os 

livros e de iniciais para os amigos” com finalidade de referenciar “o que seduziu, 

convenceu, o que proporcionou por um instante o gozo de compreender (de ser 

compreendido?)”17. Ele ressalta ainda que: 

 
17 BARTHES, 2003, p. XXIV. 
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“deixemos, pois, esses lembretes de leitura, de escuta, no estado muitas vezes 

incerto, inacabado, que convém a um discurso cuja instância não é senão a 

memória dos lugares (livros, encontros) em que tal coisa foi lida, dita, escutada. 

Pois, se o autor empresta aqui ao sujeito amoroso sua “cultura”, em troca o 

sujeito amoroso lhe oferece a inocência de seu imaginário, indiferente aos bons 

estudos do saber”18. 
Aqui nesta tese as citações, os textos dos amigos, as ilustrações, as 

memórias escritas pela mão do outro apareceram no corpo do texto. Além da 

citação na nota de rodapé usei outra fonte (letra), mas mantive o tamanho da 

fonte na tentativa de garantir uma certa equipotência no discurso do outro. Uma 

tentativa. 

Nesse sentido já assumi uma perspectiva heterocientífica que, na 

tentativa de enunciar em gêneros múltiplos, alarga as possibilidades do dizer 

acadêmico. A imagem da cidade para esta pesquisa é uma questão teórica e 

uma questão metodológica. Não no sentido metodológico mais direto do fazer 

da pesquisa, do ato do pesquisador, mas no sentido de uma chave de entrada 

do problema, porque a cidade é esse lugar privilegiado. Um lugar complexo com 

vivências e possibilidades de ler as ações e relações humanas nas ruas. Aqui as 

ruas do Centro da cidade do Rio de Janeiro apareceram como um potente lugar 

metodológico e teórico. Metodológico porque me auxiliaram num projeto de 

pesquisa que pensou agora não só a cidade, mas um microcosmo dela: a rua; e 

também teórico, porque a rua foi essa unidade mínima onde os encontros 

aconteceram. A rua foi tomada em pesquisa como um microcosmo da cidade a 

ser compreendido. E teórico porque foi tomado como texto, leitura e escuta, esse 

espaço entendido como uma rede de significados e sentidos.  

Mas não qualquer rua, aqui assumimos como Marcelo Moutinho a “rua de 

dentro” um lugar onde os corpos negligenciados pela linguagem oficial são os 

protagonistas em presença dessas conversas. Em Rua de Dentro, de 2020, 

Moutinho apresenta através de treze contos uma cidade que se desvia dos 

espaços glamourizados e mostra as belezas das ruas de dentro da Cidade do 

Rio de Janeiro. Porque as ruas de uma cidade não são tão grandes como um 

país, nem tão estreitas como uma sala de aula – mas uma cidade é uma 

delimitação complexa e viva de relações sociais muitas –, iremos fazer isto 

 
18 BARTHES, 2003, p. XXIV. 
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seguindo as pistas da literatura. Lembrei de Carlos Drummond de Andrade, 

quando ele diz: “cada cidade tem sua linguagem nas dobras da cidade 

transparente”19.  

 

Petrópolis, maio de 2020 

 

Nas crônicas trouxe os registros enunciativos que fiz nessa minha jornada 

para compreender as questões dos encontros humanos, da hospitalidade no 

Centro da cidade do Rio de Janeiro, nas relações com os sujeitos do ato. Como 

já disse, o estudo compreende a hospitalidade como a qualidade dessas 

relações, desses encontros, dessa escuta. Pensei que realizar uma conversa 

com alguém que trouxesse para essa pesquisa, como nas entrevistas clássicas, 

iria acabar com o acontecimento, com o evento único e singular. Nesse sentido 

penso que o trabalho de leitura e compreensão dos encontros foi feito 

posteriormente, na atividade estética da escritura. Isso porque defendemos a 

ideia de que na vida tudo é acontecimento. Então seria um contrassenso 

explicar, seja a priori ou posteriormente, os acontecimentos. As crônicas são 

então a forma que encontramos de manter os enunciados da vida na vida, 

potentes e divergentes.  

A proposta de trabalhar com a crônica como gênero discursivo teve como 

objetivo alargar o gênero dissertativo tese. Neste sentido haverá uma passagem 

do cotidiano para o texto dissertativo, e as crônicas são justamente esse gênero 

que tentará manter, na tese, a vida cotidiana em sua acontecimentalidade. 

Ainda sobre metodologia de estudo, propomos uma leitura no Grupo Atos 

– UFF com os temas das pesquisas que estamos trabalhando junto com a 

orientação da professora Marisol Barenco. Propomos uma leitura onde o grupo 

como um todo pudesse se fortalecer com a leitura coletiva e solidificar suas 

próprias bases teóricas-metodológicas.  

 Meu primeiro movimento foi o de voltar para o projeto e o ler com o 

distanciamento do tempo. Queria compreender, para além da perspectiva 

teórica, a quem eu estava respondendo e qual era o meu lugar enunciativo no 

 
19 ANDRADE, 2007, p.87 
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texto acadêmico. Esse deslocamento foi importante para que eu pudesse 

compreender também meu processo de escritura, meus pensamentos.  

*** 

 Depois da qualificação não tinha ficado muito claro como seria a pesquisa 

de campo. Numa tarde na casa de Ana Lopes, conversando com o professor 

Jader Janer, este deu a ideia de usar como ponto de pesquisa os lugares onde 

existem algumas estátuas no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu já tinha 

trazido isso no texto, mas de forma muito superficial. Então criei esses pontos 

de pesquisa e por seis meses fiquei nos arredores das estátuas, conversando 

com elas sobre os encontros que tive no Centro da cidade do Rio de Janeiro.  

*** 

 Então, por que penso meus pensamentos? Por que escrevo? Estou 

exercitando, ainda não respondo, então vou usar as palavras (próprias alheias) 

de Carlos Skliar, quando ele diz:  

“Escrevo porque não compreendo. Para repetir de novo e de novo essa 

encruzilhada de palavras com a qual não consigo decifrar o tempo. Escrevo para 

recordar sons que de outro modo se perderiam no lado vertical da memória. 

Para invocar e provocar gestos de amor dos quais não seria capaz se não 

escrevesse. Escrevo porque ao despertar gostaria de agradecer pelos meus 

olhos abertos. Para olhar de pé o que está muito longe. Para escutar o que é 

que ficou na ponta de língua. Escrevo para renunciar ao abandono e para tocar 

como as mãos sigilosas as costas mornas de alguém que ainda não morreu. 

Escrevo. E ainda não sou capaz de dizer nada”20. 

Penso que o maior desafio de escrever está no próprio fato de a palavra 

ser um lugar de tensão, sentidos e entendimentos controversos. Volóchinov21 

ressalta que “a palavra na vida, com toda evidência, não se centra em si mesma. 

Surge da situação extra verbal da vida e conserva com ela vínculo mais estreito”. 

O autor segue na sua teoria apontando que “a vida completa diretamente a 

palavra, a que não pode ser separada da vida sem que perca seu sentido”22. 

Desse modo, penso que não tenho como fugir dessas palavras que me 

constituem. Elas precisam de mim. Enquanto autor sou a única forma de dar 

sentidos a elas. Esse é meu ato responsável, não tenho álibi na minha 

 
20 SKLIAR, 2012, p.14 apud SKLIAR, 2014, p.99.  
21 VOLÓCHINOV, 2011, p.155. 
22 VOLÓCHINOV, 2011, p.155. 
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existência23. 

Então, por que escrevo? Eu escrevo porque eu preciso. Porque só eu do 

meu lugar único e singular posso dizer essas palavras, com esses sentidos, 

desse jeito. Mas aprendi, estudando junto com Marisol e o Grupo Atos que essa 

escrita é feita no coletivo e com muitas vozes, muitas leituras. Foi aí que percebi 

que antes da minha escrita de tese, de pesquisa, precisaria enfrentar temas 

teóricos e metodológicos separadamente, acho que foi isso que fiz nos textos a 

seguir, pensei numa cidade, numa cidade enquanto um problema de pesquisa e 

estudei e escrevi junto com o Grupo Atos, cadernos de estudos teóricos e 

metodológicos. Depois trouxe as vozes dos sujeitos do ato da pesquisa na parte 

que intitulo O Rio de Janeiro do meu tempo. 

Aqui retornei as palavras supracitadas em negrito e itálico e tantas outras 

que fizeram parte desta tese. Até agora nosso encontro foi com as palavras: 

encontro; escuta; alteridade; hospitalidade, cidade e cronotopo. São tantas 

as palavras importantes para essa produção textual que sabemos que outras 

surgirão ao longo da escrita da tese, nesse sentido elas serão gravadas e 

tensionadas no cronotopo em que elas aparecerem para mim. Essa escrita de 

algumas palavras em negrito e itálico foi uma estratégia para seguir a pista das 

palavras escolhidas para compor o argumento da tese, e também para não 

esquecer que eram as palavras que eu precisava cuidar durante o processo de 

escritura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 BAKHTIN, 2011 
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Niterói, março de 2018 
Meus encontros teóricos		

	

São grandes as tragédias do nosso tempo. Estava debruçado lendo o livro 

“Virtudes para um outro mundo possível: hospitalidade – direitos e deveres de 

todos”, de Leonardo Boff e pensei na possibilidade de trazer os conceitos da 

hospitalidade estudados na graduação para conversar com os autores da 

Educação.  

Sobre o tema da hospitalidade fiz uma incursão nas teorias de Leonardo 

Boff, Conrad Lashley, Alison Morrison, Luiz Octavio Camargo, Jacques Derrida, 

Emmanuel Levinas, Fernando Fuão, entre tantos outros que me auxiliaram nos 

aspectos conceituais relativos à hospitalidade; e ainda com Mikhail Bakhtin, que 

é o nosso principal aporte teórico. Também com o Círculo de estudos 

bakhtinianos procurei ampliar o que defendo como hospitalidade aqui nesta tese.  

 Pensei nas limitações às quais já estava centrada a palavra 

hospitalidade. No turismo e nas ciências humanas ela sempre é pensada e 

estudada em categorias, lugares e espaços, mas creio que exista uma íntima 

relação da palavra hospitalidade com a palavra encontro. Meu conceito em 

formação acerca da hospitalidade centra-se na disposição para receber o outro 

e acolhê-lo em diferentes espaços-tempos nos atos da vida de forma voluntária. 

 Então compreendi que me situar apenas nas aprendizagens construídas 

no campo do turismo seria pouco, queria pensar os conceitos da hospitalidade 

junto com os sujeitos do ato, envolvidos no processo da pesquisa. Então fiz a 

primeira afirmação: a hospitalidade, assumindo um papel fundado nas relações 

sociais, deve ser compreendida na singularidade dos sujeitos. Seria a tríade – 

dar, receber, retribuir – apontada pelos principais teóricos, as palavras centrais 

do conceito de hospitalidade? Até que ponto essa relação baseada nas trocas 

dá conta de um conceito tão complexo?  

Essas correntes teóricas que estudei são meu primeiro movimento para 

construir um lugar teórico. Acredito que como a hospitalidade acontece no 

espaço-tempo do encontro, não pode ser categorizada. Porque categorizar um 

acontecimento seria matar o que se tem de mais rico no encontro humano, que 

é a multiplicidade dos pontos de vista. Assim defendo a ideia de que a 



 

36  

hospitalidade é a disposição voluntária-infuncional para receber o outro em 

diferentes espaços e tempos. Penso que somente na relação amorosa, no doar-

se, esse doar aqui entendido como amor, como uma relação incondicional, 

podemos ter a hospitalidade na sua forma mais genuína. E para mim o que é 

inaceitável é a economia das trocas – isso vai contra o amor. É no encontro 

amoroso que vamos pensar as palavras para compor um conceito de 

hospitalidade. 

Mas agora compreendo que o acontecimento é um encontro, e que como 

afirma Bakhtin isso ocorre no ato, singular do acontecimento:  

“como resultado, dois mundos se confrontam, dois mundos absolutamente 

incomunicáveis e mutuamente impenetráveis: o mundo da cultura e o mundo 

da vida (este é o único mundo em que cada um de nós cria, conhece, contempla 

vive e morre) – o mundo no qual se objetiva o ato da atividade de cada um e o 

mundo em que tal ato realmente, irrepetivelmente, ocorre, tem lugar”24.  
 São desses encontros que a tese trata, dos encontros humanos, desses 

acontecimentos, desses atos singulares que, como um Jano bifronte, olha para 

a arte e para a vida.  

 Compreendo as relações educacionais em espaços formais e não 

formais. Nesse sentido construí um campo de estudo para compreender nos 

encontros (no Centro da cidade do Rio de Janeiro, com os sujeitos do ato da 

pesquisa) como se formam (se cria, se forja, se faz - porque é um acontecimento) 

as formas da hospitalidade em diferentes espaço-tempo.  

 As conversas com Bakhtin têm sido alteritárias, provocam em mim 

sempre esse deslocamento de sentido. Ele alerta que: 

“O pensamento sobre o mundo e o pensamento no mundo. O pensamento que 

procura abarcar o mundo, e o pensamento que sente a si mesmo no mundo 

(como parte dele). O acontecimento no mundo e a participação nele. O mundo 

como acontecimento (e não como ser em prontidão)”25. 
Assim, o que muda do sentido apresentado é que o pensamento no 

mundo é o pensamento que se forma no ato do acontecimento. Ele ainda 

enfatiza que “se transformamos o diálogo em um texto contínuo, isto é, se 

apagarmos as divisões das vozes o que é exatamente possível, o sentido 

 
24 BAKHTIN, 2010, p.43. 
25 BAKHTIN, 2011, p.401. 
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profundo desaparecerá”26. Bakhtin faz uma crítica à dialética de Hegel, segundo 

ele monológica. Bakhtin defende a ideia da divisão das vozes como uma 

possibilidade de alternância entre as enunciações dos sujeitos para que as 

enunciações possam ser infinitas e sem um ponto morto nos textos. A palavra é 

livre, ela circula entre os sujeitos, não existe nem a primeira nem a última 

palavra27. Nesse sentido tudo é acontecimento.  

Se apagarmos nosso diálogo e dissermos que, mesmo que por um 

segundo, somos nós um só, destruímos todo nosso encontro. A escrita do 

encontro é então um acontecimento estético que, para ser realizado, necessita 

de dois sujeitos falantes, pressupondo assim duas consciências28. O encontro é 

sempre uma arena de tensão e de conflitos permanentes. Os encontros teóricos 

desta tese de doutorado já são essa arena de conflitos. Mas penso que essa 

tensão epistemológica se faz necessária. Não posso abrir mão ou colocar na 

estante quem tanto me ajudou a pensar na vida outras formas de ver a beleza 

do mundo. 

Essa questão do diálogo é muito importante, e eu até então não 

compreendia a necessidade de pensar a questão do diálogo teoricamente. No 

“Palavras e contrapalavras Glossariando Conceitos” 29  temos uma palavra 

potente sobre o que os estudiosos de Bakhtin pensam sobre a palavra diálogo, 

segue a nota:  

“Bakhtin sustenta que a unidade real da língua é o enunciado posto em diálogo: 

“a interação de pelo menos duas enunciações”. Como mundo partilhado, lida-

se com o inconcluso, com a realidade em constante formação. Nesse mundo 

partilhado, afirma Bakhtin, vive-se “em um mundo de palavras de outro, de tal 

modo que as complexas relações de reciprocidade com a palavra do outro em 

todos os campos da cultura e da atividade completam toda a vida do homem”. 
A questão do diálogo se coloca como uma questão importante na tese, 

visto que entendemos e defendemos que na vida e via palavra do outro é que 

constituímos a nossa, e isso se dá nas relações dialógicas, na vida, e de forma 

inconclusa. No fim, o que temos é que “o diálogo real entre dois falantes é 

 
26 BAKHTIN, 2011, p.401. 
27 BAKHTIN, 2011, p.401. 
28 BAKHTIN, 2011, p.401. 
29 GEGe, 2013, p. 31. 
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constituído por ao menos dois enunciados concretos plenos e acabados e se 

constitui na forma mais simples e clássica da comunicação discursiva”30. 

*** 

Nossa atitude em trabalhar com o conceito de alteridade em detrimento 

da identidade deve-se ao fato de que acreditamos que as relações dos sujeitos 

são constituídas de forma aberta, no encontro, na tensão das palavras.  

As relações de alteridade e identidade constituem um campo de muitos 

conflitos. Talvez esses dois conceitos estejam presentes em quase toda a obra 

bakhtiniana. Para Bakhtin, os indivíduos só se constituem na relação de 

alteridade. Miotello31 afirma que a constituição do eu sempre é uma concessão 

do outro. Essa é uma relação constante ou, na verdade, mais que constante: é 

uma relação necessária entre palavras enquanto fenômenos ideológicos.  

Nesse sentido podemos pensar a alteridade como um deslocamento dos 

sujeitos de seu centro de valor? Será que saímos do nosso centro de valor ou 

mantemo-nos nele? Ou os dois centros de valor encontram-se e daí surge a 

alteridade? Penso que essa também é uma relação provisória e muda na medida 

em que os dois sujeitos se alteram. Na verdade, eles se alargam. Agora cada 

um deles encontra-se um pouco no outro. A alteridade é a condição do encontro. 

Entre duas realidades idênticas não há encontro, há continuidade e constância. 

É a alteridade que torna possível o encontro. Ao mesmo tempo, no encontro, 

alargam-se os limites de meu ser-evento, alargando-se então, a alteridade. 

Acredito que a discussão da identidade seja muito “cara” e necessária nesse 

diálogo com Bakhtin. Ele ressalta que o eu define a identidade. Miotello32aponta 

que esse eu “já apresenta uma tensão epistemológica inicial”. Para Bakhtin, esse 

eu constitui-se em um eu político. O “eu penso, logo existo” já explicita que “quem 

diz que eu existo sou eu mesmo”. 

Miotello33 indica que na contemporaneidade esse eu já se constitui de 

outra forma: essa relação do eu – identidade – se faz no outro – alteridade – “eu 

sou pensado, logo eu existo, e penso!”. Preciso dissipar a visão do eu pela via 

da palavra do outro. Outra tarefa.  

 
30 GEGe, 2013, p. 31. 
31 MIOTELLO, 2014. 
32 MIOTELLO, 2014. 
33 MIOTELLO, 2014.  
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Nesse sentido podemos compreender que é via palavra do outro que nos 

constituímos como sujeitos. Queremos propor aqui nesta pesquisa uma 

desconstrução da identidade dialogando com a alteridade, lugar provisório que 

necessita do outro para acontecer. Miotello ressalta ainda que “o que pode me 

libertar dessa perspectiva” de permanecer no lugar da identidade é “o olhar do 

outro, olhando para mim, o ato responsável do outro, me respondendo e 

entrando em interação comigo, me constituindo nessa relação”34. A identidade é 

uma tentativa de conter a abertura. A identidade é uma recusa do que seja outro. 

Ela é sempre um contraponto da alteridade.  

*** 

Ainda em Bakhtin, trabalhei com o conceito de cronotopo. Bakhtin35 

ressalta que o cronotopo “determina a unidade artística de uma obra literária”. 

Ele está diretamente relacionado ao espaço-tempo e à relação de valor humano 

que emerge no cruzamento dos índices temporais e espaciais. O cronotopo é 

aquele ponto central na literatura aonde o encontro é afigurado, e não aonde ele 

acontece, porque o acontecimento é na vida. Nesse ponto único é que se 

encontram culturas, religiões, idades, nacionalidades, classes sociais, etc. É, 

portanto, no encontro que podemos pensar as relações de hospitalidade e seus 

conceitos. Então aqui definimos o cronotopo como categoria da escritura que 

organiza a experiência do mundo do ato em uma arquitetônica espaço-temporal 

onde o valor do humano aparece nessas marcas.  

	 Aqui, também, me encontrei com as questões de autoria, fui buscar 

também essa primeira compreensão. Bakhtin diz que “o autor é o agente da 

unidade tensamente ativa do todo acabado, do todo da personagem e do todo 

da obra, e este é transgrediente a cada elemento particular desta”36.  

*** 

 No decorrer da tese fui construindo e aprofundando os diálogos dessas 

palavras que coloquei aqui brevemente, entendi que precisava me demorar 

sobre elas. Então, foi assim, criei esse plano de textos que chamo de “Minhas 

Cidades” que para além dos mergulhos nas palavras que encontrei aqui também 

apresentaram o que eu compreendo aqui, nesta tese, como cidade.  

 
34 MIOTELLO, 2014, p.9, 
35 BAKHTIN, 2014, p.349. 
36 BAKHTIN, 2011, p. 10. 
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Niterói, maio de 2018 
A Cidade da Hospitalidade: primeiros fragmentos 

 

Ao pensar sobre cidadania e hospitalidade me ocorreu que nunca tinha 

estudado este assunto na escola, tampouco este foi pauta das conversas de 

domingo em família. Ocorre que falar de cidadania envolve pensar uma 

construção política de sujeitos, que não temos acesso na educação primeira 

(ensino fundamental). No Brasil toda educação é política, e a construção política 

dos sujeitos acontece de toda forma, o que não temos é a discussão sobre essa 

construção. É claro que existem movimentos neste sentido em algumas 

instituições de ensino no Brasil; contudo o acesso é restrito, e muitas vezes 

pontual. 	

*** 

Provocado com a questão da cidadania e da hospitalidade lembrei da 

obra Retirantes de Portinari. Fazer este deslocamento espaço-temporal me fez 

pensar que essa questão já tinha sido objeto de provocação de Portinari. 	

Conheci Portinari nas aulas de História da Arte no curso de Turismo. 

Apesar disso meu primeiro contato presencial com o autor foi muito tempo 

depois, numa viagem para São Paulo com o Grupo Atos.  

 

São Paulo, julho de 2017 
Alguma coisa acontece no meu coração 

Que só quando cruzo a Ipiranga e Av. São João 
É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi37 

 

É inverno, na cidade de São Paulo faz muito frio. Estava hospedado num 

hotel próximo à Av. Paulista. Acordei por volta das 9h, naquela manhã de sábado 

tinha programado ir ao Masp (Museu de Arte de São Paulo). Depois de tomar 

café voltei ao quarto do hotel. Já tinha percebido que a temperatura tinha 

diminuído, estava muito frio. Parecia um prenúncio.  

Tomei banho e coloquei uma roupa confortável e “quentinha”. Caminhei 

pela Paulista até o Masp - fazia muito frio, uns 12 graus - quem conhece os 

 
37 Trecho da música Sampa de Caetano Veloso. Usaremos outros trechos da mesma música em 
outro início de sessão do texto.  
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cariocas sabe que para nós essa temperatura é muito baixa. No frio da cidade 

da garoa me defrontei pela segunda vez com o Masp, das primeiras sempre foi 

por foto ou pela internet; imponente - parece ser sustentado pelo vento 

condensando toda sua massa sobre o ar. Comprei meu ingresso, olhei pela 

última vez suas estruturas flutuantes que não tarda iriam me proporcionar um 

caminhar histórico sobre um tempo e pedaço do mundo. Entrei no museu. Já 

tinha programado a visita às galerias que iria visitar. Depois certamente iria tomar 

um café, ler sobre a exposição temporária e comprar alguns souvenirs como de 

costume nas minhas viagens.	

Caminhando pelas galerias do Masp comecei a sentir uns arrepios, 

parecia que o frio dentro do museu tinha aumentado. Pensei: por que será que 

aqui dentro está tão frio? Sabia que a temperatura dentro do museu, em muitos 

casos, tinha a função de conservação das obras de arte. Lembrei de ter lido isso 

nos livros sobre conservação do patrimônio artístico, nas aulas de História da 

Arte. Mas ali, especificamente, naquela galeria estava bastante desconfortável 

de tão frio. 	

*** 

 
Niterói, julho de 2017 

É que Narciso acha feio o que não é espelho 
E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho 

Nada do que não era antes quando não somos mutantes... 
E foste um difícil começo 

Afasto o que não conheço 
 

As inquietações daquela manhã de inverno de 2017 me mostraram uma 

pista para continuar a pensar num projeto de dizer. Também não preciso aqui 

afastar o que não conheço, muito pelo contrário! Quero aproximar, cotejar. Já 

deixei o texto aberto para o diálogo (comigo e com tantos outros, pensei!) - posso 

olhar para a obra de arte para pensar e compreender as questões da 

hospitalidade, da cidade nos processos migratórios e do processo de construção 

da cidadania dos sujeitos.	
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Mas especificamente a obra Retirantes38 provocou-me algumas críticas 

primeiras que não foram problematizadas no momento da visita. Sim, é muito 

importante confrontar os sentidos da obra com outros textos. Penso com Bakhtin 

que o entendimento de um texto só pode ser feito com outro texto. É como se 

um texto iluminasse o outro.	

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38	De Cândido Portinari Retirantes da serie Retirantes é uma importante obra do movimento 
Modernista. A obra está no MASP em São Paulo, Brasil. Datada do ano de 1944 o quadro é 
pintado com a técnica óleo sobre tela com tamanho original de 190cm x 180cm.	
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A obra de arte tem por finalidade primeira esse movimento de 

deslocamento. Incomoda mesmo. Isso de certa forma é um traço no movimento 

modernista que posteriormente será maximizado no movimento contemporâneo. 

A obra apresenta uma representação da miséria, opressão das relações sociais, 

a questão do retrato da cidadania e de outros problemas do Brasil.	

Alguns críticos irão apontar que a obra apresenta a força da natureza 

sobre um homem (sociedade) completamente vulnerável. Temos na obra uma 

cena de terra semiárida construída com ossos, urubus – talvez pela proximidade 

da morte, as aves não são outras - um espaço e tempo hostil. A obra também 

mostra movimento dos sujeitos carregando suas últimas mazelas; também não 

se sabe de onde vieram e para onde irão. 

 A debilidade física dos sujeitos pode ser percebida em toda a obra. A 

semelhança com caveiras e empoeiramento do tom de pele dos sujeitos 

demonstra a falta de contato com banho e alimentos. Todas as posses 

acumuladas cabem em duas trouxas carregadas pela figura central da obra. O 

tempo e espaço são hostis, castigam e expulsam os sujeitos para outro lugar.  

 Não há garantias de nada. A relação de cidade e cidadania não é 

apresentada para esses sujeitos. A leitura do senso comum que são nordestinos 

expulsos pela seca e miséria é muitas das vezes limitada e preconceituosa. 

Trata-se de um problema contemporâneo das grandes cidades. Impressões 

atuais da obra. 

*** 

Niterói, julho de 2017 
 E quem vem de outro sonho feliz de cidade 

Aprende depressa a chamar-te de realidade 

 

Diante novamente da obra da série Retirantes pensei em como era 

utópica minha perspectiva sobre o conceito de hospitalidade; minha ideia da 

cidade como um direito de todos, tal como minha ideia de construção de 

cidadania era ingênua e limitada. Minha noção primeira de hospitalidade era da 

abertura para o outro, de uma abertura incondicional. Pensava que a cidade era 

esse espaço de encontro e relação com o outro. 	

Algumas definições de hospitalidade assumem um papel fundado nas 

relações sociais, devendo ser compreendida na singularidade dos sujeitos. Seria 
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a tríade – dar, receber, retribuir – apontada pelos principais teóricos o lugar 

epistemológico central do conceito de hospitalidade? Até que ponto essa relação 

baseada nas trocas dá conta de um conceito tão complexo?  

Para Mauss39, a hospitalidade surge como um contrato social. Ele define 

a sociedade como uma relação de trocas que para ele são costumes milenares. 

O autor compreende a vida como um sistema de prestação e contraprestação 

que atinge todos os sujeitos da sociedade. Ele defende a dádiva da tripla 

obrigação do dar – receber – retribuir como um jogo de interesses. Vamos nos 

apoiar na literatura bakhtiniana para trazer uma palavra outra sobre esse 

conceito de hospitalidade. Camargo debruça-se sobre essas leituras e aponta 

algumas diretrizes para o ato da hospitalidade. Depois cria um quadro teórico 

para tentar dar conta das possibilidades do ritual do dar – receber – retribuir. Ele 

atribui a esse quadro as categorias de tempos e espaços da hospitalidade.  

Camargo40 defende a ideia da hospitalidade como uma relação onde dar, 

receber e retribuir são fatores que andam juntos. O autor afirma que essas 

relações fazem parte de um ritual de leis não escritas. Ele define a hospitalidade 

“como um conjunto de leis não escritas que regulam o ritual social e cuja 

observância não se limita aos usos e costumes das sociedades ditas arcaicas 

ou primitivas”41. Compreender tal conceito requer não somente leituras sobre o 

assunto, mas sim vivenciar essa experiência de modo a alcançar tal dádiva. 

Ainda para o autor: 

“Hospitalidade pública é a hospitalidade que acontece em decorrência do 

direito de ir-e-vir e, em consequência, de ser atendido em suas expectativas de 

interação humana, podendo ser entendida tanto no cotidiano da vida urbana 

que privilegia os residentes, como na dimensão turística e na dimensão política 

mais ampla – a problemática dos migrantes de países mais pobres em direção 

aos mais ricos”42. 
Em sua produção literária, Camargo43, divide o estudo da hospitalidade 

em dois campos de estudos que são a corrente francesa e a corrente americana. 

Desta forma o autor estuda os espaços sociais da hospitalidade nas duas 

 
39 MAUSS, 2003. 
40 CAMARGO, 2004. 
41 CAMARGO, 2004, p.17. 
42 CAMARGO, 2004, p.54 
43 CAMARGO, 2004. 
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correntes. Esses espaços são apresentados em quatro linhas de estudo: 

receber, hospedar, alimentar e entreter. Esses espaços podem ser relacionados 

com a divisão proposta pelo autor. Neste sentido podemos categorizar vários 

aspectos referentes à hospitalidade, tal como: receber, hospedar, alimentar e 

entreter; cada qual nas formas: doméstico, comercial, público e virtual.	

À luz da teoria de Mauss, Boff44 traz a hospitalidade como uma dádiva 

das relações humanas. Para compor sua narrativa sobre o tema ele escreve o 

texto “O mito da hospitalidade” para narrar sua perspectiva sobre a questão, na 

verdade ele traduz o texto e faz uma análise sobre a obra. Dessa forma, explica 

o conceito de hospitalidade nas sociedades modernas, faz um panorama 

destacando a falta de hospitalidade na história da humanidade, até chegar ao 

contexto da globalização e apontar as atitudes e comportamentos da 

hospitalidade que serão adotados na metodologia como um roteiro de conversa 

com os sujeitos da pesquisa. Esse conceito é um contraponto à questão da 

tríade. 

Mas como pensar os tempos e espaços da hospitalidade em categorias? 

Não sei, acho estranho pensar nas relações humanas em categorias, vamos 

pensar juntos. 	

*** 

 Petrópolis, julho de 2018 
Quando eu te encarei frente a frente e não vi o meu rosto 

Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, o mau gosto 
 

É importante regressar. São nesses movimentos de vindas e idas que 

vamos nos aproximando de outros sentidos das palavras. Vamos iniciar uma 

conversa com a obra Retirantes de Portinari e para dialogar fomos em Derrida, 

Grinover, Bakhtin e tantos outros. Feita uma leitura primeira da imagem vamos 

comparar com os autores outros sentidos. 	

Então como pensar a construção dos processos de cidadania? Que 

aspecto da hospitalidade podemos compreender na obra de arte? Por que os 

sujeitos migram? 	

Na conversa primeira feita em julho de 2017, provocado pela lembrança 

da visita no museu, meu olhar para a imagem estava impregnado apenas da 

 
44 BOFF, 2005. 



 

50  

questão relacionada à composição artística da obra, tais como: forma, textura e 

outros elementos estudados na aula de História da Arte do curso de Turismo.  

A imagem artística de Portinari apresenta uma denúncia ao processo da 

construção cidadã e política no Brasil, apontando que nem todos os sujeitos têm 

direito a esse lugar historicamente construído chamado de cidadania, e neste 

sentido não poderiam ser considerados cidadãos. 

 O quadro parece “sangrar” nossas mazelas e problemas sociais, ele é 

uma denúncia aos problemas sociais mascarados. Não teriam os sujeitos de 

Portinari feito esforços para se tornarem cidadãos? De quais valores morais 

estamos falando quando tentamos cotejar a obra de arte com outros olhares? 	

Depois da minha primeira conversa com Derrida, percebi que ele 

argumenta que todo encontro é por princípio hostil e defende a ideia de nada de 

hospitalidade. Bakhtin ressalta que “uma relação indiferente ou hostil é sempre 

uma reação que empobrece e desintegra o objeto: passa longe do objeto em 

toda a sua diversidade, o ignora e o supera”45.	

 Podemos pensar então que a hospitalidade seria uma concessão do 

outro? Derrida em constante diálogo com Platão por meio da figura de Sócrates 

se demora sobre a leitura da obra O Político para confrontar a relação com a 

ideia de hospitalidade nessas outras obras. Ele não aceita como dado o conceito 

simétrico pautado na antropologia utilitarista como uma hospitalidade presente 

nas correntes dominantes da economia.  

*** 

Outra ideia de hospitalidade em que fizemos um breve mergulho foi numa 

conversa com Grinover. O autor trata dos aspectos referentes à hospitalidade na 

cidade; pois para ele trata-se de uma relação de disputa de poder. Neste sentido 

a cidade hospitaleira de Grinover apresenta uma noção de cidadania onde: 

“A relação que os indivíduos mantêm com os espaços habitados se exprime 

todos os dias nos modos de uso, nas condições mais banais e acidentais da vida 

cotidiana. A cidade pode ser entendida como um espaço concebido, vivido e 

percebido. Ana Carlos nos lembra que o bairro, a praça, a rua, o pequeno 

comércio, aproximam os moradores. Tais lugares podem ser mais do que 
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pontos de troca de mercadorias. Eles possibilitam o encontro, reformam a 

sociabilidade”46.	
Então como pensar na cidade como um lugar de hospitalidade no 

encontro com o outro? Embora a obra Retirantes seja datada e tenha uma 

intencionalidade política e de denúncia, ela foi elaborada a partir de percepções 

de uma cidade que não acolhe todos os seus habitantes. Uma relação de 

hospitalidade é uma relação de alteridade, de movimento. Bakhtin nos ajuda a 

pensar nessa relação. 	

*** 

Nosso primeiro movimento de compreender a relação entre as pessoas e 

a cidade, a hospitalidade e a cidadania nos faz chegar na palavra encontro. Tudo 

se dá nessa relação. Todo encontro é um acontecimento. O acontecimento é da 

ordem do intratável, imprevisível, fronteiriço e limiar. O cronotopo do encontro é 

um espaço de acontecimento, o “acontecimento é aquele lugar aberto pela 

brecha que separa o efeito das causas”47.	

É nesse espaço que a vida acontece, ali que a vida se dá. 

“A vida conhece dois centros de valores, diferentes por princípio, mas correlatos 

entre si: o eu e o outro, e em torno destes centros se distribuem e dispõem 

todos os momentos concretos do existir. Um mesmo objeto, idêntico por 

conteúdo, é um momento do existir que apresenta um aspecto valorativo 

diferente, quando correlacionado comigo ou com o outro, é permeado de um 

tom emotivo-volitivo diferente, é dotado, no seu sentido mais vivo e mais 

essencial, de uma validade diferente sobre o plano de valor. Isto não 

compromete a unidade de sentido do mundo, mas a eleva ao grau de unicidade 

própria do evento”48. 
O encontro com o outro é um encontro de palavras, é como se duas 

palavras estivessem frente a frente brigando pelo sentido, em confronto, 

defendendo seu ponto de vista epistemológico. Então será que conhecendo o 

horizonte compartilhado, o conhecimento, a compreensão e as valorações, 

podemos garantir acesso ao enunciado do outro? As palavras são impregnadas 

do sentido de outros. Meu encontro de palavras foi com Bakhtin nas nossas 

conversas dialógicas. Essa é uma relação dialógica. Ele explicita, como já 

 
46 GRINOVER, 2014, p.34.  
47 ZIZEK, 2017, p.9. 
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supracitado que “quanto a mim, em tudo eu ouço vozes e relações dialógicas 

entre elas” 49 . Sendo assim, a cidade, seus habitantes, a cidadania e a 

hospitalidade só podem ser pensadas na relação com os sujeitos nos encontros. 	

Ouvi outro dia a palavra “escovar” onde a autora usava no sentido de se 

demorar na palavra. Escovar, escovação, escovando a palavra. Nosso objetivo 

aqui foi buscar sentidos outros, olhando para vários lugares do mundo e 

contextos onde essa palavra foi empregada. Devemos escrever até que seja dita 

uma palavra nossa com sentido irrepetível, enunciada pela primeira vez, por 

você. Voltei a conversar com Bakhtin. Ele diz: “Não existe nada absolutamente 

morto: cada sentido terá sua festa de renovação. Questão do grande tempo”50.	

Assim Bakhtin abre nossa possibilidade de buscar sentidos outros para 

as palavras. Voltei perseguindo as palavras compartilhadas aqui ainda pensando 

a questão da cidade, da hospitalidade e da cidadania. Não pude me demorar 

sobre elas. Continuo nelas, lendo e aprofundando entendimentos e 

compreensões.  

Depois que acabei de ler os escritos sobre cidadania e hospitalidade, 

percebi que minha noção primeira de hospitalidade estava numa arena de 

sentidos que precisava enfrentar. A obra Retirantes mostrou uma nova 

perspectiva para ler, pensar e compreender as noções de hospitalidade que eu 

tive acesso até hoje. A noção apresentada pelas principais correntes teóricas 

não contempla a representação da obra de Portinari, que na verdade tensiona a 

máxima da hospitalidade defendida pelas teorias clássicas.  

*** 
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O tema da hospitalidade concentra hoje em si as mais concretas e 
apropriadas urgências para articular o ético ao político. (Derrida). A 

utopia não, o im-possível 
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Petrópolis, janeiro de 2020 
A Cidade da Hospitalidade: outras vozes  

 

- [...] 

 

Sempre me orientei andando, foi assim a minha vida toda. Na pesquisa 

de campo descobri, nas minhas andanças, pelo Centro da cidade do Rio de 

Janeiro, o que procuro chamar aqui de lugares de hospitalidade. Mas o que é 

hospitalidade? O que são esses lugares? De que hospitalidade estamos 

falando? O que são lugares de hospitalidade? São essas questões que me 

fizeram retomar a temática da hospitalidade e pensar seu conceito em outras 

bases epistemológicas, vistas no campo do turismo.  

No texto onde trago a reflexão sobre a obra Retirantes em 2017, fiz uma 

primeira incursão acerca do conceito de hospitalidade. Esse texto é um texto 

resposta, uma palavra outra ao texto anterior. De certa forma, ainda estava muito 

impregnando da palavra hospitalidade pelo campo do turismo, que me trouxe até 

aqui, nesses estudos. Mas também tinha feito outras leituras que, agora, julgo 

necessárias trazer para o diálogo, neste texto.  

Primeiro quero salientar que tenho consciência de que toda escrita é 

sempre uma tentativa. Nesse sentido podemos, aqui, incorrer no erro de deixar 

de fora algum cotejo que já tenha sido feito com esse conceito, ao longo da sua 

trajetória literária. Em seguida afirmar que não tenho a pretensão de esgotar as 

conversas, as tensões epistemológicas existentes entre a pesquisa e os 

conceitos que a formam. Mas iremos trazer outras vozes para a discussão, 

outras palavras para pensar o que estamos chamando de lugares de 

hospitalidade, ou simplesmente de hospitalidade.  

Recapitulo que os estudo de Mauss51 foram os primeiros a pensar na 

hospitalidade como esse dom em que se alternam indefinidamente o que ele vai 

denominar como tríplice obrigação: dar-receber-retribuir. Entretanto esses 

aspectos, de certa forma, limitam o diálogo num determinado campo das 

ciências humanas, a saber, a sociologia e a antropologia. Outras teorias irão 

apontar a hospitalidade como “esse conjunto de comportamentos originários da 
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própria base da sociedade”52. Mas que comportamentos são esses? De que 

sociedade estamos falando? 

Nesse ponto, em que nos impulsiona olhar e pensar a hospitalidade em 

outras bases teóricas, achamos que não é suficiente o entendimento da tríade 

de Mauss como mecanismo capaz de resolver uma questão tão necessária e 

urgente para os tempos contemporâneos. Fomos buscar na filosofia outras 

perspectivas para adensar a discussão. As três teses apresentadas em 

Totalidade e infinito, de Emmanuel Levinas, Da hospitalidade e Adeus a Levinas, 

de Jacques Derrida são, em meu ponto de vista, um tratado sobre o amor. 

Porém, ao reler as obras e discutir no grupo Atos – UFF, o sentido da palavra 

amor me pareceu bastante preso na tecitura do acolhimento e da hospitalidade. 

Então pensamos em trazer mais duas vozes para nos ajudar na discussão: 

Barthes e Bakhtin.  

Iniciaremos nossa conversa com Bakhtin que, sendo nosso principal 

interlocutor no diálogo, nos ajuda a alargar os sentidos das palavras. Ele trata 

em Para uma Filosofia do Ato Responsável sobre o ato. Para Bakhtin o ato é um 

evento em aberto, único e singular.  

Esse primeiro contato com o sentido do que seja ato nos ajuda a perceber 

que a vida é constituída de atos, e que cada sujeito responde por elas. Mas a 

vida é múltipla com uma diversidade de pensamentos e sentidos que, numa 

análise mais refinada, nos mostra que “a diversidade de valor do existir enquanto 

humano (isto é, correlato com um ser humano) pode apresentar-se somente à 

contemplação amorosa; somente o amor está em condições de afirmar e 

consolidar, sem perder e sem desperdiçar, esta diversidade e multiplicidade, 

sem deixar atrás apenas um esqueleto nu de linhas e momento de sentido 

fundamentais”53. 

 Então o movimento do ato deve ser amoroso. Deve ser um movimento 

que tem o outro como primeiro, o outro em primeiro lugar. Mas não se trata aqui 

de pensar numa relação de troca, aquela relação de hospitalidade fundada na 

tríade de Mauss. Aqui devemos pensar no amor infuncional, nas relações 

infuncionais, porque como destaca Bakhtin “somente um amor desinteressado 

 
52 LASHLEY, MORRISON, 2004, p.5. 
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segundo o princípio ‘não o amo porque é bonito, mas é bonito porque o amo’, 

somente uma atenção amorosamente interessada, pode desenvolver uma força 

muito intensa para abraçar e manter a diversidade concreta do existir, sem 

empobrecê-lo e sem esquematizá-lo”54. 

Agora nos deparamos com um grande desafio. Grande, porque até agora 

pensamos numa grade epistemológica onde o nosso construto de amor se 

fundou em outras bases. Fomos criados numa grade epistêmica de trocas, de 

relações funcionais, de relações interessadas, e nessa tese também um dos 

grandes desafios foi desatar esses nós. Bakhtin faz uma crítica mostrando que 

“a própria função biológica da indiferença consiste em nos fazer prescindir disso 

que é não-essencial para nós na prática: é uma espécie de economia, de 

proteção frente à dispersão da diversidade. É esta também a função do 

esquecimento total”55. 

Repare que essa “proteção” de certa forma empobrece as relações 

humanas, esquematiza todo ato, toda ação. Torna-se assim impossível pensar 

numa relação que seja infuncional e amorosa. Bakhtin também faz uma crítica à 

indiferença e ao desamor, ele explicita que ambos “nunca geram forças 

suficiente para nos deter e nos demorarmos sobre o objeto, de modo que fique 

fixado e esculpido cada mínimo detalhe cada particularidade sua”56. 

 Neste caso estamos falando das relações superficiais que temos no 

mundo moderno – o que muitos já chamam de pós-modernidade – da falta de 

penetração profunda dessas relações. Isso porque é mais fácil objetificar o 

sujeito da pesquisa, tornando-o um objeto morto, uma palavra morta, uma 

relação unilateral, onde apenas temos a voz de um sujeito. Um dos pontos 

negativos para essas relações é que atividade estética fica reduzida a apenas 

um falante, o que temos visto e lido nos trabalhos acadêmicos durante muito 

tempo. 

 Mas Bakhtin não faz essa crítica apenas. Ele faz a crítica à atividade 

estética e dá algumas pistas para que possamos garantir a diversidade do existir, 

de pelo menos dois sujeitos falantes. Ele afirma que “somente o amor pode ser 
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esteticamente produtivo, somente em correlação com quem se ama é possível 

a plenitude da diversidade”57. 

Confesso que é um desafio. Uma questão muito cara, mas que irei 

enfrentar junto com a Marisol e o Grupo Atos. Sempre fomos orientados a pensar 

e ver o mundo a partir de um centro de valor distanciado, universal, a olhar 

abstratamente, separando da arte o sujeito da vida. Mas como nos explica 

Bakhtin “em relação ao centro valorativo do mundo da visão estética (um ser 

humano concreto), não vale a distinção entre forma e conteúdo, já que o princípio 

tanto da forma quanto do conteúdo da visão na sua unidade de interpretação é 

um ser humano. Tal distinção é possível somente em relação a categoria 

conteudísticas abstratas”58. Neste sentido concordamos que essa separação é 

uma impossibilidade.  

Então esse homem concreto, esse sujeito expressivo e falante já é em si 

forma e conteúdo, sendo desta forma impossível essa separação, como já 

supracitado, feita ao longo da história da ciência. Assim, não é possível pensar 

no homem concreto fora dessa grade epistemológica. Porque: 

“somente o valor de um homem mortal fornece a escala de medidas das séries 

espacial e temporal: o espaço se condensa como o horizonte possível de um ser 

humano mortal, como seu ambiente possível; o tempo assume espessura e peso 

de ordem valorativa, enquanto flui na vida de um ser humano mortal, com a 

determinação seja de conteúdo temporal, seja de peso formal, o fluir signicativo 

do ritmo. Se o ser humano não fosse mortal, o tom emotivo-volitivo desta 

progressão, deste antes, depois, ainda, quando, nunca, e dos momentos 

formais do ritmo seria diferente”59. 
Ao se pensar nesse homem concreto, nesse sujeito expressivo e falante 

temos um centro de valor que está em constante relação com outros centros 

emotivos volitivos, sendo assim é possível na atividade estética pensar na forma 

e no conteúdo como questões que simultaneamente apresentam o mesmo e o 

diferente no mesmo lugar. Isso porque em relação com o outro homem concreto, 

o ser expressivo e falante em alteridade apresenta sempre um pouco dele, de 

dentro, e um pouco do outro, de fora. Essa relação de alteridade iremos 

aprofundar no próximo texto. Porque aqui começamos a compreender que a 
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hospitalidade é a alteridade radical do sujeito em função do encontro com um 

outro. Isto só é possível numa relação de amor infuncional, fora da dinâmica de 

trocas.  

*** 

Barthes também faz uma discussão sobre o amor. Em Fragmentos de um 

Discurso Amoroso revela que “o discurso amoroso é hoje em dia de uma extrema 

solidão. Esse discurso talvez seja falado por milhares de pessoas, mas não é 

sustentado por ninguém; foi completamente abandonado pelas linguagens 

circunvizinhas: ou ignorado, despreciado, ironizado por elas, excluído não 

somente do poder, mas também de seus mecanismos: ciência, conhecimento e 

arte. Quando um discurso é dessa maneira levado por sua própria força à deriva 

do inatual, banido de todo espírito gregário, só lhe resta ser o lugar, por mais 

exíguo que seja, de uma afirmação”60. 

Para nós, pensar nessa relação amorosa é uma possibilidade de, num 

gesto de amor, ouvir essas outras vozes e compor um lugar outro, para ler e 

dialogar sobre a hospitalidade e suas implicações na vida e na arte. O conceito 

“amor” aqui transcende qualquer perspectiva romântica apresentada ao longo 

da história. Fica claro para nós que o amor – que essa relação amorosa 

improdutiva – é uma saída para que outras vozes possam entrar na arena de 

debate que os enunciados nos provocam. Como diz Bakhtin ‘somente uma 

relação amorosa pode ser esteticamente produtiva’. Essa saída é a exotopia do 

autor, é o ato de escuta.  

*** 

É importante ressaltar que o movimento de acolhimento é sempre um ato 

ético, tanto para Levinas como para Derrida. À luz das teorias de Levinas, 

Derrida e Barthes Fernando Fuão afirma que “esse ‘outro’ enquanto hóspede 

será o errante, o estrangeiro, sempre o diferente, o impensável, hóspede nem 

sempre desejável de ser recebido na casa do saber. Fuão ressalta ainda que 

“hospitalidade, tal como concebeu Derrida a partir dos fundamentos do 

acolhimento em Levinas, pressupõe duas figuras centrais: o hóspede e o 

hospedeiro, o convidado e o anfitrião”61. 
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Seguimos esta pista de Fuão e retornamos a Barthes para pensar essas 

mesmas figuras do hóspede e do hospedeiro, entretanto situadas poeticamente 

como ‘o ser da espera’ e o ‘errante’. Mas essa pista não é totalmente sua, não 

foi vista por ele apenas.  

Em 23 de dezembro de 2016, pela manhã, logo quando o sol nasce, fui 

andar pela orla de Niterói, minha cidade naquele presente tempo. Parei para 

tomar café no MAC (Museu de Arte Contemporânea). Hoje, fevereiro de 2020, 

escrevendo este texto fui até as minhas anotações sobre a leitura de Barthes e 

recuperei não somente as observações, do seu livro, mas uma observação que 

fiz no canto do livro. Sou esse que de repente lendo escreve: O amor acontece 

quando você se perde no outro. Barthes diz: “o outro, este nunca espera. Às 

vezes, quero bancar aquele que não espera; tento me ocupar com outra coisa, 

chegar atrasado; mas, nesse jogo, sempre perco;” Barthes ressalta ainda que 

“faça o que fizer, acabo sempre ocioso, pontual, adiantado mesmo. A identidade 

fatal do amante nada mais é que: sou aquele que espera”62. 

*** 

É que na verdade a gente não lê sozinho, não tem no mundo apenas um 

livro, um sentido, um lugar, um espaço, uma relação. Ao ler o mesmo livro cada 

sujeito da cultura em relação ao seu centro emotivo-volitivo faz um cotejo único 

e singular com aquelas palavras, aquelas linhas textuais. Então, o que temos 

são vários livros (que são os mesmos); o que muda é a função de sentido que 

cada palavra tem ao ser experienciada por sujeitos tão diversos e múltiplos da 

cultura.  

Na ocasião que estávamos lendo esse livro no grupo Atos, fizemos um 

seminário com o professor Kiraly e com a professora Marisol. Continuei lendo 

por alguns dias, relendo, e foi aí que pensei na proposição: o amor acontece 

quando você se perde no outro. Acho que é isso, somente quando a gente se 

perde no outro, nesse outro que nos constitui, somente nessa relação eu-outro 

a gente compreende que toda palavra comporta duas faces – no mínimo – e 

como a “vida que conhece dois centros de valores, diferentes por princípio, mas 

correlatos entre si: o eu e o outro, e em torno destes centros se distribuem e se 

dispõem todos os momentos concretos do existir”63.  

 
62 BARTHES, 2003, p.167. 
63 BAKHTIN, 2010, p.142 
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Pensar nessa analogia hóspede-errante nos ajuda a compreender o outro 

– o hóspede – como aquele que de fora não conhece, não entende as regras do 

lugar estranho, por isso estrangeiro e de fora, que vem do estrangeiro. Mas essa 

estranheza também é percebida pelo hospedeiro, aquele que espera – porque 

também existe uma dúvida, um medo. Nesse jogo, nem o hóspede, nem o 

hospedeiro conhecem os limites e as possibilidades das conexões que irão 

florescer nesse encontro, porque o encontro é esse acontecimento imprevisível, 

onde não temos controle. 

Barthes em “Fragmentos de um Discurso Amoroso”, ao escrever sobre a 

errância, logo de cara afirma: “Errância. Apesar de todo amor ser vivido como 

único e de o sujeito repelir a ideia de repeti-lo mais tarde em outro lugar, ele 

surpreende por vezes em si uma espécie de difusão do desejo amoroso”. Ele 

nos dá uma pista dessa relação única que acontece no encontro, e salienta 

também que “entende então que está fadado a errar até a morte, de amor em 

amor”64.  

Evidentemente que a perspectiva de amor tratada por ele transcende as 

limitações teóricas românticas que o sentido de amor construiu ao longo da 

história. Barthes parece ampliar a discussão do que entendemos por amor. 

Acredito inclusive que essa busca por esses fragmentos possibilitou essa escrita, 

que por ser em fragmentos também fez imersões diversas, e mergulhos em 

diferentes áreas do conhecimento, Barthes foi catando essas miudezas. Acho 

bonito pensar nessas coisas pequenas, coisas miudinhas, faz a gente olhar para 

o pequeno tempo do cotidiano. O cotidiano não é o pequeno tempo. O cotidiano 

é o corte do presente, conectado com o pequeno tempo da existência singular, 

mas também no grande tempo da humanidade. Cotidiano é esse tempo-espaço, 

capaz de fazer ver a amplitude do tempo. 

Barthes continua em sua escrita afirmando que: 

“o errar amoroso tem aspectos cômicos: assemelha-se a um balé, mais ou 

menos presto conforme a velocidade do sujeito infiel; mas é também uma 

grande ópera. O holandês maldito é condenado a errar sobre o mar enquanto 

não houver encontrado uma mulher de fidelidade eternal. Sou este Holandês 

Voador; não posso parar de errar (de amar) em virtude de uma antiga marca que 

me votou, nos tempos remotos de minha infância profunda, ao deus Imaginário, 
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afligindo-me de uma compulsão de palavra que me leva a dizer “Eu te amo”, 

de escala em escala, até que algum outro recolha essa palavra e devolva para 

mim; mas ninguém pode assumir a resposta impossível (de uma completude 

insustentável), e o errar continua”65.  
Quando se trata de amor é assim. Um jogo cômico, risível mesmo. O 

sujeito amoroso já erra ao tentar. Porque do lugar do outro não temos a sua visão 

sobre nós. Em se tratando de amor somos muitas das vezes, ou quase sempre, 

ridículos, de fácil riso e caricatura.  

A complexidade do dizer “Eu te amo” se apresenta neste trecho, como 

uma resposta à palavra. Mas um “Eu te amo”, com esse “Eu” maiúsculo, mas me 

parece um “eu me amo”, não se trata dessa devolução que Barthes fala. Ele fala 

de uma palavra que vem de escala em escala, até que surja esse outro que num 

gesto de hospitalidade, numa tríade infuncional escuta, acolhimento e resposta, 

devolve ao outro o “Eu te amo” como se fosse em primeiro, mas na verdade em 

reposta. Porque no fim, toda palavra é dita em resposta, numa conexão 

discursiva infinita.  

Barthes continua a crítica apontando que: 

“a mutabilidade perpétua (in inconstantia constans) que me anima, longe de 

esmagar todos os que encontro sob o mesmo tipo funcional (não responder a 

minha demanda), desloca com violência sua falsa comunidade: o errar não 

alinha, faz rebrilhar: o que se repete é a nuança. Contínuo assim, até o fim da 

tapeçaria, de uma nuança e outra (a nuance é o último estado da cor, aquele 

que não pode ser nomeado; a nuance é o Intratável)”66. 
Acredito que a afirmação acima seja um desafio nos dias atuais. Como 

pensar nesse encontro que não responde a minha demanda? Em um tempo 

onde a perspectiva da identidade, que tem como seu princípio fundador Narciso 

ou O Auto admirador (em grego antigo: Νάρκισσος), é muito difícil encontrar esse 

lugar de diálogo. No fundo mesmo com todo o discurso progressista, pseudo 

alteritário, não racista, entre outros, queremos ver no outro um espelho que 

reflete a simetria com que nos vemos todos os dias. Essa simetria extrapola as 

questões físicas, elas dizem sobre nossos valores e emoções. No fim ninguém 

quer sair desse jogo de palavras perdendo. Uma lástima.  

 
65 BARTHES, 2003, p.145. 
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Mas pensamos que não se trata de erro ou de acerto. Fuão continua sua 

procura pelos sentidos da errância, indo a outras fontes de leituras. Ele afirma 

que: 

“a errância, como observou Heidegger, é um desvio, não um erro, todo erro é 

um desvio daquilo que deveria ser, mas não foi. Não há nada de errado na 

errância. Não é só o hospedeiro que espera, o errante também espera, numa 

simetria quase equivalente, a ambos esperam a chegada em algum lugar. O eu 

e outro esperam. Hóspede e hospedeiro esperam cada um a seu modo. Tudo 

espera. Tudo espera errando”67. 
 Esse deslocamento é importante para pensarmos nessa espera. A gente 

no momento da espera já espera errando. Porque a gente espera com um 

imaginário criando constantemente relações que irão se estabelecer. No entanto 

isto é uma impossibilidade. Porque não temos como saber que esperamos, tal 

como quem vem de fora não sabe o que irá encontrar, de modo que nesse jogo 

todos esperam, e esperam errando.  

Essa ideia de ser aquele que espera pode nos causar uma certa 

ansiedade, um sofrimento inútil. Aliás, como nos sinaliza Levinas no livro Entre 

nós: Ensaios sobre a alteridade, o sofrimento é inútil. De modo que nada adianta 

esse tempo gasto, esse tempo do sofrimento. Um tempo infrutífero.  

 Vamos seguir, sem sofrimento. Tentar olhar para o outro e buscar ver 

esse outro como um outro, sem nossa projeção identitária, sem nossos valores 

e emoções. Quando eu citei acima que a o amor é quando a gente se perde no 
outro acho que quis pensar nessa perda como única possibilidade de ver o outro 

como um outro. Sem reduzi-lo às minhas demandas, que por princípio sempre 

apagam a riqueza dos encontros. Como que se nesse movimento pudéssemos 

dissolver a identidade e entrar num processo de alteridade absoluta, com perdão 

do pleonasmo. Assim o outro, os outros, podem se revelar nesses encontros.  

*** 

Quem espera, espera o quê? 

Outra ansiedade. A espera como uma questão negativa, sou aquele que 

espera. Sou aquele que perde tempo. Será? Voltemos a Barthes. Ele afirma 

sobre a espera. “Espera. Tumulto de angústia suscitado pela espera do ser 

amado, ao saber dos mais ínfimos atrasos (encontros, telefonemas, cartas, 
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retornos)”68.  

 Outro desafio. Precisamos entender que quem espera não está 

necessariamente num lugar de desvantagem. Porque do contrário também seria 

verdadeiro. Quem está vindo ao encontro também espera, espera pelo encontro, 

e quem está esperando espera quem está vindo. É preciso pensar em outra 

lógica, uma lógica fora da relação de perda ou ganho, que é a relação que 

fazemos geralmente. A espera também pode ser um lugar de 

acontecimentalidade, de coisas novas, de perspectivas.  

 Está tudo bem esperar. Tá tudo bem! Barthes continua dizendo que 

“espero uma chegada, um retorno, um sinal prometido. O que pode ser fútil ou 

enormemente patético: Em “Erwartung” (Espera), uma mulher espera o amante, 

à noite, na floresta; eu, eu só espero um telefonema, mas é a mesma angústia. 

Tudo é solene: não tenho o senso das proporções”69. 

 O hospedeiro também trava uma luta com sua espera, uma espécie de 

cronograma que ele precisa seguir à espera do outro. Barthes diz que “há um 

roteiro da espera: organizo-o, manipulo-o, recorto um pedaço de tempo no qual 

vou mimar a perda do objeto amado e provocar os efeitos de um pequeno luto. 

A espera é, pois, encenada como uma peça de teatro”70. Outro sofrimento inútil, 

porque não há garantias que a encenação acontecerá da forma que o que espera 

organizou. Isso pelo simples fato que a organização não considerou a palavra 

do outro, porque o outro estava em ausência. Nesse jogo só podemos esperar.  

 Mas a angústia da espera faz isso com o sujeito enamorado. Existe no ar 

uma certa magia, um encantamento. Barthes ressalta que a espera é um 

encantamento, você recebe uma ordem de não se mexer, fica paralisado. Por 

exemplo, à espera de um telefonema. Barthes diz que “se tece assim de 

pequeníssimas interdições, ao infinito, até o inconfessável: não me permite sair 

do cômodo, ir ao banheiro, nem mesmo telefonar (para não ocupar o aparelho); 

sofro quando me telefonam (pela mesma razão)”71. A única alternativa é esperar, 

e não sofrer, afinal o sofrimento é inútil. Mas isto não acontece nos dias atuais, 
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com os aplicativos no telefone que usamos diminuímos essas espera. Mas 

continuamos ansiosos, por quê? 

 Recapitulando a pergunta, quem espera, espera o quê? Ainda não sei, 

até porque não sei o que espero. No encontro é isso que acontece, não sabemos 

de nada. Barthes sinaliza ainda que “o ser que estou esperando não é real. Tal 

o seio da mãe para o bebê, “eu o crio e recrio sem cessar a partir de minha 

capacidade de amar, a partir da necessidade que tenho dele”72 o outro vem para 

o lugar em que o estou esperando, para o lugar em que já criei. E se ele não 

vem, eu o alucino: espera é um delírio”73. 

 Mas são esses os fundamentos da hospitalidade? Um jogo de quem 

espera e de quem erra? Ainda não sei, estou procurando as pistas. O que eu sei 

é que não teremos nos nossos encontros uma relação fundada na tríade do dar-

receber-retribuir.  

 Acho que a espera é como estar enamorado. 

*** 

Para continuar nossa conversa, nosso argumento se fundará em Derrida, 

que junto com Bakhtin e Barthes nos ajuda a pensar na hospitalidade para além 

da questão da economia das trocas e dos contratos sociais, apresentados por 

Marcel Mauss. Recapitulando, Bakhtin nos alerta para a relação do amor 

infuncional, improdutivo, desinteressado. Barthes amplia a conversa 

corroborando com dois pontos de vista, onde podemos pensar o hóspede como 

o errante e o hospedeiro como aquele que espera. Em Derrida essa discussão 

fica colocada em sua filosofia. O autor trabalha a questão do estrangeiro, desse 

que vem de fora, que é de fora.  

É importante ressaltar que essa força por tentar explicar a questão do 

estrangeiro, do que vem de fora é em primeiro lugar uma questão do próprio 

Derrida, que é um estrangeiro em território francês. Penso que ele quer 

compreender sua relação e conexão com essa outra cultura que ao mesmo 

tempo que acolhe é hostil, essa dicotomia entre hospitalidade e hostilidade é 

tratada por ele como uma sensibilidade do ser que espera, aquele que espera 

ser recebido em sua concretude.  

Para Derrida,  
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“[...] o estrangeiro é, antes de tudo, estranho à língua do direito na qual está 

formulado o dever de hospitalidade, o direito ao asilo, seus limites, suas normas, 

sua polícia, etc. Aqui nos deparamos com a língua como instrumento de 

hospitalidade. Ele deve “pedir” a hospitalidade numa língua que, por definição 

não é a sua, aquela imposta pelo dono da casa, o hospedeiro, o rei, o senhor, o 

poder, a nação, o Estado, o pai, etc. Estes lhe impõem a tradução em sua própria 

língua, e essa é a primeira violência. A questão da hospitalidade começa aqui: 

devemos pedir ao estrangeiro que nos compreenda, que fale nossa língua, em 

todos os sentidos do termo, em todas as extensões possíveis, antes, e a fim de 

poder acolhê-los entre nós?”74  
A questão do estrangeiro é uma questão muito cara para Derrida. Ele 

trabalha no argumento do que vem do estrangeiro, que vem de fora. Mas essa 

questão é cara porque é uma questão de sua própria vida. Derrida é o que vem 

de fora, é o forasteiro que, forjando a língua, cria e recria outros sentidos para o 

que chamamos aqui de hospitalidade. Apesar de falar a partir do conceito já 

tensionado de hospitalidade, Derrida, ao viver a experiência do que vem de fora, 

atualiza o sentido problematizando a questão da hospitalidade que é tão urgente.  

Isso, porque pensar a hospitalidade numa grade onde trata-se de “um 

conjunto de comportamentos originários da própria base da sociedade”75 , como 

já supracitado, parece reduzir o conceito a termos fechados e não dialogais. 

Tratar na perspectiva filosófica, além de ampliar o conceito nos permite criar e 

recriar outros sentidos a partir das nossas vivências. Então, acredito que na 

pesquisa fizemos um pouco isso. Tentamos não impor a nossa palavra, não 

direcionando a conversa para um sentido nosso. Fracassamos muitas vezes, 

acertamos outras. Fazer este gesto de hospitalidade, esse movimento em 

direção ao outro, tendo o outro sempre em primeiro, nos aproximou de um 

sentido do que seja a hospitalidade incondicional. Confesso, que até para mim, 

sair desse lugar epistêmico tem sido um desafio, é como se eu tivesse que 

(re)aprender a pensar, neste sentido pensar em outras bases teóricas, diferentes 

das quais foi formada minha grade de pensamento e argumento.  

 Assim esse meu (re)aprender a pensar ampliou minhas possibilidades de 

ver e de compreender a hospitalidade. Agora não mais como uma obrigação 
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fundada na tríade dar-receber-retribuir, mas como uma obrigação singular, um 

ato responsável, em olhar para o outro como um humano único. Tenho feito esse 

exercício de olhar para a relação que se estabelece no encontro e compreender 

que essa relação é desprendida de uma obrigatoriedade de recompensa.  

 Derrida afirma ainda que: 

“a obrigação única que cada um de nós tem com o outro leva a uma 

hospitalidade pura ou incondicional. [...] A hospitalidade pura ou incondicional, 

a hospitalidade em si, abre-se ou está aberta previamente para alguém que não 

é esperado nem convidado, para quem quer que chegue como um visitante 

absolutamente estranho, como um recém-chegado, não identificável e 

imprevisível, em suma, totalmente outro”76.  
 Então fizemos esse exercício na pesquisa de campo. Colocando o outro 

sempre em primeiro lugar, nessa abertura incondicional, quase sempre sofremos 

o dor de abrir mão da nossa palavra. Ficamos à espera, não à espera do outro 

como o de fora, como o estrangeiro. Ficamos à espera do acontecimento único 

e singular que na sua acontecimentalidade abre-se para alguém que, como diz 

Derrida, não é esperado nem convidado, é totalmente outro, com suas 

demandas únicas e irrepetíveis.  

 Mas como entrar nessa relação? Como fazer-deixar o encontro 

acontecer? Fomos criados, estimulados a olhar o outro como um estranho, como 

uma ameaça iminente. É sempre um estranho. Ainda não temos uma resposta, 

talvez nunca teremos.  

Derrida afirma ainda que “o tratamento dispensado ao estrangeiro coloca 

em questão a hospitalidade e o direito propalado por Kant ‘de não receber um 

trato hostil pelo mero fato de ter chegado de outro território’ bem como a 

possibilidade de realizar intercâmbio, praticar o comércio e circular, aproxima-

se, assim, da hostilidade e da violência, ao culminar com a deportação”77 . 

Compreender a hospitalidade nos leva a outras bordas que não cabem neste 

texto. Pensar a questão das cidades, dos deslocamentos humanos e do direito 

de ir e vir das pessoas. No próximo texto iremos enfrentar a questão da cidade 

e suas problemáticas cotidianas. 

Ainda de acordo com Derrida a “Lei paradoxal ou perversiva: ela toca esse 
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constante conluio entre a hospitalidade tradicional, a hospitalidade no sentido 

corrente, e o poder”. Assim, “esse conluio é também o poder em sua finitude, a 

saber, a necessidade, pelo hospedeiro, de escolher, de eleger, de filtrar, de 

selecionar seus convidados, seus visitantes ou seus hóspedes, aqueles a quem 

ele decide oferecer asilo, direito de visita ou hospitalidade”78. Então como a gente 

resolve isto? Como dissociar a hospitalidade dessa relação de poder?  

Posso ouvi-la dizer: não é preciso fazer porque alguém fez por você, mas 

é preciso fazer porque é preciso. Ela cuidou de 12 filhos, mais 3 netos (um deles 

tenta encontrar pistas), mas Derrida afirma que “não há hospitalidade, no sentido 

clássico, sem soberania de si para consigo, mas, como também não há 

hospitalidade sem finitude, a soberania só pode ser exercida filtrando-se, 

escolhendo-se, portanto, excluindo e praticando-se a violência”79. 

Acho que é preciso retornar para as coisas simples. Para as coisas 

pequenas, as coisas miudinhas. Não contei ainda. Mas estive pensando por 

esses dias. Minha avó é essa citada acima; sempre foi esta pessoa de receber: 

recebia a vizinha, os parentes, a casa estava sempre cheia. O mais curioso de 

tudo é que era uma casa simples, às vezes não tinha comida para todos, e de 

algum jeito dava, mas eu era criança e não entendia muito bem como isto 

funcionava. Mas lembro de alguns de seus ensinamentos. Então a gente sempre 

viveu numa casa cheia, era tanta gente e pouco espaço que todo mundo era um 

pouco estranho, um pouco de fora, de um outro lugar, mas estávamos todos 

dentro do mesmo espaço. Digo de fora porque era uma casa pequena de dois 

quartos, com 17 pessoas (12 filhos, 3 netos, minha avó e meu avô). Não tinha 

como todo mundo ficar dentro de casa durante o dia, e à noite dormíamos todos 

juntos, éramos muitos. Acho que, em alguma medida, éramos como Os 

Retirantes de Portinari. Ainda posso sentir o toque da minha avó, o cheiro do 

cabelo da minha tia e a luz acesa no corredor indicando que alguém ainda 

procurava um lugar para dormir. Acho que ali vivi minhas primeiras relações do 

que estou tentando chamar aqui de hospitalidade. Sem lei, sem retribuição. O 

pedaço de pão deixado por um hoje dificilmente era retribuído no dia seguinte. 

Então o pão ficava sobre o fogão num gesto de amor. Cada um comia aquilo que 

precisava, mas todos precisamos comer. 
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 Acho que é um pouco isso que Derrida defende. Ele defende uma 

hospitalidade como uma lei incondicional e ilimitada “sem pedir a ele nem seu 

nome, nem contrapartida, nem preencher a mínima condição”80. Então é nessa 

pista que iremos solidificar nosso argumento. Propor uma hospitalidade não 

como uma abstração, mas como uma prática cotidiana, que vai para além de 

qualquer limite estabelecido anteriormente. Mas isto a Marisol já falou né? Ela 

sempre diz pra mim sobre essa abertura para o outro fora de qualquer padrão 

institucionalmente firmado. Então está resolvido? Não, precisamos de outras 

vozes para adensar essa palavra. A ponto que, ao dizer hospitalidade, a minha 

palavra carregue consigo um pouco do sentido de diversas outras palavras. Que 

seja uma palavra formada na alteridade radical do encontro com o outro. 

*** 

Mas quem é que pode ir pelo mundo? Quais cidadãos têm esse direito? 

“Independentemente da origem territorial, Kant reconhece o estrangeiro como 

um “cidadão do mundo” e como tal, “deverá ser tratado como pessoa”81. Mas 

quais são os limites, as implicações políticas, jurídicas e morais dessa 

afirmativa? Derrida diz que “o direito de asilo, embora recente, é restritivo e cada 

vez menos respeitado. Destaca a necessidade de ajudar o imigrante que 

demanda asilo para “reconstituir, inclusive pelo trabalho ou pela actividade 

criativa, um tecido vivo e duradouro”82 na sociedade de acolhimento. 

  Para Derrida a questão da hospitalidade não é uma questão simples, 

porque é uma questão ética e política. É uma questão que envolve pelo menos 

dois, o estrangeiro e o anfitrião. Ele também questiona os limites e condições 

dessas relações. Para ele “estabelecer uma lei da hospitalidade, definir um 

direito de hospitalidade, resulta na perda de sua incondicionalidade”. Propõe nos 

seus escritos uma hospitalidade incondicional, que manda “abrir as portas a cada 

um e a cada uma, a todo e a qualquer outro, a todo o recém-chegado, sem 

perguntas, mesmo sem identificação, de onde quer que ele viesse e fosse ele 

quem fosse”83. Penso que ele quer propor uma reescrita do que compreendemos 

por hospitalidade fundamentada numa relação ética e política. Porque “só recebe 
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70  

na medida – uma medida desmedida – em que ele recebe para além da 

capacidade do eu. Essa desproporção dissimétrica marcará a lei da 

hospitalidade”84.  

 De modo que podemos pensar na hospitalidade como, hostis+pets (potis, 

potes, potência). Neste sentido: 

“configura-se, então uma questão de poder. Assim, há o hospedeiro, aquele 

que exerce o poder e recebe o estranho, o dono da casa, digamos. E há 

hóspede, aquele que é recebido. Mas ao mesmo tempo, há uma disposição 

originária, há uma quebra de simetria, essa expropriação originária acaba por 

fazer do sujeito um anfitrião, mas também o hóspede se converte em refém”85.  
Então não devemos pensar numa obrigatoriedade, numa relação de troca, 

acho que já falei muito sobre isto. – “Não, pode falar mais”, certamente Miotello 

irá dizer isso, “fala mais”. Fala ao ponto de falar com sua palavra. “A 

hospitalidade não se funda na dívida, mas na dúvida, na incerteza, na 

indecidibilidade, e principalmente na impossibilidade de uma retribuição. O que 

funda a hospitalidade é o lugar, como disse Derrida, e o lugar não pede nada em 

troca, a não ser a presença do que chega e de quem espera”86. Na vida é assim, 

esse lugar de quem chega e de quem espera.  

Derrida faz esse esforço, acho que um dos últimos. A conversa com Ane 

Dufourmantelle que poderia ser comigo ou com qualquer pessoa, em qualquer 

banco, apresenta essa proposição do ético e do político, que é um binômio 

indissociável. Essa relação nos faz refletir sobra a aporia que se estabelece 

nessas relações.  

*** 

Ética, política, justiça e hospitalidade. 

      *** 

Penso que uma das contribuições de Derrida para refletir sobre a 

hospitalidade está pautada em três lugares, são eles: a hospitalidade como 

princípio ético, incondicional e infinito; a hospitalidade concretizada em 

responsabilidade e traduzida em palavra gesto e por último a língua como 

hospitalidade. Essa última traz um neologismo hostipitalidade que coloca em 
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pauta o paradoxo do ser hospitaleiro que, ao passo que recebe o outro, impõe a 

língua ao hóspede, provocando uma certa hostilidade.  

Nossa busca aqui é pela hospitalidade infuncional, que entendemos como 

essa acolhida irrestrita ao outro, alteridade radical. Uma hospitalidade onde não 

temos bem definidos os papéis de quem hospeda e de quem recebe. Essa é 

uma premissa de Derrida: a hospitalidade como acontecimento ao chegar.  

Antes de finalizar, claro: uma impossibilidade. Lembrei da Isabel Baptista, 

ela diz:  

“é certo que deixar que nosso lugar seja invadido por um hóspede representa 

sempre um risco e uma incomodidade. Neste sentido, hospitalidade constitui 

sempre uma experiência de exposição e vulnerabilidade. Mas isso não significa 

passividade ou indiferença. Na relação de hospitalidade, a consciência recebe 

o que vem de fora com a deferência e a cortesia que são devidas a um hóspede, 

oferecendo-lhe o seu melhor sem, no entanto, desrespeitar sua condição de 

outro”87.  
Então se você não ficou vulnerável, você ainda não experimentou o 

sentido da hospitalidade. Mas calma, ainda temos tempo.  

*** 

Nessas conexões, entre o errante e o ser que espera não temos um 

ganhador nem um perdedor. Nesse entre-lugar onde o encontro amoroso 

acontece, só temos o evento único e singular. De fora não podemos acessar o 

que aconteceu, não temos os fatos, apenas uma interpretação que tenta de 

alguma forma criar uma estética onde essas vozes possam aparecer e dialogar.  

Compreender que o fenômeno da hospitalidade é complexo, por isso, 

estamos falando de um tempo-espaço que simultaneamente coloca dois sujeitos 

humanos, com questões axiológicas distintas, frente a frente. Somente numa 

relação amorosa isso é possível. Somente o princípio primeiro do amor do 

desinteresse pode fazer frutífero este encontro, essa conexão. Ao nos alertar 

sobre essa relação amorosa, Bakhtin nos amplia a possibilidade de pensar o 

mundo e suas relações.  

*** 

E, se no fim sua casa estiver cheia, ofereça sua cama. Faça este gesto, 

este movimento. Hospitalidade quer dizer alteridade.  

 
87 BAPTISTA, 2002, p. 159. 
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Petrópolis, junho de 2020 
Sobre “Os Retirantes” 

 
O ato estético dá à luz o existir em um novo plano axiológico do mundo, nascem um novo 

homem e um novo contexto axiológico – o plano do pensamento sobre o mundo humanizado. 
O autor deve estar situado na fronteira do mundo que ele cria como seu criador ativo, pois se 

invadir esse mundo ele lhe destrói a estabilidade estética. Bakhtin88  
 

voltei 

voltei catando pedras, pedrinhas 

miudinhas 

voltei, de onde não me retirei, como quem regressa ao ninho  

de fininho 

voltei, como quem precisa voltar para sentir, 

de mansinho o cheiro do lar 

voltei de partida, ida 

que não foi finita 

voltei, regressei e encontrei  

porque não desanimei 

o passado foi frio,  

pela dor do que provoca a rejeição do identitário sombrio 

hoje nem um arrepio 

vim recolhendo as pedras, pedrinhas 

que agora já não mais me doem o andar 

com elas irei reconstruir 

nesse lugar, um outro lugar 

por isso, voltei 

não irei me retirar, irei ficar  

no meu lar, retornar 

voltei...voltei catando as pedras, pedrinhas 

de catar 

estou eu a rolar  

 

 

 

 
88 BAKHTIN, 2011, p.177.  
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Não maltratarás o estrangeiro, nem o oprimirás. […] Pois vós 

fostes estrangeiros no Egito. (Êxodo, 22, 20) 
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Petrópolis, dezembro de 2018 
A Cidade da Linguagem 

 

Compartilhei uns rabiscos com o grupo de estudo Atos (grupo de estudo 

bakhtiniano–UFF) sobre minha tese de doutorado. Tenho questionado sobre a 

dificuldade de trazer para o texto escrito todas as discussões e questões da 

minha tese no programa de doutorado em Educação da Universidade Federal 

Fluminense. Então resolvi voltar ao projeto de tese de entrada no programa. 

Lendo com atenção dois anos depois que ele foi escrito percebi que lá já havia 

parte da metodologia do projeto. No processo de escrita relatei que iria enfrentar 

alguns temas que pra mim são o cerne teórico dessa pesquisa.  

Então percebi que antes dos textos que já tinha rabiscado seria 

necessário um texto introdutório sobre a questão da linguagem e da 

enunciação para entender como escutar as linguagens da cidade (através das 

crônicas) como enunciados responsivos, vivos e ideológicos. Até aqui eu mesmo 

não tinha clareza de como a palavra outra entraria neste projeto discursivo sem 

que as vozes fossem apagadas por mim, mas tomei consciência – orientado pela 

professora Marisol – de que preciso criar os fundamentos linguísticos da 

pesquisa. Assim nosso objetivo aqui é mergulhar com Bakhtin nessa cidade, a 

cidade da linguagem, percorrer ruas, camadas outras que até agora não pude 

ler por falta de tempo, o tempo de se demorar nos lugares em seus sentidos 

múltiplos e divergentes.  

Mas por que é isso importante? Por que preciso colocar essa questão da 

linguagem e da enunciação nesta pesquisa? Primeiro porque nosso campo de 

pesquisa é na linguagem e aí temos um problema. Porque a enunciação que 

normalmente é trabalhada é a que mortifica o outro. Então queremos seguir pela 

cidade – na pesquisa - em busca dessas vidas outras da cidade, as segundas 

vidas das cidades, como dizia Bakhtin sobre o carnaval popular, mas aqui 

precisamos de uma teoria outra, de uma teoria de enunciação em que a palavra 

do outro seja considerada em seus aspectos ideológicos.  

 Para me auxiliar nessa tarefa árdua propus ao grupo de estudos a leitura 

coletiva dos textos: Língua, Fala e Enunciação, A interação Verbal, Tema e 

Significação da Língua, Teoria da Enunciação e Problemas Sintáticos, Discurso 
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de Outrem e o Discurso Indireto, Discurso Direto e suas Variantes, de 

Volóchinov.  

… 

Mas então o que é a linguagem? 

Parece, além de necessário, desafiador enfrentar as palavras – aqui como 

enunciado – no seu sentido único e singular. Agora me encontro com a palavra 

linguagem e depois da orientação com Marisol e muitos encontros com o grupo 

Atos percebo que preciso enfrentá-la como quem enfrenta Deus, em presença. 

Fazer isto sozinho seria uma tarefa impossível, por isso fui à cidade – como 

mundo repleto de possibilidades e sentidos múltiplos – de Volóchinov, aqui o 

autor busca a construção do sentido da enunciação. Vamos direto na busca que 

o mesmo fez no sentido de compreender esse lugar tão contraditório e singular 

que é mergulhar na busca do sentido de uma palavra. Aqui estamos.  

	 Ao iniciar a leitura já temos uma questão, o fato de que em russo jazyk 

significa tanto língua quanto linguagem. Entretanto como nosso mergulho foi na 

versão brasileira, com tradução e organização de João Wanderley Geraldi, 

iremos trabalhar neste texto com a tradução da palavra jazyk como linguagem, 

o que nos parece mais próximo do sentido que buscamos. Porque língua e 

linguagem não são o mesmo. Língua refere-se ao sistema do que é repetível e 

estruturante da linguagem. Linguagem diz respeito a um aspecto mais amplo, 

que abrange inclusive a língua. Falamos de linguagem, não de língua. 

 Agora me encontro numa enrascada, porque ao iniciar minha escritura, 

desde o projeto de ingresso no processo seletivo do doutorado, não tinha 

clareza, e talvez ainda não tenha, de qual sentido eu dominava, para pensar qual 

era a linguagem que, de forma mais aberta, poderia trazer para o encontro outras 

vozes e outras palavras. Isso porque o próprio Volóchinov questiona o jovem 

escritor, quando diz que o mesmo “se encontra, portanto, com um número 

enorme de problemas que deve resolver antes de escrever sua obra”89. 

Volto para minha cidade agora um pouco mais confuso, porque não fiz, 

eu, autor dessas palavras, esse exercício, essa escolha, essa composição. Mas 

também não escrevi sem critério, as palavras que estão aqui são respostas aos 

questionamentos da Marisol e do Grupo Atos. Temos nos debruçado nesses 

 
89 VOLÓCHINOV, 2013, p.131. 
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temas, nessas palavras, na tentativa de compreender de qual lugar enunciativo 

nós falamos. Então, agora poder conversar com Volóchinov de certo modo me 

deixa mais curioso de tentar entender: quais sentidos da enunciação precisamos 

compreender antes de começar a escrever? 

A cada palavra que leio me parece que Volóchinov adentra seu mergulho 

e me deixa mais curioso. Ele afirma que: 

“num e noutro caso, o autor sente que a linguagem habitual que usa para 

conversar com outras pessoas, essa linguagem com que reflete ou sonha em 

momentos de solidão, parece-lhe agora um fenômeno estranhamente difícil e 

complexo”90. 
Mas não é porque é difícil e complexo que significa que iremos desistir. 

Vamos continuar aqui com ele. Ainda temos muita coisa para compreender. Até 

porque antes, para mim, tudo parecia simples e linear, mas não, é preciso 

mergulhar nesse contexto e compreender qual sentido a linguagem tinha para 

mim e, a partir da conversa com Volóchinov, qual sentido terá. Volóchinov nos 

ensina que: “mas, nem bem começa a escrever uma obra literária, essa 

linguagem se torna para o autor pesada, informe, com ela é muito difícil construir 

uma frase bela, elegante e, sobretudo, que transmita aquilo que quer realmente 

expressar”91. 

 É que diferentemente de outras relações objetivas da cultura a linguagem 

não pode ser moldada por um sujeito exterior, ela contém forma, material e 

conteúdo. Volóchinov afirma que “quando conversamos animadamente, sequer 

notamos até que ponto as regras linguísticas são obrigatórias e severas”. Mas 

ter a linguagem como palavra que necessita de alargamentos teóricos nos 

pareceu interessante e desafiador porque, como o próprio autor supracitado 

afirma, “Existem, pois, leis linguísticas que não podem ser infringidas, ou a 

compreensão recíproca se tornaria impossível”92. 

 Então começamos aqui a adentrar esse campo minado dos sentidos. Mas 

não iremos deixar de dizer a nossa palavra, aqui talvez a minha palavra se 

materialize e ganhe potência nos encontros que tenho com Marisol e o grupo 

Atos, tornando a palavra que aqui é escrita por mim própria-alheia. Digo que 

 
90 VOLÓCHINOV, 2013, p.132 
91 VOLÓCHINOV, 2013, p.132 
92 VOLÓCHINOV, 2013, p.132 
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preciso dizer a minha palavra não com tom arrogante de que pensa que tem algo 

a dizer, digo isso encorajado por Miotello que, no último Rodas Bakhtinianas em 

Cascavel (2018), me fez essa provocação em plenária dialógica. Ele disse com 

toda força: - é preciso dizer a sua palavra.  

 Então aqui nesse pequeno tempo dialógico a palavra é a própria condição 

do acontecimento. Porque sem essa palavra, sem uma linguagem recíproca, o 

encontro não acontece, penso que esse é o desafio que irei enfrentar no campo 

de pesquisa. Encontrar uma linguagem de compreensão e reciprocidade para 

conversar com a cidades e suas múltiplas possibilidades discursivas.  

 A linguagem está na dimensão da vida concreta, está relacionada aos 

atos únicos e singulares. A linguagem como Volóchinov defende é “um material 

(...) característico e particular da criatividade artística”93. Então aqui nos parece 

adequado questionar: como é que o autor, no processo de escritura, cria 

enunciados em resposta ao outro? Essa é uma linguagem construída nessa 

relação, nesse acontecimento único e irrepetível. Isto porque a linguagem é essa 

atividade vinculada ao ato singular que dá vida aos discursos não oficiais, 

através de qualquer manifestação artística.  

 Então, para construir sua compreensão poética histórica do que seja a 

linguagem, Volóchinov diz que o “melhor modo de esclarecer um fenômeno é 

observar o processo de sua formação e desenvolvimento”94. Ele nos auxilia 

nesse entendimento afirmando que “se não compreendermos a essência da 

linguagem, se não compreendermos o lugar e o destino que tem na vida social, 

não podemos estudar corretamente o que chamamos estilística da arte verbal”95. 

 Isso porque a construção da linguagem está presente na própria vida 

concreta dos sujeitos enunciando em resposta. Porque para cada enunciado da 

vida existem sentidos nos próprios contextos em que ele é enunciado. Não dá 

para descolar a vida da arte como uma questão abstrata. A construção do plano 

artístico enunciativo se dá na própria vida cotidiana, são nos atos da vida que 

formamos diferentes linguagens em resposta.  

	 Outra questão importante é que não podemos pensar a linguagem como 

uma questão acabada, dada, solucionada. A construção da palavra linguagem 

 
93 VOLÓCHINOV, 2013, p.133. 
94 VOLÓCHINOV, 2013, p.132. 
95 VOLÓCHINOV, 2013, p.132. 
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serve para auxiliar a compreender por quais processos, quais sentidos essa 

palavra tocou, por quais cidades ela caminhou. Mas quando afirmamos que não 

está acabada trazemos o próprio encontro que tivemos com Volóchinov onde ele 

afirma “não obstante, as exigências de verdade científica se impuseram, e hoje 

em dia podemos levantar a cortina de milênios e observar, ainda que 

indiretamente, os tempos em que a linguagem humana estava em formação”96. 

 Mas por que estou estudando isto? Ao decidir ler esta cidade, as reflexões 

que eu trouxe aqui são no intuito de compreender a formação da linguagem 

enquanto fenômeno capaz de dar sentido às palavras no mundo concreto. Então, 

acreditamos que cada sujeito da cultura produz enunciados nos seus atos 

cotidianos na sua vida singular, produzindo coletivamente linguagens. O próprio 

Volóchinov faz uma explanação sobre as teorias mais difundidas da origem da 

linguagem. Mas por que isto é importante? No meu entendimento, para 

compreender que o que existe como teoria da linguagem formatada e difundida 

também é uma luta que as próprias linguagens travaram ao longo dos tempos. 

As teorias são arranjos discursivos legitimados por um sistema oficial num 

espaço-tempo onde muitas das vezes as vozes dissonantes não foram 

escutadas.  

 Mas por que as vozes não são contempladas nos discursos? Acredito que 

a própria construção das ciências clássicas não acredita que nas conversas 

cotidianas são criadas novas linguagens. Então aqui assumimos que todo 

encontro humano é um lugar potente e criativo, todo encontro humano é 

alteritário. Ocorre que não temos como garantir que a produção dos encontros 

humanos dê conta de abarcar todas as vozes. Isto porque cada sujeito é 

responsável pela produção de sentido em resposta a outro sujeito. E muitas das 

vezes a resposta não considera a palavra do outro. Aqui temos uma questão 

para pensar e refletir.  

*** 

 Ao trazer à tona o debate, Volóchinov assume que deixou uma lacuna 

substancial que ressalta a importância de impor uma reflexão entre a linguagem 

e o pensamento social.  

 Mas calma, preciso enfrentar outro problema. Diz Volóchinov: 

 
96 VOLÓCHINOV, 2013, p.134. 
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“Se a linguagem, como vimos, é produto da vida social, sua criação e sua 

representação, então que papel tem a linguagem no processo de 

desenvolvimento da própria vida social? Em outras palavras, a linguagem, que 

em certo sentido é uma superestrutura das relações sociais, tem por sua vez 

influência inversa sobre essas relações que lhe deram origem?”97  
Volóchinov ressalta que embora a questão seja considerada mais simples 

que o problema da origem da linguagem “qualquer um que não tenha pré-juízos 

compreende claramente o enorme papel que joga a linguagem na organização 

da vida social. Ele ressalta ainda que “a linguagem se tornou assim condição 

necessária para a organização do trabalho humano”98. 

Agora me encontro num debate que preciso de mais vozes para continuar. 

Então decido deixar a prosa com esse fio para que possamos conversar num 

outro momento, num outro espaço. Aqui percebi que estou numa fronteira, um 

lugar fronteiriço onde preciso parar e recuar a ponto de construir outros escritos 

que me ajudem a continuar. O que importa, portanto, para esta pesquisa, é 

compreender como a cidade e seus sujeitos constroem linguagens em seus 

encontros múltiplos e divergentes.  

 Volóchinov me ajudou primeiro em fazer essa aproximação entre 

linguagem e vida social e a entender que o espaço social é um lugar de criação 

de linguagem. Me fez perceber e alargar a perspectiva de pensar a linguagem 

não apenas como um lugar abstrato, mas compreender que a vida concreta dos 

sujeitos é a própria condição para a criação das linguagens que queremos 

compreender nesses encontros. A linguagem, numa perspectiva funcional às 

necessidades do homem, serve “ao mesmo tempo como instrumento particular 

de um processo econômico, serve de conjuro mágico”99. Assim ela é um “produto 

da vida social, refletindo-a não só no campo semântico, mas também nas formas 

gramaticais, a linguagem tem ao mesmo tempo uma enorme influência inversa 

sobre o desenvolvimento da vida econômica e sócio-política”100. 

 Compreender o lugar da linguagem na formação dos sujeitos é entender 

que através dela “se criam e se formam os sistemas ideológicos, a ciência, a 

 
97 VOLÓCHINOV, 2013, p.141. 
98 VOLÓCHINOV, 2013, p.143. 
99 VOLÓCHINOV, 2013, p.155. 
100 VOLÓCHINOV, 2013, p.155. 
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arte, a moral, o direito, e ao mesmo tempo a linguagem cria a forma da 

consciência de cada homem”101. 

 Então, passear pela cidade da linguagem nos ajudou não apenas a 

compreender esse processo formativo que se dá na vida concreta dos sujeitos, 

mas também a alargar meu próprio entendimento dessa palavra que me é tão 

cara e necessária na pesquisa com sujeitos na cultura humana. 

 Aqui também não cabe criar uma estrutura rígida do que entendemos 

como enunciação, uma vez que, como afirma Volóchinov “tanto a linguagem 

interior quanto a exterior se encontram orientadas para o “outro”, para o ouvinte. 

Tanto o falante quanto o ouvinte são participantes conscientes do acontecimento 

da enunciação e ocupam nele posições interdependentes”102. O acontecimento 

é a própria condição para a criação da linguagem que surge desse evento único 

e irrepetível que é o encontro entre dois ou mais sujeitos expressivos e falantes. 

A linguagem neste sentido cria o acontecimento.  

***	
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Petrópolis, outubro de 2018 
A Cidade da Linguagem: enunciação	

	 	

Resolvi escrever mais algumas palavras, voltei para a cidade da 

linguagem fazendo desta vez um trajeto pelos caminhos da enunciação na 

pesquisa, então percebi que nesse último texto trouxe a provocação inicial 

dizendo que iria tratar da questão da linguagem e da enunciação, ocorre que no 

último texto eu fiz um mergulho apenas no campo da linguagem agora vou trazer 

algumas considerações sobre a enunciação no texto que intitulo “A Cidade da 

Linguagem: enunciação”.  

*** 

 O processo de decodificação (compreensão) não deve, em nenhum caso, 

ser confundido com o processo de identificação.  

“Trata-se de dois processos profundamente distintos. O signo é descodificado; 

só o sinal é identificado. O sinal é uma entidade de conteúdo imutável; ele não 

pode substituir, nem refletir, nem refratar nada”. Ele ressalta ainda que o sinal 

“constitui apenas um instrumento técnico para designar este ou aquele objeto 

(preciso e imutável) ou este ou aquele acontecimento (igualmente preciso e 

imutável)”103. 
 Aqui temos o problema da compreensão. Isso porque “a metodologia da 

explicação e da interpretação se reduz com muita frequência a essa descoberta 

do repetível, ao acontecimento do já conhecido”104. O problema da compreensão 

é que ela é diferente da explicação. A primeira é responsiva, ela responde no 

existir evento, nos atos da vida. 

*** 
 O sinal, como é questão técnica, não tem ideologia. Bakhtin afirma que “o 

sinal não pertence ao domínio da ideologia; ele faz parte do mundo dos objetivos 

técnicos, dos instrumentos de produção no sentido amplo do termo”105. O signo 

demanda um contexto.  

 Bakhtin faz uma crítica à corrente teórica que trata o sinal como signo. Ele 

diz: “Somente um concurso infeliz de circunstância e as inextirpáveis práticas de 

reflexão mecanicista puderam induzir certos pesquisadores a fazer desses 

 
103 BAKHTIN, 2014, p.96. 
104 BAKHTIN, 2011, p.379. 
105 BAKHTIN, 2014, p.96. 
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“sinais”, praticamente, a chave da compreensão da linguagem e do psiquismo 

humano (do discurso interior)”106. 

 Um contexto enunciativo não pode ser visto e compreendido por um 

sistema de sinais abstrato. No encontro de palavras temos uma arena de 

sentidos e contradições sempre em guerra, disputando espaços e sentidos 

outros. Então aqui assumimos que nossa palavra é um signo contextualizado em 

resposta, sempre em resposta. Neste sentido, defendemos que não exista a 

ideia da palavra como sinal, toda palavra é um signo ideológico. Ela responde 

no seu tempo a uma demanda deste tempo. “A assimilação ideal de uma língua 

dá-se quando o sinal é completamente absorvido pelo signo e o reconhecimento 

pela compreensão”107. Aí temos um problema também no ensino da língua.  

 Tratar a palavra como um sistema de sinais abstratos é empobrecer 

sobremaneira o discurso. A palavra como sinal não é dialógica, como signo “a 

palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 

vivencial. É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos 

àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à 

vida”108. 

 Então, como identificar uma palavra morta, abstrata? 

 Bakhtin nos dá uma pista: “a enunciação monológica já é uma abstração, 

embora seja uma abstração de tipo natural”109. Ainda hoje, apesar da diversidade 

de produções, ainda subsistem perspectivas, que são agrupamentos de sinais 

que no seu conjunto criam textos mortos, fora da vida concreta dos sujeitos. E 

nesses agrupamentos de palavras que chamamos impropriamente de texto não 

cabe resposta. Porque na vida só se responde à palavra viva, ao signo 

ideológico. O próprio texto abstrato não possibilita a interferência de outrem. Não 

abre brecha para o diálogo. Bakhtin afirma ainda que “toda enunciação, 

monológica, inclusive inscrição num momento, constitui um elemento inalienável 

da comunicação verbal”110. Neste sentido ele não está tratando da crítica, mas 

dizendo que mesmo essa é parte da comunicação verbal, que tudo inclui. 

 
106 BAKHTIN, 2014, p.97. 
107 BAKHTIN, 2014, p.98. 
108 BAKHTIN, 2014, p.99. 
109 BAKHTIN, 2014, p.101. 
110 BAKHTIN, 2014, p.101. 
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 Ainda na nossa tentativa argumentativa sobre a enunciação, até mesmo 

a “enunciação” abstrata é uma resposta. “Toda enunciação, mesmo na forma 

imobilizada da escrita, é uma resposta a alguma coisa e é construída como 

tal”111. 

 O problema da linguagem e da compreensão. “A compreensão 

inevitavelmente passiva do filólogo-linguista projeta-se sobre a própria inscrição, 

sobre o objeto do estudo linguístico, como se essa inscrição tivesse sido 

concebida, desde a origem, para ser aprendida dessa maneira, como se ela 

tivesse sido escrita para os filólogos”112. Essa concepção a nosso ver é abstrata 

e ela exclui de antemão qualquer resposta. No nosso entendimento isso não tem 

relação com a nossa percepção do que seja compreensão.  

 A palavra surge na vida concreta dos sujeitos. São nos atos da vida que 

os projetos discursivos ganham sentido. Isso também não quer dizer que o 

existir-evento no qual a palavra foi enunciada carrega em si todos os sentidos 

da palavra. O próprio Bakhtin defende a ideia de que toda palavra terá sua festa 

da renovação. Esta festa para ele é a questão do grande tempo, onde os 

sentidos poderão retornar para a arena de sentido que é a vida concreta dos 

sujeitos. Na história dos estudos da linguagem, esta foi quase sempre tratada 

abstratamente. Nosso objetivo aqui é construir sentidos outros e alargar a 

possibilidade de entender os signos enquanto palavra nas experiências 

concretas da vida dos sujeitos. Afinal, para Bakhtin, o objeto das ciências 

humanas é o sujeito expressivo e falante, então, nada mais coerente que este 

sujeito participe desta nossa construção de sentido do que seja o encontro 

humano, do que seja a hospitalidade nesses encontros.  

*** 

 “A enunciação é de natureza social”113. Entender que a enunciação é um 

conjunto de signos que valoram um conjunto de sinais é compreender que a 

enunciação só passa a existir quando ocorre uma interação entre dois lugares 

enunciativos. Bakhtin afirma que a enunciação é de natureza social. Neste 

sentido, é impossível pensar e escrever sobre a enunciação fora da vida 

concreta dos sujeitos. Mas quem são os sujeitos desta pesquisa? Mergulhando 

 
111 BAKHTIN, 2014, p.101. 
112 BAKHTIN, 2014, p.102. 
113 BAKHTIN, 2014, p.113 
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neste pequeno lugar teórico sobre enunciação, afirmamos que os sujeitos desta 

pesquisa são as pessoas concretas que enunciam suas cidades, dos seus 

lugares únicos e singulares.  

 E como podemos afirmar que o dito pelos sujeitos é enunciação? Iremos 

fazer isso com Bakhtin. Ele afirma que “a palavra dirige-se a um interlocutor: ela 

é função da pessoa desse interlocutor: variará se se trata de uma pessoa do 

mesmo grupo social ou não, se esta for inferior ou superior na hierarquia social, 

se estiver ligada ao locutor por laços sociais mais ou menos estreitos (pai, mãe, 

marido, etc.)”114. 

 Neste sentido, toda comunicação entre dois ou mais sujeitos de qualquer 

esfera social é uma enunciação concreta, naquele espaço-tempo, do 

acontecimento único e singular, onde existem dois movimentos enunciativos em 

resposta ao mundo da vida, a uma vida concreta de dois sujeitos expressivos e 

falantes. E é para esses enunciados concretos, para essas cidades ditas – que 

é aqui uma enunciação viva, na e sobre a cidade – e com esses sujeitos que 

iremos defender essa tese. A cidade é um mundo múltiplo e divergente, com 

sujeitos expressivos e falantes produzindo nos encontros humanos linguagens 

que renovam os sentidos do mundo.  

No fim, não teremos cidades abstratas – enunciados mortos – nossas 

cidades aparecerão com suas formas, suas ruas, vielas e seus enunciados 

concretos. Conversamos com seus sujeitos expressivos e falantes, múltiplos e 

divergentes. É, então, para nós, cada sujeito uma cidade repleta de discursos, 

que foram construídos historicamente e socialmente ao longo dos tempos. E 

esse sujeito que enuncia é um sujeito político, suas palavras carregam em si 

ideologemas115 e sempre comportam duas faces. Isso porque, como nos afirma 

Bakhtin, a palavra “é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, 

como pelo fato de que se dirige para alguém”116. 

*** 

 
114 BAKHTIN, 2014, p.116. 
115  “Os ideologemas funcionam como os topoi aristotélicos, constituindo os princípios 
responsáveis pela coesão e coerência do discurso social e cultural, o que nos garante ao mesmo 
tempo a compreensão da própria ideologia do discurso. Nas teorias de Mikhail Bakhtin sobre a 
narrativa, o ideologema designa aqueles termos ou expressões que induzem a uma determinada 
ideologia”: Disponível em: https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/ideologema/ 
116 BAKHTIN, 2014, p.117. 
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A assinatura como ato responsável. Assinar a fala como resposta 

responsiva a um enunciado concreto da vida. Discutimos e ficamos com essa 

questão. A assinatura de um ato concreto da vida e a assinatura de um texto que 

se propõe coletivo. O ato de assinar, mesmo que seja um texto coletivo, é 

sempre do autor. Neste sentido, é ele que responde pelo escrito.  

*** 

 O estudo da linguagem me fez pensar na linguagem enquanto uma 

perspectiva humanizada e isso me possibilitou alcançar um diálogo alteritário. E 

a enunciação me possibilitou o encontro concreto com os sujeitos na vida, e as 

crônicas me permitiram escrever esses encontros e pensá-los, sem objetificar os 

sujeitos do ato. 
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Petrópolis, dezembro de 2018 
A Cidade da Autoria: a morte de Machado de Assis 

 
 Autor: é o agente da unidade tensamente ativa do todo acabado, do todo da 
personagem e do todo da obra, e este é transgrediente a cada elemento particular 

desta. Bakhtin  
 

Faleci ontem, pelas sete horas da manhã. Já se entende que foi um 

sonho; mas tão perfeita a sensação da morte, a despegar-me da vida, tão ao 

vivo o caminho do céu, que posso dizer haver tido um antegosto da bem-

aventurança117. Na palavra mítica do cristianismo, a morte pode significar vida e 

renascimento. Só posso falar sobre mim em vida, não posso narrar meu 

nascimento nem minha morte. Assim Machado de Assis encontra um lugar 

extralocalizado para narrar sua própria morte. Ele como autor-criador olha para 

o autor-homem e, numa atividade estética, consegue narrar sua morte. Seria 

então a morte do autor a possibilidade para a alteridade na atividade estética?  

É com a morte que o autor consegue, na produção textual, um todo 

acabado não confessional? Foi em cotejo com as crônicas A Semana, de 

Machado de Assis, que pude verificar elementos da sua morte, pistas de como 

ela se deu, a morte do autor.  

Trata-se de uma morte metafórica ficcional, foi assim que ele conseguiu 

um lugar extralocalizado para enunciar. Somente morto poderia ver e dizer sobre 

aquelas questões. Ao reler essas linhas que venho escrevendo, ainda me sinto 

vivo nelas, sinto que ainda não morri totalmente, no sentido de Machado de 

Assis. Isso porque ainda sinto em cada palavra escrita alguns sentidos 

identitários, algumas enunciações ainda estão rígidas, muitas delas centradas 

numa matriz não dialógica. Vejo meu horizonte valorado, minha consciência. 

Talvez seja isso, reconhecer-me enrijecido nas palavras escritas, o primeiro 

passo para minha morte, a morte do autor-homem.  

***  

Acabei de perceber que não tenho moedas – palavras outras – não posso 

me encontrar com Caronte. Receio ter que vagar por muito tempo pelo mar da 

identidade. Preciso então deixar morrer, calar o autor-homem que existe, o 

 
117 ASSIS, 2013, p.169. 
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centro emotivo-volitivo, que não quer ser contrariado. De modo que este centro 

emotivo-volitivo, que em mim habita, não possa habitar o outro de mim, que deve 

ser habitado por outro centro emotivo-volitivo, meu duplo. Dessa maneira, o 

texto, por mim escrito, deve apresentar pelo menos duas consciências que se 

narram e que se intercalam a partir de dois centros emotivo-volitivos. Só assim 

podemos assegurar uma escrita dialógica em alteridade, como fez Dostoiévski. 

Precisamos que se exima qualquer perspectiva de identidade do autor no texto. 

Precisamos escrever na contramão da nossa matriz axiológica. Isto ocorre 

quanto escrevemos numa perspectiva da alteridade, onde a palavra do outro me 

altera a ponto dela ser a própria condição da minha resposta. Uma resposta 

responsiva, que ao responder já traz no conjunto das minhas palavras a voz de 

outrem, presente.  

*** 

Quais são os caminhos da morte do autor? 

*** 

Depois de escrever estes pequenos parágrafos, enviei para Marisol, que 

prontamente alargou as possibilidades de diálogos que eu precisava enfrentar 

aqui. Em conversa, ela sinalizou que eu precisaria conversar com Barthes, 

Foucault, Bakhtin e tantos outros que se sentissem convocados ao debate. 

Ciente das diferenças entre os autores e suas perspectivas teóricas, porém 

trabalhamos com princípio bakhtiniano que na unidade da responsabilidade 

aproxima em conversas os autores, só numa perspectiva positivista uma teoria 

não pode dialogar com a outra.  

Já tinha encontrado com Barthes em algumas leituras, inclusive no texto 

“A morte do autor”. Mas, ao iniciar a leitura de Foucault, pensei que precisaria 

assumir a própria condição de Mia Couto quando afirma não ser um escritor, 

mas apenas um tradutor de silêncios; e que precisaria também escrever essas 

vozes que escuto, afinal Bakhtin escutava vozes e suas relações dialógicas. 

Foucault na verdade faz uma crítica ao pensamento de Barthes apontando que 

a existência do autor é uma verdade, e que a proposição apresentada por 

Barthes ainda não aconteceu. Ele apresenta dois pontos de vista para defender 

tal posicionamento. 

Primeiro, aponta que “de tal forma que não basta afirmar: deixemos o 

escritor, deixemos o autor, e estudemos a obra em si mesma. A palavra “obra” e 
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a unidade que ela designa são provavelmente tão problemáticas como a 

individualidade do autor”118. 

Depois segue afirmando: “pergunto-me se, reduzida por vezes ao uso 

corrente, esta noção não transpõe para um anonimato transcendental os 

caracteres empíricos do autor. Por vezes contentamo-nos em apagar as marcas 

demasiado visíveis do empirismo do autor”119. 

Mas quem é o autor? Qual a importância de saber de sua existência? O 

autor, para além de ser aquela figura pós-moderna que defende Barthes é, para 

Foucault, um sujeito que tem nome, e esse nome de certa forma organiza as 

palavras que ele escolheu para o texto num espaço-tempo e valor que só tem 

sentido na unidade do discurso, da autoridade. O autor é o sujeito que ao 

escrever um texto atualiza no tensionamento das palavras os sentidos das 

mesmas. Então, para além de ser apenas aquele que escreve:  

“o nome de autor serve para caracterizar um certo modo de ser do discurso: 

para um discurso, ter um nome de autor, o facto de se poder dizer “isto foi 

escrito por fulano” ou “ tal indivíduo é o autor”, indica que esse discurso não é 

um discurso quotidiano, indiferente, um discurso flutuante e passageiro, 

imediatamente consumível, mas que se trata de um discurso que deve ser 

recebido de certa maneira e que deve, numa determinada cultura, receber um 

certo estatuto”120. 
Mas então Foucault discorda totalmente de Barthes? Penso que não. 

Vejamos que apresenta o autor não como um sujeito com nome próprio, mas 

como alguém que “bordeja os textos, recortando-os, delimitando-os, tornando-

lhes manifesta o seu modo de ser ou, pelo menos, caracterizando-lhe”121. Mas 

quem é este que escreve? É o escritor ou o autor? O autor é maior que isto. 

Bakhtin nos auxilia nessa jornada de compreensão dos sentidos quando ressalta 

que o autor precisa trabalhar a dialogicidade no texto a fim de garantir pelo 

menos duas consciências na palavra escrita. Assim, de certa forma, existe um 

cotejo de palavras entre Bakhtin e Barthes, porque só com a morte do autor, só 

com a morte do centro emotivo-volitivo do autor-homem, só com a perdas dos 

dogmas do escritor abandonando o lugar da palavra identitária é que podemos 

 
118 FOUCAULT, 1992, p.39. 
119 FOUCAULT, 1992, p.40. 
120 FOUCAULT, 1992, p.45. 
121 FOUCAULT, 1992, p.46 
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escrever a palavra alteritária. E essa palavra que tem a força da renovação dos 

sentidos no grande tempo.  

Mas qual seria minha função enquanto autor? O que preciso dizer e para 

quem? Para Foucault, “a função autor é, assim, característica do modo de 

existência, de circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de 

uma sociedade” 122 . Bakhtin também faz esta discussão. A diferença é que 

Foucault fala de função no discurso, e Bakhtin fala de enunciação, que é viva e 

não opcional, não funcional. Existem coisas que só eu posso dizer, só eu do meu 

lugar único e irrepetível posso enunciar. Seria então o autor essa voz potente da 

escritura moderna que faz ver os enunciados que se perdem nas fronteiras da 

vida? Ele não só transcreve, ele escreve junto com o sujeito expressivo e falante 

da vida e suas questões. Traz para a conversa a palavra outra e tensiona seus 

sentidos numa relação dialógica infinita, mas que outrora tem acabamento 

provisório.  

Este acabamento provisório não significa de modo algum o fim. Trata-se 

de uma resposta responsiva aos enunciados concretos da vida. No caso desta 

pesquisa, as respostas são as crônicas que serão construídas a partir dos 

encontros que teremos com os sujeitos. Uma outra questão da autoria que nos 

é cara, mas necessária ao debate, é pensar o porquê da escolha do gênero 

crônicas para os enunciados desta pesquisa, questão esta para uma outra 

cidade.  

Historicamente, nas ciências clássicas, nos foi imposto este padrão de 

escritura pós acontecimento. Como se dentro do nosso tempo a gente não 

pudesse olhar para essas questões e ver nelas alargamentos teóricos e sentidos 

outros. Por que necessitamos deste distanciamento histórico para compreender 

o mundo no qual vivemos? 

Penso que isto também é uma escolha do autor. O gênero crônica traz o 

cotidiano para o texto quase que no mesmo tempo em que é produzido o 

enunciado, por isso escolhemos as crônicas para apresentar aos encontros-

conversas com os sujeitos da pesquisa. No final de cada dia de pesquisa eu fazia 

anotações, e naquela mesma semana rascunhava o projeto da crônica. Essa 

aproximação com o existir-evento me possibilitou trazer o enunciado do sujeito 

 
122 FOUCAULT, 1992, p.46. 
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do modo mais próximo ao ato singular que vivenciei com eles – os sujeitos da 

pesquisa – na vida concreta. 

*** 

Mas por que precisamos saber quem escreveu? Não seria mais 

importante se ater ao que está escrito e entrar em diálogo para conferir sentido 

à palavra escrita, “e se, na sequência de um acidente ou da vontade explícita do 

autor, um texto nos chega anônimo, imediatamente se inicia o jogo de encontrar 

o autor. O anonimato literário não nos é suportável”123. 

 Em Foucault também nos aproximamos da ideia do autor como a 

personagem que responde pela obra. Ele ressalta que foi a partir da Renascença 

que fatores sociais, econômicos e políticos deram destaque para a figura do 

autor, como o indivíduo responsável pela criação da obra. Os indícios dessa 

necessidade apareceram na Idade Média, em que, por conta da censura, os 

livros eram queimados, como nos afirma Chartier 124 , então era necessário 

identificar os autores para puni-los. Não era permitido o discurso anonimato do 

transgressor.  

 Então, qual era o lugar do texto nesse período? Os textos eram avaliados 

“no campo bipolar do sagrado e do profano, do lícito e do ilícito, do religioso e do 

blasfemo”125. Neste sentido, eram sujeitos a serem condenados por estarem fora 

de acordo com a religião ou a política. Essa perspectiva, em alguma medida, 

perpassa até hoje no campo da literatura. Muitos livros sofrem represália pelo 

mercado editorial, pela ordem social, econômica e política vigente. O dizer 

(enunciação) é um processo aberto e em acontecimento, mais importante que o 

dito (enunciado), texto pronto e acabado, em resposta ao que começa dizendo: 

é preciso achar o sujeito que fala? Para Volóchinov, sempre. É o sujeito que fala 

com seus tons que dá sentido ao dito. 

*** 

“Apesar de o império do Autor ser ainda muito poderoso (a nova crítica muitas 

vezes não fez mais do que consolidá-lo), é sabido que há muito certos escritores 

vêm tentando abalá-lo”126. 

 
123 FOUCAULT, 1992, p.50. 
124 CHARTIER, 1999.  
125 FOUCAULT, 1992, p.47.  
126 BARTHES, 2004, p.59. 
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 Essa passagem do autor como indivíduo central da obra para periférico 

se solidifica na Modernidade. Porque, no campo da linguagem, no qual este 

projeto de dizer se insere, é a própria linguagem que comunica, ela quem fala. 

Barthes nos dá uma pista para compreender isto. Ele ressalta que: 

“Na França, Mallarmé, sem dúvida o primeiro, viu e prévio em toda a sua 

amplitude a necessidade de colocar a própria linguagem no lugar daquele que 

era até então considerado seu proprietário; para ele, como para nós, é a 

linguagem que fala, não o autor; escrever é, através de uma impessoalidade 

prévia – que não se deve em momento algum confundir com a objetividade 

castradora do romancista realista -, atingir esse ponto em que só a linguagem 

age, “performa”, e não “eu”: toda a poética de Mallarmé consiste em suprimir 

o autor em proveito da escritura (o que vem a ser, como se verá, devolver o 

leitor o seu lugar)”127. 
 Logo que termino de ler-escrever estas palavras tenho vontade de dizer 

outras. Agora estou tentando ter o cuidado de não cair no mar da palavra 

identitária, mas é que preciso responder. Essa conversa me deixou com algumas 

questões. Primeiro quero tentar compreender esse lugar da linguagem como a 

própria condição da enunciação. Entender também qual é o papel do autor no 

processo de criação da obra literária. Então percebo que ainda estou vivo, em 

cada palavra, porque se o texto só existe quando a palavra é cotejada pelo outro 

nas suas leituras com suas palavras, eu não tenho como, nesse processo, 

compreender a minha palavra. Ela é apenas um ponto inicial do diálogo, no qual 

eu, a partir das leituras e indagações, começo a escrever.  

 Confesso que ainda estou desconfortável com esse novo projeto de dizer 

a palavra-própria-alheia. Já li e escrevi sobre isto com o Grupo Atos – UFF 

(Universidade Federal Fluminense), mas agora, ao me ver “sozinho” aqui, fiquei 

receoso de enfrentar essas palavras. Porque compreendo que toda palavra é 

um lugar de tensão e contradição permanente. Caminhei com Foucault sem 

muitos percalços, mas ao iniciar a conversa com Barthes, confesso que não sei 

como matar o autor-homem que escreve aqui, agora. Tarefa para qualquer 

escritura que eu venha a fazer.  

 Mas no campo da literatura, a linguagem não conquistou este papel 

passivamente. É sempre em luta a disputa de poder pela palavra. Barthes afirma 

 
127 BARHTES, 2004, p.59. 
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que:  

“O surrealismo, finalmente, para nos atermos a essa pré-história da 

modernidade, não podia, sem dúvida, atribuir à linguagem um lugar soberano, 

na medida em que a linguagem é sistema, e aquilo que se tinha em mira nesse 

movimento era, romanticamente, uma subversão direta dos códigos – aliás 

ilusória, pois um código não pode se destruir, pode-se apenas “jogar” com ele; 

mas, recomendando sempre frustrar bruscamente os sentidos esperados (era a 

famosa “sacudida” surrealista), confiando à mão o cuidado de escrever tão 

depressa quando possível aquilo que a cabeça mesmo ignora (era escritura 

automática), aceitando o princípio e a experiência de uma escritura coletiva, o 

Surrealismo contribuiu para dessacralizar a figura do autor”128. 
 Reconhecer este lugar de apenas um tradutor de silêncios, como me 

ensinou Mia Couto, tem sido uma tarefa árdua. Porque enquanto sujeito da 

cultura que se insere num processo social, onde o autor deve responder pelo 

que escreve, compreender o lugar do autor como um organizador de ideias já 

preconcebidas e que em coletivo cria outro texto, e que este texto só se torna 

texto na presença de outro é um desafio.  

 Agora, me voltei para as palavras supracitadas de Barthes e estou 

pensando no tempo da palavra, no tempo do texto. Toda palavra tem um tempo 

de maturação, um tempo de resposta. Como se a gente precisasse ruminar a 

palavra composta de questões axiológicas próprias, e ao falar, saísse uma 

palavra mordida, alterada, quase despedaçada; mas uma palavra potente, em 

que nela não contivesse apenas um, mas dois centros emotivos-volitivos. Uma 

palavra coletiva com força de transformação para um outro mundo possível.  

 Estou junto com Barthes passeando pela poética que ele fez para 

compreender esse lugar do autor. Preciso me afastar daquilo que me cega. O 

autor-homem, muita das vezes, ou quase sempre, cala o autor-criador. Devo 

ficar longe um pouco das minhas palavras, que reconheço que não são minhas, 

são próprias-alheias. Mas por que abandoná-las? Porque não posso crer que 

sou o mesmo, que escreve aqui, daquele que começou a escrever quando iniciei 

o processo de escrita? A gente muda a todo tempo. Não posso ser apenas 

aquele que nutre o livro, preciso ser, junto com quem converso, a própria 

condição do livro existir, da palavra circular, no momento do enunciado. Mas 

 
128 BARTHES, 2004, p.60. 
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essa condição de existência não pode estar “na mesma relação de antecedência 

de um pai para com o filho. Pelo contrário, o escritor moderno nasce ao mesmo 

tempo que seu texto” – mas ainda não morri, como posso nascer? “não é, de 

forma alguma, dotado de um ser que precedesse ou excedesse a sua escritura, 

não é em nada o sujeito de que o seu livro fosse predicado; outro tempo não há 

senão o da enunciação, e todo texto é escrito eternamente aqui e agora”129. 

 Acabo de pegar minha primeira pista para calar o autor-pessoa que habita 

em mim, preciso encontrar o lugar extralocalizado do autor-criador, preciso olhar 

na tangente da vida do autor-homem. Porque o autor que conhecia até agora 

sempre buscava um sentido único. Então eu não sou autor-criador, o autor-

criador é o da palavra ambivalente é uma invenção pela exigência da alteridade, 

do amor infuncional ao outro. Mas para Barthes “um texto não é feito de uma 

linha de palavras a produzir um sentido único, […] mas um espaço de dimensões 

múltiplas, onde se casam e se contestam escrituras variadas, das quais 

nenhuma é original”. Então o que é o texto? De onde vêm as palavras? Ainda 

em Barthes: “o texto é um tecido de citações, oriundas nos mil focos da 

cultura”130. Sofro agora a dor da separação. Preciso olhar para a palavra outra 

como Bakhtin me ensinou, em presença.  

 Então, afirmo que as vidas que não se encontram em mim devem ser 

múltiplas e precisam, necessariamente, conversar com outros sujeitos da 

cultura. Mas penso que isto deve ser um exercício, um exercício de qualquer 

escrita, de me afastar do meu centro emotivo-volitivo e escrever sem pressa. 

Porque no fim nunca vou criar nada absolutamente novo, sou aquele que imita 

gestos anteriores, mas tenho o poder de “mesclar as escrituras, em fazê-las 

contrariar-se umas pelas outras, de modo que nunca se apoie em apenas umas 

delas”, porque agora reconheço que as “palavras só se podem explicar através 

de outras palavras”131. 

 O que temos aqui então? Isto não é um texto? Agora, provavelmente é 

este conjunto de palavras e sentidos que só se alargarão e serão compreendidos 

quando um outro por aqui passar. Estou me afastando aos poucos. Outra pista 

de Barthes: “uma vez afastado o Autor, a pretensão de ‘decifrar’ um texto se 

 
129 BARTHES, 2004, p.61. 
130 BARTHES, 2004, p.62. 
131 BARTHES, 2004, p.62. 
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torna totalmente inútil. Dar ao texto um Autor é impor-lhe um travão, é provê-lo 

de um significado último, é fechar a escritura”132. 

*** 

 Depois de tantos encontros, tantas palavras outras, preciso voltar a 

conversar com Bakhtin, que até agora me parecia uma vizinhança segura, outra 

ingenuidade deste autor-homem aqui. Mas tenho a convicção que ao retomar a 

leitura dos escritos de Bakhtin retorno a outro de mim que já foi alterado pelo que 

leu e escreveu aqui. Meu ponto de partida em Bakhtin será compreender como 

ele se relaciona com o autor-criador em parte da sua obra. Digo parte porque 

seria impossível, nos limites dessa escritura, mergulhar em todos os sentidos 

que o autor apresenta, ficaremos por ora com a perspectiva esmiuçada no livro 

“Estética da Criação Verbal” no texto ‘O autor e a personagem na atividade 

estética’.  

O autor-criador é para Bakhtin aquele que dá forma ao objeto estético, e 

também é parte deste objeto porque sua consciência está presente ali. O autor 

“é a consciência que abrange a consciência e o mundo da personagem, que 

abrange e conclui essa consciência da personagem com elementos por princípio 

transgredientes a ela mesma e que, sendo imanente, a tornariam falsa”133. 

Aqui caminhamos um pouco mais neste entendimento nas questões da 

autoria. Saímos do lugar central do autor enquanto o único criador da obra para 

o que dá o acabamento provisório a obra e suas personagens. Porque tem 

coisas que só o autor poderia saber sobre suas personagens. Exceder a visão 

das personagens é ter a noção clara do seu centro emotivo-volitivo “e nesse 

excedente de visão de conhecimento do autor, sempre determinado e estável 

em relação a cada personagem, é que se encontram todos os elementos do 

acabamento do todo, quer das personagens, quer do acontecimento conjunto de 

suas vidas, isto é, do todo da obra”134. Isso é que é o amor estético do autor pelo 

seu herói. 

Mas se sou eu, homem, o autor responsável pelo acabamento da obra de 

arte, minha consciência está presente ali? Não, não está. Aqui jaz o autor-

homem. Porque “não posso viver meu próprio acabamento e do acabamento do 

 
132 BARTHES, 2004, p.63. 
133 BAKHTIN, 2003, p.11. 
134 BAKHTIN, 2011, p.11. 
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acontecimento, nem agir; para viver preciso ser inacabado, aberto para mim – 

ao menos em todos os momentos essenciais -, preciso ainda me antepor 

axiologicamente a mim mesmo, não coincidir com a minha existência 

presente”135. 

Isto é possível? Para Bakhtin, sim. Ele ressalta que “a consciência da 

personagem, seu sentimento e seu desejo do mundo – diretriz volitivo-emocional 

concreta - , é abrangida de todos os lados, como em um círculo, pela consciência 

concludente do autor a respeito dele e do seu mundo” porque no fim, mesmo 

que seja o autor o que escreve a personagem, “as afirmações do autor sobre a 

personagem abrangem e penetram as afirmações da personagem sobre si 

mesma”136. Neste momento, temos pelo menos duas consciências, dois centros 

emotivos-volitivos em constante tensão. Eu, que escrevo, já duvido de tudo que 

escrevo, já não concordo com as palavras que estão aqui, me sinto um impostor, 

um escrevedor de palavras próprias alheias. Talvez este seja um indício da 

minha morte na atividade estética. Talvez eu ainda esteja tão vivo que ainda 

escrevo e subscrevo as outras palavras-próprias-alheias com certa timidez. É 

preciso rasgar o verbo, o verbo como essa palavra que me constrange e não me 

permite seguir até a minha morte. Buscar essa distância axiológica tem sido meu 

exercício de escrita, com alguns avanços e muitos retrocessos. Bakhtin me ajuda 

pensar sobre essa questão, quando afirma que essa relação autor personagem 

conquista uma: 

“posição de distância, e amiúde a luta não é de vida mas de morte, 

particularmente onde a personagem é autobiográfica, mas não só aí, às vezes é 

difícil até colocar-se fora do companheiro acontecimento da vida e fora do 

inimigo; tanto estar situado dentro da personagem, quanto axiologicamente ao 

lado dela e contra ela deforma a visão até com elementos palidamente e 

concludentes; nesses casos, os valores da vida são superiores ao seu 

portador”137. 
Porque o autor tem a capacidade de vivenciar a vida das suas 

personagens “em categorias axiológicas inteiramente diversas daquelas em que 

vivencia sua própria vida e a vida de outras pessoas – que com ele participam 

 
135 BAKHTIN, 2011, p.11. 
136 BAKHTIN, 2011, p.11. 
137 BAKHTIN, 2003, p.13. 
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do acontecimento ético aberto e singular da existência”138. Esse é o autor-criador 

de Bakhtin, um sujeito da cultura que em qualquer contexto de criação literária 

inclui pelos menos dois centros axiológicos, como fez Dostoiévski em muitas das 

suas criações, por amor estético. 

- O amigo está certo.  

Oi, está falando comigo? Estranho... Estou sentado na minha 

escrivaninha, muitas vozes estão presentes aqui.  
- Uma coisa terrível está acontecendo comigo. O caráter mudando, a 

cabeça doendo. Começo a ver e ouvir umas coisas estanhas. Não são 

propriamente vozes, mas é como se estivesse alguém ao lado: “Bobók, bobók, 

bobók!” Que bobók é esse? Preciso me divertir.  
 Não fui eu quem escreveu isso, foi Dostoiévski139 em resposta à sua 

personagem (na verdade ele estava respondendo a um opositor) que dizia que 

seus textos estavam truncados. Isso mesmo, truncados, onde os espaçamentos 

de palavras são fronteiras terríveis. Então vou seguir as pistas de Dostoiévski 

com as palavras primeiras de Machado de Assis. Vou sair para me divertir, vou 

me arrumar: irei ao meu enterro. Acho que escutei Barthes falar comigo 

novamente, preciso terminar com ele. Voltei no livro ‘O rumor da língua’ no texto 

‘A morte do autor’: 

“Por isso mesmo, a literatura (seria melhor passar a dizer a escritura), recusando 

designar ao texto (e ao mundo como texto) um “segredo”, isto é, um sentido 

último, libera uma atividade a que se poderia chamar contrateológica, 

propriamente revolucionária, pois a recusa de deter o sentido é finalmente 

recusar Deus e suas hipóteses, a razão, a ciência, a lei”140. 
*** 

Ao forjar sua morte, Machado de Assis se transporta para um espaço-

tempo que o autor-homem jamais poderia habitar. No caminho para o céu, a 

figura do Senhor lhe apareceu em pleno infinito. Tinha uma ânfora nas mãos, 

onde espremera algumas dúzias de nuvens grossas, e inclinava-a sobre a 

cidade, sem esperar procissões que lhe pedissem chuva, disse Machado. 

Estou preocupado com essa chuva que ora não tarda inundar toda essa 

 
138 BAKHTIN, 2003, p.13. 
139 DOSTOIÉVSKI, 2012, p.12. 
140 BARTHES, 2004, p.63. 
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cidade. Não se amole, Reginaldo. Estou apreensivo, as enchentes são terríveis 

na cidade do Rio de Janeiro. Mas agora na companhia do Senhor estou um 

pouco mais calmo. Estamos aqui, confesso que o tempo aqui é outro, como se 

a gente pudesse parar o pensamento, as ideias, e depois retomar do ponto de 

partida. Impossível. Ainda preocupado, escuto o Senhor sussurrar para 

Machado: 

- Esta gente vai sair três dias à rua com furor que traz toda restauração. 

Convidada a divertir-se no inverno, preferiu o verão, não por ser melhor, mas por 

ser a própria quadra antiga, a do costume, a do calendário, a da tradição, a de 

Roma, a de Venezuela, a de Paris. Com temperatura alta, podem vir transtornos 

de saúde. 

Não sei se é uma boa ideia, Machado, a mão do Senhor às vezes pesa, 

as águas de março têm levado para além do verão.  

- Tudo bem, Reginaldo, algum aparecimento de febre, que seus vizinhos 

chamem logo amarela, não lhe podendo chamar pior… Sim, chovamos sobre o 

Rio de Janeiro. 
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Petrópolis, dezembro de 2017 
A Cidade dos Paradigmas 

 
Pensar nos processos de construção de uma ciência outra tem sido uma 

tarefa minha e do Grupo Atos – UFF, em que nos debruçamos em leituras e 

escritas nos nossos estudos. Percebo, aqui, que é necessário voltar a algumas 

leituras que fiz de forma aligeirada durante a graduação e o mestrado para 

compreender algumas questões, lacunas que ficaram abertas, sobre os 

processos metodológicos e os paradigmas científicos dos quais tive acesso na 

minha trajetória acadêmica. 

Comecei minha conversa com Bakhtin. Seria impossível começar 

sozinho. O primeiro texto que tive acesso de Bakhtin foi “Arte e responsabilidade” 

numa disciplina que fiz no mestrado com a professora Marisol Barenco. Lembro 

que líamos por inúmeras vezes o texto de uma página e lá ficávamos perplexos 

com tantas questões potentes que nós conversávamos, mas não conseguíamos 

compreender. Sim, conversar. Foi ali pela primeira vez que iniciei o que vou 

chamar como Bakhtin em outras partes deste trabalho de heterociência, uma 

ciência que não se pretende interpretar o sentido do outro, mas sim construir 

com o outro um outro sentido, numa relação de inacabamento, sem fim. 

Pensar nos processos de construção de uma ciência outra tem sido nosso 

foco de estudo no grupo. Cada integrante do seu lugar único e irrepetível tem 

contribuído e, juntos, o grupo tem somado esforços neste sentido. Ao afirmar 

que temos como questão de estudo a relação do inacabamento sem fim, 

tocamos num lugar epistemológico pantanoso e passível de interpretações 

equivocadas. No Círculo Bakhtiniano a questão do acabamento é uma questão 

cara de estudo, foi a primeira questão do caderno de estudos dos Gêneros do 

Discurso do GEGe (2013).  

Os três campos da cultura humana – a ciência, a arte e a vida – só 

adquirem unidade no individuo que os incorpora à sua própria unidade141. 

Voltar a esse trecho tem provocado a necessidade de pensar nos 

paradigmas que se apresentaram nos encontros que tive na minha trajetória 

acadêmica.  

 
141 BAKHTIN, 2011. 
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Vejo em mim um homem na vida, que sempre olhou para as artes e as 

ciências, interpretando sentidos e fechando conceitos, não assumindo em mim 

– na unidade da minha responsabilidade – que a vida era a própria condição de 

se pensar as artes e as ciências. 

“O artista e o homem estão unificados em um indivíduo de forma ingênua, o 

mais das vezes mecânica: temporariamente o homem sai da “agitação do dia a 

dia” para a criação como para outro mundo “de inspirações, sons doces e 

orações”142. 
Aqui, Bakhtin faz a crítica às ciências clássicas que separam o homem e 

suas relações. Ele afirma que a arte é presunçosa e patética ao querer responder 

pela vida. A crítica levantada é da separação do homem da vida e do homem da 

arte. Mas ele traz uma possibilidade desse discurso unificado. Apresenta a teoria 

de que, pela unidade da responsabilidade, podemos tornar a arte e a vida como 

algo singular em nós. Então, em cada ato enunciativo da vida respondemos com 

a própria vida, que anda no nosso encalço. 

Talvez esse seja um dos textos mais importantes de Bakhtin. Porque é 

nesse texto que ele apresenta sua obra, suas questões. Compreender essa 

relação entre ciência, arte e vida é compreender essa trama na qual se 

encontram a vida e seus paradigmas. Essa vida, por sua vez, está presente na 

esfera privada e na esfera pública – nas cidades. 

Outro dia fui à cidade letrada de Ángel Rama. Ainda estou por lá, muito 

provocado pelas palavras que lá encontrei; criei esta primeira seção textual que 

chamei aqui provisoriamente de A Cidade dos Paradigmas.  

*** 

A cidade de Rama é uma cidade de sensibilidade inegável. Ele consegue 

na literatura registrar diferentes perspectivas de cidade na mesma cidade. A 

leitura compartilhada pela Marisol me possibilitou pensar a cidade de outros 

lugares. Da cidade ordenada, passando pela cidade letrada até a cidade 

revolucionária, “a cidade das letras” do autor Angel Rama, é aquele tipo de leitura 

que deixa a gente com vontade de visitar cada lugar por onde o autor passou.  

“Isso é a obra da cidade letrada. Só ela é capaz de conceber, como pura 

especulação, a cidade ideal, projetá-la antes de sua existência, conservá-la além 

 
142 BAKHTIN, 2011. 
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de sua execução material, fazê-la sobreviver mesmo em luta como as 

modificações sensíveis que introduz incessantemente o homem comum”143. 
*** 

Com isso, pretendo olhar para a cidade – para as cidades criadas a partir 

do meu olhar, da minha escuta – e pensar quais são as relações de hospitalidade 

que estão presentes nelas. A hospitalidade como categoria de pensamento tem 

na cidade seu acontecimento concreto, porque é na cidade, aqui para essa tese, 

que os encontros acontecem. 

A tese aqui apresentada versa em pensar a compreensão dos encontros 

humanos, que serão relatados aqui em crônicas – como possibilidade outra de 

gênero dissertativo – tendo a hospitalidade como categoria para pensar a 

qualidade desses encontros. Esses encontros aconteceram no Centro da cidade 

do Rio de Janeiro entre os meses de agosto a dezembro de 2019, sempre às 

quartas-feiras, exceto Sábado de Carnaval, crônica que apresentei ainda no 

exame de qualificação. Esta crônica foi escrita a partir de uma experiência vivida 

no sábado de carnaval de 2017. Defendo que os encontros humanos são reais 

e potentes quando são alteritários. Esse talvez seja o primeiro paradigma que 

iremos enfrentar, deixar esfarelar a perspectiva da identidade e trabalhar com a 

ideia de alteridade. Porque, ao pensar nesses encontros alteritários, temos a 

possibilidade de ver o outro com um interesse desinteressado, segundo o próprio 

princípio bakhtiniano. Defendemos a ideia de que os encontros são sempre 

alteritários, mesmo que exista um discurso de identidade que nos queiram impor.  

Vamos trazer diferentes experiências – nas crônicas – desses encontros 

humanos nas cidades, olhando para as relações desses encontros. Fui tentar 

compreender os sentidos da palavra hospitalidade com objetivo de pensar como 

a literatura filosófica e sociológica, configuradas em, Boff, Kant, Camargo entre 

outros, categorizaram esses processos tão fecundos e singulares, no nosso 

entendimento, em conceitos acabados e abstratos. Além disso, compreender os 

encontros humanos (fecundos e singulares), e perceber suas possibilidades de 

serem espaços-tempos da produção de mundos amorosos possíveis.  

 
143 RAMA, 2015, p.47. 
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A Cidade das Letras foi um presente da amiga e orientadora Marisol, que 

na dedicatória me provoca a pensar nessas leituras que tenho feito junto ao 

grupo de estudo. 

	

- Querido Regis, que nossas leituras possam construir mundos e cidades 

amorosas onde as pessoas possam ser felizes da forma como bem quiserem! Com amor, 

Sol 2016 (no fim). 
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                  3 - Dedicatória, 2016. 

 

 

 

 

 

 

Sinto a força de cada palavra. Não posso partir assim, preciso me demorar 

sobre elas. Então me sentei e resolvi pensar numa cidade onde as relações de 

hospitalidade desses encontros humanos que tenho estudado possam ser 
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possíveis. Olhar para essas cidades, para esses mundos possíveis, será minha 

tarefa, meu desafio.  

A cidade é, então, uma unidade cronotópica. Não tão pequena como um 

encontro aleatório, mas como um conjunto de organizações que tem uma 

fronteira de quem entra e quem sai, quem é comunitário, quem não é 

comunitário. Então, a cidade tem esses movimentos. A cidade não é somente 

um conceito político no sentido das fronteiras numa perspectiva geográfico-

histórica. A cidade é um conjunto de relações. Ao mesmo tempo ela é um 

conjunto de relações que normalizamos, que pensamos que já conhecemos. 

Mas o fato é que não sabemos o que acontece ali. É por isso que este trabalho 

é importante. Por isso é importante penetrar naquilo que sabemos, e olhar essas 

outras cidades, que estão presentes na cidade que os olhos conseguem ver 

primeiro, como um tradutor de silêncios que escuta no mesmo tempo-espaço 

outras vozes.  

Pensamos que sabemos tudo sobre as relações sociais na cidade: 

existem os ricos, existem os pobres, existe o centro, existe a periferia, existe 

quem tem os “bons” modos, existe a baixa cultura, a alta cultura. De repente, 

tudo isso se mistura e vira de ponta a cabeça, carnavaliza, bem num sentido 

bakhtiniano. Então, é a cidade um conceito teórico, um cronotopo, que iremos 

tratar neste trabalho. Mas essa cidade é aberta. Quando estudamos a cidade no 

Turismo e em outras áreas do conhecimento, a cidade é sempre fechada, numa 

definição, numa perspectiva, num conceito formado a priori.  

Este trabalho pensou uma cidade outra, assim como Rabelais fez ao abrir 

a cidade na Idade Média de um ponto de vista que ele tinha visto: ele olhou a 

praça pública. Ele a olhou do seu avesso. Com este olhar alargado – com outras 

linguagens, filosofias, éticas e formas de enfrentamento – iremos olhar a rua de 

dentro.  

Ele mostrou que havia ali, onde só se narrava trevas. Então, neste 

trabalho, vamos olhar a cidade não recusando, mas entendendo que esses são 

discursos oficiais, e que existe uma outra vida da cidade que é a vida amorosa 

dos encontros humanos reais, que é o ato humano na vida concreta. Nesse 

fazer, pretendemos alargar as fronteiras dos conhecimentos oficiais. 

Porque um encontro pode ter uma qualidade de hospitalidade – não na 

perspectiva de um conjunto de comportamentos originários da própria base da 
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sociedade 144 , mas um encontro único e irrepetível, uma relação que se 

estabelece numa vida concreta – se ele for um encontro aberto e amoroso. 

Acreditamos que o encontro é a grande categoria desta pesquisa, e a 

hospitalidade é a qualidade do encontro. Porque esse encontro também pode 

ser um encontro hostil, na perspectiva de Derrida. 

Ao olhar para a cidade, percebo que ali existem questões que já estavam 

a priori, mas no meu ato, ao me inserir naquele contexto, modifico todas aquelas 

relações. Eu modifico porque permito me alterar. A cidade é uma complexidade 

de visões, acontecimentos, relações cotidianas, ela é viva e plural, múltipla e 

divergente. 

*** 

 Aqui me coloco de frente aos paradigmas apresentados. Tarefa difícil. 

Durante algum tempo acreditei nessas palavras com sentidos únicos. Claro, 

Reginaldo, você ainda não tinha encontrado Bakhtin. Meu trabalho aqui, agora, 

é trazer esses paradigmas em outras cidades e conversar com eles, cotejando 

outros sentidos, em outros espaços-tempos. 

 Ao reler a crônica apresentada no texto de qualificação ‘Sábado de 

Carnaval’ percebo que ali naquele espaço-tempo a minha ideia de hospitalidade 

não deu conta de conversar com aquelas palavras. A relação de trocas 

apresentada pelas principais teorias precisava ser tensionada na vida concreta, 

no ato único e irrepetível que foi aquele encontro. Porque os sentidos devem ser 

pensados como vivos, como vida repleta de possibilidades outras, como 

múltiplos. Porque, como nos alerta Bakhtin, “não existe nada absolutamente 

morto: cada sentido terá sua festa de renovação. Questão do grande tempo”145. 

Neste sentido, preciso olhar para esses encontros e compreender a 

complexidade dos encontros humanos e suas possibilidades de transformação 

na vida humana concreta, nos quais a hospitalidade é, para nós, a qualidade 

desses encontros. Encontros esses como lugares imprevisíveis, imponderáveis. 

 

 

 

 

 
144 LASHLEY, 2004. 
145 BAKHTIN, 2011, p.410. 
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“A cidade está no homem quase como a árvore voa no 

pássaro que a deixa”. Ferreira Gullar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111  

Petrópolis, fevereiro de 2020 
Cidade: um lugar em construção 

 

[...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“se essa rua fosse minha” 
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*** 

Fiz uma pausa, esse instante de pensar o espaço e tempo para onde eu 

iria me direcionar, e a primeira coisa que eu pensei foi nessa cidade – essa 

cidade poética que conheci na infância –, numa cidade cheia de ruas, de ruas 

sem asfalto, de ruas... então me recordei da infância, lembrei das brincadeiras 

de rua, a gente sempre cantava, essa música, numa rua de chão, antes da 

urbanização: que privilégio. Trouxe o segundo verso daquela memória, daquela 

cantiga, no meio da folha, quase em branco, quase. Estava pensando na minha 

cidade natal: e se essa cidade fosse minha? Mas pensei que uma cidade é muita 

coisa, então pensei num pedaço da cidade, também achei que era bastante 

coisa, aí lembrei da música, aí pensei numa rua, aí pensei se essa rua fosse 

minha, essa pequena rua. Acho que a minha cidade, a cidade que eu irei 

apresentar aqui é uma cidade em construção, que surge a partir de uma rua, ou 

melhor, das vivências que tive em muitas ruas do Centro da cidade do Rio de 

Janeiro. Então, da mesma forma que a cantiga, essa lembrança de infância fala 

das pedrinhas, e eu irei junto com os sujeitos da pesquisa trazer outras pedrinhas 

para construirmos a nossa cidade, uma cidade que seja pensada por nós, para 

nós. Uma cidade coletiva.  

Depois da qualificação, percebi que não trouxe para o texto uma noção, 

uma ideia, um construto do que estou chamando de cidade. Alguns capítulos, 

ou quase todos, trazem nos seus títulos a palavra cidade como uma 

prerrogativa. Como se fossem coisas que não pudessem estar ali sem a palavra 

cidade. Vou tentar ao longo desse texto explicar o porquê disso.  

Nunca fui muito bom em geografia, pelo menos na Geografia da escola. 

Tenho nas lembranças os estudos da latitude e da longitude, dos trópicos de 

câncer e de capricórnio, era sempre um horror lembrar disso tudo na hora das 

provas. Havia também os mapas, as linhas políticas e geográficas que 

separavam um país de outro, uma cidade e seus limites, e até mesmo os bairros, 

tudo muito bem cartografado e dividido. Mas de uma coisa eu não tinha dúvida: 

a Terra era redonda, obrigado aos meus professores de geografia.  
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A TERRA É REDONDA. 
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Mas essa geografia nunca me respondeu às questões inerentes às 

pessoas que viviam nesses países, nessas cidades e nas ruas. Então fui 

crescendo sem entender muito bem algumas coisas. Que lugar é esse onde 

multidões chegam e partem todos os dias? Que lugar é esse que reúne 

diferentes sujeitos e discursos? Que lugar é esse? 

Voltando aos meus escritos sobre cidades, nas minhas anotações 

encontrei dois momentos importantes onde pela primeira vez eu me questiono 

sobre o que é uma cidade, para que serve e a quem serve. 

Depois da provocação do Jader, ainda na banca de qualificação, fui catar 

nos meus escritos quais eram as minhas histórias, meus conceitos sobre cidade. 

Ali descobri que tinha apenas vivências – que não é pouca coisa – em especial 

lembrei de dois espaços que visitei, que mostraram uma construção de cidade 

onde o humano estava no centro da discussão, mas não tenho certeza, eu creio.  

No ano de 2015 fiz uma viagem para Nova Iorque, sempre gostei de 

conhecer outros países, outras cidades, outras ruas. Essa já era a segunda vez 

que eu tinha ido para Nova Iorque, e a cidade ainda me causava suspiros. 

Sempre gostei de conhecer as cidades andando. Sou como o Canellas, “só 

consigo me orientar caminhando. Cidades são decifradas a pé” 146 . Nessa 

segunda vez que lá estive andei a ilha de Manhattan toda, que é uma cidade do 

estado de Nova Iorque. Desculpe o trocadilho, mas andei pelas canelas. É muita 

coisa, eu sei, mas sempre foi à minha maneira de conhecer o lugar para além 

dos lugares já conhecidos nas fotos, nos mapas, nas histórias. Numa andança 

dessas até mandei uma foto para Ana Lopes, indicando a sinalização na rua para 

crianças, a placa dizia: “cuidado, área de crianças”. Acho que se referia à área 

escolar, não tenho certeza. Na ocasião Ana disse que o Jader trabalhava com 

essa temática, naquele dia passei a tarde andando pelas ruas de Port 

Washington, que é uma outra cidade do estado de Nova Iorque, observando e 

registrando essas placas. No dia seguinte fui até Manhattan novamente, 

andando pela High Line – que é uma linha de trem desativada e revitalizada 

como local de passeio – vi uma instalação, uma obra de arte de construção147. 

Na ocasião comecei a mexer na instalação, passei algum tempo ali. Não 

sei por que, mas na época lembro que eu ficava tentando sustentar as torres e 

 
146 CANELLAS, 2013, p.23. 
147Disponível em: https://bit.ly/3jeCkpl  
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construções que outras pessoas já tinham feito. Tinha gente que derrubava e 

fazia outra coisa no mesmo lugar, eu queria arrumar, consertar, estruturar, 

sustentar o impossível. Era uma instalação efêmera, todos podiam mexer nela o 

tempo todo, de modo que toda e qualquer intervenção era provisória, assim 

como na vida. Então a cada movimento, a cada nova peça que era colocada ali 

se instaurava uma nova cidade, um novo discurso. 

 

 

                            4 - A cidade de Lego, Nova Iorque, 2015. 

 

 

Então, acho que essa é minha primeira ideia, meu primeiro argumento do 

que seja uma cidade, mas não tenho certeza: eu creio. Tive uma outra conversa 

com o Jader. Contei um pouco dessas minhas experiências. Nesse dia ele 

colocou na mesa da sua sala um monte de livros, mapas, gravuras, materiais. 
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Então comecei ali a construir, junto com ele e com os autores que ele me 

apresentou, uma ideia de cidade que pudesse compor o argumento central do 

que estamos chamando aqui de cidade. Ele me apresentou muita gente nova, 

muitas cidades. Vou falar sobre elas ainda neste texto.  

Quando registrei a foto achei interessante as pessoas tentando montar a 

sua ideia de cidade, aí eu resolvi participar também. Percebi que qualquer peça 

que eu tirasse ou colocasse mudava toda a estrutura da cidade. Havia algumas 

peças no chão. Mas achei interessante as pessoas querendo, de certa forma, 

montar a sua cidade sem considerar o espaço do outro (elas retiraram peças que 

estavam montadas para montar a sua), como já supracitado. Eu coloquei apenas 

três peças, como disse estava querendo sustentar uma “torre de areia”, depois 

percebi que qualquer peça que eu colocasse iria alterar a estrutura total da 

cidade que já estava ali, antes de mim. Primeiro aprendizado, já existe uma 

cidade antes da chegada do estrangeiro. 

Então essa primeira imagem de cidade que apresento é uma forma de 

tentar pensar de que cidade falamos aqui nesta tese. Quais questões nos 

inquietam sobre a cidade do Rio de Janeiro e, mais especificamente, quais são 

as nossas concepções sobre o Centro da cidade do Rio de Janeiro? 

Essa imagem de Nova Iorque, onde cidades novas eram criadas sob 

cidades já existentes, me levou para o início do século XX na cidade do Rio de 

Janeiro, mais especificamente no seu Centro. Então temos como ponto de 

partida os projetos contidos no plano de governo de Pereira Passos, que queria 

transformar o Centro do Rio de Janeiro numa cópia de Paris. Machado de Assis 

em Crônicas Escolhidas escreveu muitas críticas sobre este governo.  

Então minha primeira pergunta foi: a quem interessava retirar as pessoas 

(as famílias) do Centro da cidade e colocá-las na periferia, nas margens, na “rua 

de dentro”? Outro achado sobre a cidade que encontrei: Rua de Dentro do 

Marcelo Moutinho, livro que mostra o contrário do que já fora posto sobre a 

cidade do Rio de Janeiro. Ele não fala da Cidade Maravilhosa, pelo contrário, ele 

coloca em pauta os espaços menos glamourizados do Rio de Janeiro, que ele 

chama de Rua de dentro. Mas tarde voltaremos nessa ideia que chamamos aqui 

de “rua de dentro”. Como não apresentei nenhum conceito de cidade concreto 

no texto de projeto de tese, achei prudente fazer esse estudo em diálogo com as 

imagens que tinha para pensar e trabalhar a ideia de cidade.  
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*** 

“Eis aqui mulheres sonolentas enquanto os homens vão trabalhar longe e voltam 

extenuados. Eis os setores pavilhonistas, centros que formam um microcosmos 

e que, no entanto, permanecem urbanos porque dependem dos centros de 

decisão e porque cada lar tem televisão. Eis uma vida cotidiana bem decupada 

em fragmentos: trabalho, transporte, vida privada, lazeres. [...] Eis os sentidos, o 

olfato, o tato, a audição, uns atrofiados, outros hipertrofiados. Eis funcionando 

separadamente a percepção, a inteligência, a razão. Eis a palavra e o discurso, 

o escrito. Eis a cotidianidade e a festa, esta última moribunda”148. 
Que lugar é esse?  

Aqui ao reler os escritos de Lefebvre me vejo no Centro da cidade do Rio 

de Janeiro. Por muitas vezes, andando por lá, me sentava para beber ou comer 

algo, parava num banco qualquer para visualizar as últimas mensagens no 

celular, e não compreendia muito bem a complexidade de relações que me 

cercava. Olivia Laing em A Cidade Solitária traz na capa do seu livro uma 

fachada de um prédio. Não sei bem se residencial ou comercial, ela pode ter 

feito a foto da janela do seu apartamento, não tenho certeza: eu creio. Mas o que 

importa aqui é ver que, do outro lado de cada uma daquelas janelas, se revela 

uma nova história, um acontecimento. Várias vidas, um amontoado de gente. 

Um pouco o que estamos vivendo nos tempos atuais, em casa. Todo mundo 

trancado num quadrado de concreto envidraçado. Um privilégio, tem gente que 

não tem casa para morar. Talvez não tenham esse direito, não tenho certeza. 

Afinal quem tem direito à cidade, quem tem direito a uma casa? Quem escolhe 

isto? 

“[...] o início do que pode ser considerado marcadamente moderno em nossa 

civilização é caracterizado pelo crescimento das grandes cidades. Em nenhum 

lugar do mundo a humanidade se afastou mais da natureza orgânica do que sob 

as condições de vida característicos das grandes cidades. O mundo 

contemporâneo já não mais apresenta o quadro de pequenos grupos humanos 

isolados, espalhados através de um vasto território, como Sumer descreveu a 

sociedade primitiva. A característica marcante do modo de vida do homem na 

idade moderna é a sua concentração em agregados gigantescos em torno dos 

 
148 LEFEBVRE, 2001, p. 101.  
 



 

118  

quais está aglomerado um número menor de centros e de onde irradiam as 

idéias [sic] e as práticas que chamamos de civilização”149. 
Ao apontar esse fato, Wirth chama atenção para uma questão muito 

complexa sobre as cidades. Ele ressalta que nos tempos modernos o 

crescimento das cidades a da urbanização do mundo de certa forma apresentam 

perspectivas de progresso. Será? Será mesmo que o progresso, o crescimento 

está pautado nas construções das cidades, dos centros urbanos? Mas quem se 

beneficia com este progresso? 

“As influências que as cidades exercem sobre a vida social do homem são 

maiores do que poderia indicar a proporção da população urbana, pois a cidade 

não somente é, em graus sempre crescentes, a moradia e o local de trabalho do 

homem moderno, como é o centro iniciador e controlador da vida econômica, 

política e cultural que atraiu as localidades mais remotas do mundo para dentro 

de sua órbita e interligou as diversas áreas, os diversos povos e as diversas 

atividades num universo”150. 
Parece um fetiche, como se fosse possível controlar todas as vidas 

existentes no planeta. Criamos um lugar, uma cidade, urbanizada com todos os 

serviços necessários e ali aprisionamos as pessoas. Mas não funciona assim. 

Uma cidade é um organismo vivo, como se ela funcionasse de dentro para fora, 

foi isto que eu observei no Centro da cidade do Rio de Janeiro, nas ruas de 

dentro, conheci outras cidades com outros sujeitos, outras histórias. Ali junto com 

os invisibilizados fui construindo uma ideia outra do que chamo aqui de cidade.  

“[...] acentuação cumulativa das características que distinguem o modo de vida 

associado com o crescimento das cidades e, finalmente, com as mudanças de 

sentido dos modos de vida reconhecidos como urbanos que são aparentes 

entre os povos, sejam eles quais forem, que tenham ficado sob o encantamento 

das influências que a cidade exerce por meio do poder de suas instituições e 

personalidades, através dos meios de comunicação e transporte”151. 
*** 

Comecei a escrever dizendo que iria trazer duas imagens das minhas 

ideias, do meu entendimento do que seja uma cidade. Então trouxe a imagem 

 
149 WIRTH, 1979, p.90.  
150 WIRTH, 1979, p. 91.  
151 WIRTH, 1979, p.93 
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da instalação em Nova Iorque. Depois das conversas que tive com Marisol e 

Jader lembrei de outra aproximação que Marisol me fez ver. 

 

 

         5 – Ahora julguemos a desaparecer (II), Carlos Garaicoa, Inhotim, 2002. 

 

 

Na imagem Carlos Garaicoa mostra o que está acontecendo em sua 

Havana natal: 

“Trata-se de reagir a uma trajetória de modernidade tardia ou paralisada e, em 

última instância, transformada em ruína da mesma maneira como os prédios 

miniaturizados, exibidos e incendiados na peça, que ao final de um ciclo de dias 

são substituídos por outros idênticos e novos. A obra foi feita pensando 

especificamente na cidade como palco de guerra, numa mecânica agonizante 

entre destruição e reconstrução. O monumento aparece entregue a um destino 

trágico, formando uma cidade feita de partes de tantas cidades no mundo e 

onde edifícios anônimos dividem o espaço com outros icônicos. Para esta 

apresentação da obra, um antigo estábulo de uma fazenda remanescente da 

região de Inhotim foi reformado, mas mantém muitas de suas características 

originais. O uso de um espaço adaptado para mostrar a obra faz também 
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menção às histórias que os edifícios carregam, nesta e em outras vidas, assim 

como como os elementos da instalação”152. 
  Naquele dia estávamos em Inhotim, e Marisol tinha entrado nessa sala e 

rapidamente me chamou para olhar essa instalação. – Regis, venha aqui você 

precisa ver isto, disse ela. Na hora lembrei da visita que tinha feito a High Line 

em Nova Iorque e não pude deixar de pensar nos eixos de forças que estavam 

presentes ali, pensar nas relações do tempo e do espaço. Primeiro uma cidade 

sendo construída por muitas mãos, muitas histórias, muitas ideias do que seja 

uma cidade. Mas agora penso que na verdade todas as ideias que até então eu 

tinha apresentavam a questão da urbanização como o mecanismo capaz de 

dizer que uma cidade é ou não cidade. Agora na cidade que Garaioca 

apresentou para nós, temos uma cidade que ao mesmo tempo que constrói, 

destrói. Temos uma projeção que o autor coloca na tela, balizando a 

permanência em confronto com a impermanência, com o fogo que destrói por 

derreter.  

 Foi uma sensação muito estranha o tempo que permanecemos na sala e 

o tempo que a obra de arte fez ecoar nas conversas posteriores. A perspectiva 

da urbanização é uma perspectiva ideológica. Não fizemos um recorte histórico 

aqui do surgimento das cidades, até porque não é o propósito deste trabalho. 

Mas não temos como não nos lembrarmos de Benjamin153 ao fazer sua viagem 

para Paris, onde produziu um conjunto de estudos. Ele apresenta Paris a partir 

das obras de Baudelaire. Então ali, no final do século XIX, depois da Revolução 

Industrial, o surgimento das cidades, a urbanização dos grandes centros urbanos 

mostrou um crescimento exponencial. Tudo isto muito por conta do comércio, 

que foi o principal fomentador desse conjunto de aglomerações físicas.  

“Desta forma, a cidade é obra a ser associada mais com a obra de arte do que 

com o simples produto material. Se há uma produção da cidade, e das relações 

sociais na cidade, é uma produção e reprodução de seres humanos por seres 

humanos, mais do que uma produção de objetos. A cidade tem uma história; 

ela é a obra de uma história, isto é, de pessoas e de grupos bem determinados 

que realizam essa obra nas condições históricas”154. 

 
152 Disponível em: https://bit.ly/2ZDxz13. 
153 BENJAMIN, 1989. 
154 LEFEBVRE, 2001, p. 52. 
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Nessa perspectiva histórica surge o que chamamos hoje de cidade. Mas 

não podemos deixar de compreender que esse conceito de história foi produzido 

por disputas de poder. Essa afirmação se dá porque, ao olhar para a história, 

percebemos que toda essa urbanização, toda a criação das cidades foi feita em 

função do comércio, de uma economia de trocas que estava pautada no lucro. 

Isto foi um projeto ideológico muito bem articulado e pensado, por parte daqueles 

que narraram a história a partir dos seus interesses e pontos de vistas.  

“As condições, que simultaneamente permitem e limitam as possibilidades, não 

são suficientes para explicar aquilo que nasce delas, nelas, através delas. Assim 

era a cidade que a idade média ocidental criou. Animada, dominada por 

mercadores e banqueiros, essa cidade foi a obra deles. Pode o historiador 

concebê-la como um simples objeto de tráfico, uma simples ocasião de lucro? 

Absolutamente, de modo algum. Esses mercadores e banqueiros agiam a fim 

de promover e generalizar a troca, a fim de estender o domínio do valor de 

troca; e, no entanto, a cidade foi para eles bem mais um valor de uso do que 

valor de troca”155. 
Então, ao olhar para as imagens das cidades que tenho e as que eu 

pesquisei, sempre observei a arquitetura como o centro, como protagonista do 

construto de cidade. Acho que, por isso, na capa do trabalho quis trazer pessoas, 

gente, para tensionar o que temos como representação das cidades. A cidade é 

feita de pessoas.  

Mas isto não foi uma ideia somente minha, não foi pensada por mim 

diretamente. Conheci Jan Gehl nas aulas de urbanismo e arquitetura. Mas na 

graduação meu objeto de estudo central sempre foi a hospitalidade. Ainda não 

tinha feito esse cotejo entre a cidade e a hospitalidade. Depois da conversa que 

tive com Jader, voltei à leitura de Gehl. Então comecei a pensar na dimensão 

humana, que foi esquecida, negligenciada e progressivamente eliminada dos 

estudos, como afirma o autor.  

 Às vezes realizo algumas leituras que me parecem óbvias demais. Fiquei 

pensando uma leitura, um construto do que seja cidade a partir das pessoas; 

não seria óbvio? Não. As vezes o óbvio também precisa ser dito. Assim Gehl faz 

uma crítica à historicidade das cidades, ele diz: “se olharmos a história das 

cidades, pode-se ver claramente que as estruturas urbanas e o planejamento 

 
155 LEFEBVRE, 2001, p. 52. 
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influenciam o comportamento humano e as formas de funcionamento das 

cidades” 156 . Ele diz isso fazendo uma relação entre as cidades que nós 

moldamos e que depois nos moldam. 

Gehl também ressalta que “muitas cidades antigas se estabeleceram 

como cidades para pedestres, e essa função continua naquelas onde a 

topografia tornou impossível o tráfego de veículos, ou onde a economia e as 

redes sociais ainda são baseadas nos percursos a pé”157. De modo que a cidade, 

enquanto espaço urbano pensado para as pessoas, só foi possível pela própria 

composição geográfica da cidade, ou onde os percursos a pé são a própria 

condição de percorrer a cidade. Ele afirma ainda que “agora podemos estudar 

os resultados desse convite para um aumento do pedestrianismo e da vida 

urbana em cidades antes dominadas pelo uso do automóvel e anos de 

negligência da dimensão humana. Nas últimas décadas, muitas dessas cidades 

fizeram esforços objetivos no sentido de criar melhores condições aos pedestres 

e à vida da cidade” 158 . Aqui ele fala de cidades como Copenhague, na 

Dinamarca, e em Melbourne, na Austrália.	

Chegamos até aqui juntos. Passei em revista alguns conceitos. Mas não 

foi por obediência ou necessidade de afirmar a minha palavra. Acho que essa 

conversa, essa reflexão, foi para me ajudar a pensar no que estou chamando 

aqui, nesta tese, de cidade. Acredito que a obra de Carlos Garaicoa me ajudou 

a pensar melhor sobre isto. Gosto da tensão existente na obra, acredito que essa 

tensão nos revela uma cidade em constante transformação. Uma cidade viva, 

dinâmica. Então a cidade é isto, para além das questões arquitetônicas e 

também físicas. A cidade é formada por esse coletivo de sujeitos (sujeitos do 

ato) que estão tanto nos prédios da Olivia Laing, nas ruas principais e nas “ruas 

de dentro” de Marcelo Moutinho, todo mundo junto. E nos textos das crônicas 

encontrei esse lugar onde essas pessoas se encontram, onde a vida existe, onde 

as coisas acontecem.  

A cidade neste trabalho não é só uma questão metodológica – do lugar 

onde se realiza a pesquisa – a cidade é também uma questão teórica. Utilizei as 

referências, os caminhos apontados pela Marisol – foi ela que me apresentou As 

 
156 GEHL, 2013, p.9. 
157 GEHL, 2013, p.12. 
158 GEHL, 2013, p.13 
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Cidades Invisíveis do Italo Calvino; então, como ele, chamei os textos de 

cidades, então são textos-cidades, como se ao chegar num texto, você pudesse 

chegar numa cidade e encontrar outras pessoas –, pelo Jader e outros caminhos 

meus, para assim compor o que chamei neste trabalho de cidade. A cidade que 

descrevi aqui é uma cidade que está para além das questões geográficas; 

trabalhei num argumento da cidade como esse local político do acontecimento, 

desse cotidiano múltiplo e plural. Escrevi e falei da cidade a partir das 

experiências que tive, das cidades que encontrei em cada encontro.  

Também construí essa ideia de cidade a partir das leituras de João do Rio 

e Machado de Assis, passando também por Luiz Edmundo, que me 

apresentaram um Rio de Janeiro em crônicas. Em tempo, conheci o Luiz Antonio 

Simas para este: 

“A cidade, aldeia de flor e faca, pernada e afago, gemido de amor e som de 

tiro, chibata e baqueta de surdo, incomoda. Desconfio sinceramente dos que 

acham que ela precisa ser consertada. O Rio de Janeiro precisa de um concerto. 

Uma letra e está feita a diferença: que a beleza dos nossos instrumentos, em 

suas múltiplas percepções da vida, possa soar como inclusiva harmonia da gente 

carioca em sua arte de fazer insistentemente a vida. No chão de aldeia 

tupinambá virada e cais do Valongo, a morte, convidada de honra que deveria 

campear soberana na nossa história, insiste, mas morre – sim, a morte morre – 

na rua”159.  
 Simas conta isso a partir de uma delicada leitura dos corpos da cidade, 

que ele chama de “O corpo encantado das ruas”. Nessa obra Simas apresenta 

uma cidade, uma rua que posso chamar aqui de rua de dentro, com 

protagonistas que são a personificação do corpo grotesco rabelesiano, que 

Bakhtin salienta. Um corpo não autorizado, não recomendado à sociedade, um 

corpo que na sua própria existência já é um enunciado potente que disputa seu 

lugar na rua. 

Mas como falar das cidades sem conhecê-las, sem caminhar por elas? 

Fui com Michel de Certeau caminhar pelo Centro da cidade do Rio de Janeiro e 

aprendi com ele sobre caminhar pelas cidades. Então, antes de partir dessa 

cidade, dessa cidade que pra mim é uma cidade luz – assim como é Paris, para 

os franceses –, uma cidade que aconteceu e se construiu nos meus encontros, 

 
159 SIMAS, 2019.  



 

124  

preciso trazer Certeau em suas caminhas pela cidade. Ele ressalta que: “a 

cidade-panorama é um simulacro “teórico” (ou seja, visual), em suma um quadro 

que tem como condição de possibilidade um esquecimento e um 

desconhecimento das práticas”160.  

 É fundamental entender esse discurso presente na cidade. Uma cidade 

panorama é uma cidade na qual não podemos ver o horizonte, uma cidade onde 

o nosso olhar não alcança uma perspectiva. Certeau diz ainda que: 

“Mas “embaixo” (down), a partir dos limiares onde cessa a visibilidade, vivem 

os praticantes ordinários da cidade. Forma elementar dessa experiência, eles 

são caminhantes, pedestres, [...] cujo corpo obedece aos cheios e vazios de um 

“texto” urbano que escrevem sem poder lê-lo. Esses praticantes jogam com os 

espaços que não se vêm; têm dele um conhecimento tão cego como no corpo-

a-corpo amoroso”161.  
 Nesse ponto que a pesquisa começou, na rua de dento do Marcelo 

Moutinho, onde cessa a visibilidade das caminhadas de Certeau, foi ali que eu 

encontrei os sujeitos do ato dessa tese. Mas não foi totalmente ao acaso, os fios 

das nossas existências precisavam se cruzar, nossos caminhos nossas vidas 

concretas e singulares, porque: 

“Os caminhos que se respondem nesse entrelaçamento, poesias ignoradas de 

que cada corpo é um elemento assinado por muitos outros, escapam à 

legibilidade. Tudo se passa como se uma espécie de cegueira caracterizasse as 

práticas organizadoras da cidade habitada. As redes dessas escrituras 

avançando e entrecruzando-se compõem uma história múltipla, sem autor nem 

espectador, formada em fragmentos de trajetórias e em alterações de espaços: 

com relação às representações, ela permanece cotidianamente, 

indefinidamente, outra”162.  
 Foi assim que as histórias que estão presentes nessa tese se cruzaram, 

como escrituras vivas, potentes e singulares, histórias múltiplas. Foi em resposta 

que nos encontramos no cotidiano e forjamos ao sair do olhar horizontal, uma 

cidade outra. Certeau diz ainda que “escapando às totalizações imaginárias do 

olhar, existe uma estranheza do cotidiano que não vem à superfície, ou cuja 

superfície é somente um limite avançado, um limite que se destaca sobre o 

 
160 CERTEAU, 1998, p.171.  
161 CERTEAU, 1998, p.171. 
162 CERTEAU, 1998, p.171. 
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visível”163. Acho que foi por essa estranheza que a tese se construiu, uma 

estranheza que é uma fagulha, e para um acontecimento basta essa fagulha que 

instaura um novo mundo de possibilidade, onde dois sujeitos da cultura formam 

nesse singular a singular uma outra história que até então não existia.  

 Mas é preciso terminar a caminhada nas cidades, não irei fazer isso 

sozinho, vou terminar com Certeau como o ato de caminhar torna a própria 

cidade um enunciado em constante construção e movimento. Penso que a 

cidade é isso, um ato singular construído nas relações que nos temos, insisto 

nas relações do singular com o singular, aqui nesse encontro temos um lugar 

potente para pensar e construir um lugar enunciativo do que seja uma cidade.  

“O ato de caminhar está para o sistema urbano como a enunciação está para a 

língua ou para os enunciados proferidos. Vendo as coisas no nível mais 

elementar, ele tem com efeito um tríplice função “enunciativa”: é um processo 

de apropriação do sistema topográfico pelo pedestre (assim com o locutor se 

apropria e assume a língua); é uma realização espacial do lugar ( assim como o 

ato de palavra é uma realização sonora da língua); enfim, implica relações entre 

posições diferenciadas, ou seja, “contratos” pragmáticos sob a forma de 

movimentos (assim como a enunciação verbal é “alocução”, “coloca o outro em 

face” do locutor e põe em jogo contratos entre colocutores). O ato de caminhar 

parece, portanto, encontrar uma primeira definição como espaço de 

enunciação”164. 
 Assim, em diálogo construímos nossas enunciações, em presença um do 

outro, sujeitos do ato, humanos expressivos e falantes em atos singulares.  

Ao fazer essa caminhada, percebo que consegui mapear o que chamei 

no texto cidade da hospitalidade de O Rio de Janeiro do meu tempo. Aqui, mais 

especificamente no Centro da cidade do Rio de Janeiro, andei tanto que um dia 

meu sapato rasgou do lado, tenho ele até hoje. É aquele tipo de sapato que 

acompanha a gente, esse em especial me levou a lugares que eu nunca tinha 

estado, nunca tinha pisado, então pisei com ele.  

Ao passar em revista, olhei e compreendi que essa – a cidade vivida – 

não é totalmente a noção de cidade em que acredito, pelo menos não é a ideia 

de uma cidade onde o centro das questões da hospitalidade seja observado. 

São cidades, quase todas fechadas em perspectivas identitárias, que não 

 
163 CERTEAU, 1998, p.172.  
164 CERTEAU, 1998, p.177.	
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possibilitam abertura a novos projetos de pensar outros espaços, para outras 

pessoas. As cidades que aqui apresentei são cidades onde foi a falta de 

hospitalidade que construiu esse espaço chamado cidade.  

A cidade, então, é esse dentro-fora, esse lugar construído a partir de um 

lugar muito específico. Tão específico que ele não contempla todas as pessoas 

que ali possam estar. Mas cidade não é só isso. É também um lugar de luta de 

classes, de pertença. Mas não é em todo lugar que a gente pode estar, é como 

se a gente precisasse pagar um certo tipo de pedágio para transitar em 

determinados lugares.  

Agora que trouxe outras vozes para compor minha ideia de cidade, estou 

pensando na hospitalidade, sempre em função das ideias de cidade: cada uma 

delas comporta uma noção possível de hospitalidade. Já trouxe algumas 

reflexões sobre a hospitalidade em outros textos, mas agora depois de escrever 

sobre a cidade, e pensando na questão da hospitalidade, concordo com 

Fernando Freitas Fuão.  

“A hospitalidade fica ameaçada numa cidade em que um grande número de 

pessoas não tem mais moradia, ou nunca tiveram, vivendo em condições 

extremas de miserabilidade. E, todas as portas que se poderiam abrir para elas 

estão fechadas. De outra maneira, refletir sobre a hospitalidade também é 

denunciar as formas de poder, as formas sutis pelas quais a ética da 

hospitalidade acaba por servir a outros fins que não são os seus, como os 

comerciais por exemplo. Hoje juntar desordenadamente o inessencial e o 

essencial é uma ameaça insuportável para nossa sociedade produtivista e do 

consumo. Numa sociedade devotada a quantificação do útil, do produtivo e do 

eficaz, o perigo supremo está no inútil, no improdutivo, no deficiente, na 

gratuidade absoluta como um desmascarar de todo o edifício dos valores da 

eficiência”165.  
Para além de pensar no tema da cidade como questão teórica e 

metodológica, penso que o tema da hospitalidade atravessa a cidade porque diz 

respeito à situação do estrangeiro, dos sem solo, sem pátria, de todos que de 

alguma forma estão fora, que não estão incluídos. Então entrar no tema da 

cidade pela hospitalidade nos reforça o entendimento que existe uma tensão 

entre ética e política que precisa ser enfrentada.  

 
165Disponível em: https://bit.ly/2WmL7Mj 
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“Andando a pé, sinto cheiros. Cidades têm aromas. O Rio, para mim, 

tem cheiro de fruta. Mais do que de maresia, porque conheci a 

cidade desviando das barracas das feiras livres que se espalham pela 

zona sul, da madrugada até o meio dia”166. 
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“Moro numa cidade que me oferece o mundo e, no entanto, passo 

o tempo todo tentando reproduzir a vida numa chácara de Itaara. 

Duvido que exista alguém em Nova York que vá ao teatro todos os 

dias. Além do mais, nem penso nisso quando estou recostado no 

balcão da bodega espiando o truco da mesa da direita. E ouvindo o 

caixeiro-viajante negociar com o turco de armarinho. Não há 

dinheiro que pague esse espetáculo”167. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
167 CANELLAS, 2013, p.26 
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Confesso que foi bem difícil escrever sobre a cidade. Digo, foi difícil iniciar 

uma discussão de um lugar tão solidificado, um conceito tão fechado. Fiquei 

pensando no Jader perguntando: - Reginaldo porque você não usou o Milton 

Santos, ou de um outro autor consolidado no campo da geografia, da arquitetura 

e do urbanismo? Então vou compartilhar o que aprendi com Lefebvre: 

“Porque muito provavelmente cada leitor já terá em mente um conjunto de 

ideias sistematizadas ou em vias de sistematização. Muito provavelmente, cada 

leitor procura um "sistema" ou encontrou o seu "sistema". O sistema está na 

moda, tanto ·no pensamento quanto nas terminologias e na linguagem. Ora, 

todo sistema tende a aprisionar a reflexão, a fechar os horizontes. Este livro 

deseja romper os sistemas, não para substituí-los por um outro sistema, mas 

para abrir o pensamento e a ação na direção de possibilidades que mostrem 

novos horizontes e caminhos. É contra uma forma de reflexão que tende para o 

formalismo que um pensamento que tende para a abertura trava o seu 

combate”168.  
 Foi isto que fiz aqui, não tenho certeza: eu creio. Antes mesmo de voltar 

aos livros, às indicações de leituras, as orientações de textos clássicos, fui 

buscar nas minhas vivências quais foram minhas experiências e quais 

perspectiva de cidades se apresentaram pra mim. Então aqui as cidades que 

intitulam os capítulos são, mais que aglomerações urbanas, um conjunto de 

pensamentos, de ideias, apresentados por pessoas que viveram aquele assunto, 

aquela história, como fez Calvino em As Cidades Invisíveis, ele as deixou ver. E 

nossa cidade enquanto campo de pesquisa foi uma cidade da rua de dentro, 

uma cidade que foi vivenciada de outra perspectiva. Não foi simples. Olhei a 

mesma cidade, o mesmo Centro do Rio de Janeiro, por seis meses. Ali observei 

os eixos de forças, a guerra por espaço, uma necessidade de pertença.  

 Então, penso que a minha cidade é a cidade construída com várias 

pedrinhas, não de brilhante, como na minha ideia primeira na infância, mas de 

pedrinhas miudinhas – foi assim que aprendi com Luiz Antonio Simas em 

pedrinhas miudinhas – onde cada pessoa possa colocar sua pedrinha e juntos 

possamos construir a nossa rua, quiçá a nossa cidade: a cidade do meu tempo.  

 Acho que depois de andar por tantas cidades, e recordar a cidade onde 

tive minhas primeiras experiências, recolho essas imagens que trouxe ainda da 

 
168 LEFEBVRE, 2001, p.8. 
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minha infância, alargadas pela rua de dentro, pelas cidades reformadas, a 

cidades hiperurbanizadas, e compreendo que são apenas imagens de cidades, 

e que a cidade real é a cidade que acontece. Em todas as cidades, múltiplas 

formas de hospitalidade coexistem, deste o estrangeiro que é bem recebido ao 

morador local que se oriente por uma sinalização urbana que acolhe uma 

necessidade particular. A cidade comporta um eixo de valor que acolhe os 

projetos de vida de outros sujeitos, neste sentido uma cidade que privilegia as 

relações humanas, foi essa ideia de cidade que trouxe para a pesquisa nesta 

tese.  

Antes de terminar, volto a uma lembrança, um graveto, obrigado 

Fernanda por me apresentar o Manoel de Barros169, vou terminar com ele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
169 Trecho de entrevista Manoel de Barros, faz do absurdo sensatez, ao Jornal Estado de São 
Paulo em 18.10.1997.  
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“Passava os dias ali, quieto, no meio das coisas miúdas. 

 E me encantei”. 
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Petrópolis, janeiro de 2020 
Escuta, acolhimento e resposta: vozes da pesquisa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

É preciso escutar outras vozes 

*** 
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O RIO DE JANEIRO DO MEU TEMPO 
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RIO DE JANEIRO, 25 DE FEVEREIRO DE 2017. 
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Av. Rio Branco 

EXTRA, Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2017 

O GLOBO, Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2017 

BRUNO É SOLTO 
Condenado a 22 anos de prisão 
pelo assassinato da ex-namorada 
Eliza Samúdio, o goleiro Bruno foi 
solto ontem, após 6 anos na 
cadeia. Ele acabou beneficiado 
pela lentidão da Justiça, e vai 
aguardar julgamento de recurso 
em liberdade. P.7 
O DIA, Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2017 

O DIA, Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2017 

Av. Rio Branco 

Av. Presidente Vargas 

RB1 – Av. Rio Branco, 
1 

Pequeno Jornaleiro 
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CRÔNICAS DA CIDADE: SÁBADO DE CARNAVAL 

 

Quanto riso, oh, quanta alegria 
Mais de mil palhaços no salão 

Arlequim está chorando 
Pelo amor da Colombina 

No meio da multidão 
 

Manchete de carnaval: Desgaste de Padilha preocupa governo. Está 

acontecendo uma crise na casa civil.  

Já era sábado de carnaval. Tomei banho e me preparei para 

encontrar minha amiga Karla. Ainda não tinha decidido para onde ir. De 

certo, iríamos almoçar pelo Centro Histórico da cidade do Rio de Janeiro e 

depois folhear algum guia para verificar quais eram os blocos que iriam sair 

na parte da manhã. A cidade estava cheia de turistas. Aqui no Brasil somos 

conhecidos como hospitaleiros. Volta e meia podemos viver um 

acontecimento com essas relações no nosso cotidiano. 

Como de costume nas manhãs de sábado de carnaval, acordei tarde. 

Marquei de encontrar com ela no Centro de Niterói em frente à estação das 

barcas para irmos juntos para o Rio de Janeiro. Karla atrasou... 

– Oi, Reginaldo, desculpa pelo atraso.  
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Fizemos a travessia de barca, chegando no Centro do Rio, do longe, 

fitei o relógio no centro de cidade e percebi que já tardava da hora do 

desjejum. 

– Vamos aproveitar para almoçar logo? Karla meio reticente aceitou. 

Procurei por ali mesmo, próximo à estação das barcas, um 

restaurante para comer. Paramos na rua do Ouvidor, que, nessa época de 

carnaval já estava no clima dos confetes e serpentinas. 

Ali, num bar agradável, nos sentamos e pensamos quase que 

instantaneamente na única bebida permitida no carnaval.  

– Bom dia, querem beber o que? Disse o garçom. Prontamente olhei 

para Karla e antes que ela recusasse, disse: 

– Uma cerveja, por favor.  

Por aqui, na “cidade maravilhosa”, é de costume às sextas e sábados 

comermos feijoada, e foi esse o pedido para o café da manhã. 

Ao fundo tocava uma marchinha de carnaval. A música, a 

arquitetura e todo conjunto da obra facilmente nos levariam ao Rio de 

Machado de Assis, de Chiquinha Gonzaga e tantos outros escritores e 

poetas que por ali viveram. 

– Nossa, que casal chato na mesa ao lado, não param de rir e falar 

alto. Garçom, por favor, traga mais uma cerveja – disse Álvaro, um cliente 

que estava sozinho na mesa ao lado.  

Na mesma fração de tempo Jorge se aproximou e pediu um trocado 

qualquer para um prato de comida. Mora por ali mesmo. Ali, naquela 

calçada. Tem dias que embaixo da escada da prefeitura. É um andarilho das 

travessas do centro do Rio de Janeiro. 

- Você quer comer? – disse Álvaro. 

- Sim, senhor. 

Álvaro levanta e oferece a cadeira para Jorge se sentar. Oferece num 

gesto comensal um copo para que Jorge o acompanhasse com a cerveja. Ele 

de pronto recusa, explicando que não bebe por conta do vício. Então, Álvaro 

oferece um refrigerante e pede o cardápio para Jorge escolher o que deseja 

comer. Apressado, de certo seria sua primeira refeição do dia, Jorge pede 

um prato executivo. 
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Questionado sobre o motivo que levara Jorge a estar na rua, o mesmo 

responde: – Já estou por essas bandas há uns 7 meses. Fiquei sem trabalho, 

e minha mulher disse que era pra eu voltar apenas quando tivesse um 

trabalho. 

Muita cebola sobre a carne, batata, arroz, feijão e salada, claro, um 

ovo frito. O garçom colocou o prato na frente de Jorge, que antes de iniciar 

seu processo comensal olhou para o prato com um olhar crítico, como se 

estivesse pensando: está tudo certo?! Então ofereceu ao seu anfitrião: 

– Está servido? 

– Não, obrigado. Bom apetite. 

Álvaro recusou... de certo já tinha enchido o bucho, reparei que já 

tinha um prato com restos de petiscos na sua mesa.  

*** 

O ato comensal é um ato político construído a cada relação que temos 

com a comida. Ali no ato comensal, nos sentamos à mesa – qualquer que 

seja essa – e atualizamos sentidos e costumes milenares. Na mesa, 

resolvemos questões de caráter privado e público. Talvez seja por isso que 

a comida consegue de nós, quase sempre, tudo que quer. Seja pelas questões 

químicas, seja pelo simples prazer do ato comensal. 

A mesa é sempre um lugar de poder. Existe uma arquitetônica oculta 

que é iniciada toda vez que alguém começa a comer.  
*** 

Nesse ritual Jorge pega cada talher com as mãos “corretas”, e inicia 

o processo comensal social apreendido em algum tempo e espaço da sua 

vida. Em meio a esse processo complexo, comer, beber, ele ainda conversa 

com Álvaro que, a essa hora, já estava extasiado pela conduta com que 

Jorge conduzia os alimentos até a boca. 

O casal ao lado segue conversando, agora de certa maneira 

impactados com a cena que acabaram de presenciar. A cidade dos 

paradigmas grita seus modelos engendrados, não consegue dialogar com o 

que vê, permanece rígida. Ora, o morador de rua, convidado por Álvaro 

para almoçar, apresenta todas as características de uma pessoa educada. 

É polido no trato com os serviços de hospitalidade que lhe foram oferecidos, 

conversa sobre qualquer assunto sem esticar por demasiado as 
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perspectivas. Fazedor de política, com certeza. Ou não quer contrariar o 

anfitrião.  

*** 

– Obrigado, preciso ir – disse Jorge. 

Depois de agradecer o almoço, Jorge se levantou e partiu. Na mesa 

ao lado, um silêncio ensurdecedor. Olhei para Karla, que também estava 

com os olhos lacrimejando por ter vivido uma experiência radical de 

hospitalidade. 

– Adeus, tu és muito falador. O céu é dos grandes silêncios 
contemplativos. Sussurra Machado de Assis, como que se quisesse dizer: – 

Escritor, essa crônica está por se perder no seu sentido. Você precisa fazer 

um estudo sobre a poética histórica das crônicas. Entender o gênero. Suas 

nuances. Suas possibilidades enunciativas. Continue aqui comigo, tenho 

algumas pistas. 

– Ontem de manhã, descendo ao Jardim, achei a grama, as flores e as 
folhagens transidas de frio e pingando. 
 Voltei ao Machado de 14 de maio de 1893, na crônica ‘A Semana’. 

Preciso me demorar por lá. Enquanto isto a manchete escreve e continua 

nas letras miúdas. “Para fazenda, ministro é articulador das reformas. 

Citado por amigo de Temer, ele ficará licenciado pelo menos até dia 6”170.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
170 Disponível em: https://www.vercapas.com.br/capa/o-globo/2017-02-25/ 
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Petrópolis, março de 2020 
Uma compreensão primeira, seria possível?  

 

O tempo e a palavra outra.  
 

Ao retomar a primeira crônica que apresentei, ainda no texto de 

qualificação, e ao reler os textos iniciais, percebi que não tinha tocado na questão 

da escrita da crônica como uma questão metodológica. Na verdade, a crônica é, 

para mim, a própria condição da cidade ser enunciada, nos seus atos cotidianos. 

Então resolvi trazer neste primeiro texto uma conversa sobre o gênero do 

discurso, e meus apontamentos sobre o acontecimento enquanto categoria 

filosófica.  

Mas por que isto é importante, por que estou trazendo essa discussão 

aqui, nessa parte da tese? Entendo que a vida é devir, neste sentido é 

acontecimento. Uma primeira pista é que decidi não separar o acontecimento, 

do existir evento como Bakhtin nos sinaliza, do processo de sua escritura. Então, 

foi aqui, depois de escrever este primeiro exercício de crônica que percebi não 

ter trazido para a tese, para o texto “Meus Encontros Metodológicos” a questão 

da crônica, a questão da vida como acontecimento.  

Benjamin em Obras escolhidas – Magia e técnica, arte e política – escreve 

no texto Sobre o conceito da história a questão do autor – cronista – com o 

acontecimento. Ele ressalta que “o cronista que narra os acontecimentos, sem 

distinguir entre os grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada 

do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido na história”171. No texto 

ele apresenta uma outra pista sobre o narrador, afirma que: 

“Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos 

pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam 

acompanhados de explicações. Em outras palavras: quase nada do que 

acontece está a serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço da informação. 

Metade da arte narrativa está em evitar explicações”172. 
 Então serei aqui o cronista que narra os acontecimentos sem dar 

explicações, como nos sinaliza Benjamin. Porque entendo que a explicação 

 
171 BENJAMIN, 1994, p.203. 
172 BENJAMIN, 1994, p. 203. 
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atende a um projeto discursivo identitário, nos conecta ao que um grupo 

específico quer que a gente veja, determinada narrativa em detrimento de muitas 

outras. A explicação destrói a complexidade dos acontecimentos na vida. Não é 

por acaso que Bakhtin aponta que a descrição do ato responsável se faz pela 

via literária. O narrador é aquele que narra o acontecimento. Acredito que as 

histórias aqui apresentadas por mim, em forma de crônicas, são histórias 

surpreendentes.  

Aqui apresento meu primeiro argumento do porque de eu ter escolhido o 

gênero crônica para trazer o enunciado do sujeito da pesquisa para a tese – que 

por si, já é um gênero. Percebo que, na verdade, não foi eu que escolhi esse 

gênero para trazer essas vozes, o gênero, o próprio acontecimento se 

apresentou dessa forma pra mim. De modo que reportar essa voz, esse 

acontecimento, em outro gênero seria correr o risco de objetificar a voz do outro, 

mortificando-a numa palavra monológica.  

Na verdade, não fui eu que percebi isto. Foi uma pista quente que a Miza 

me presenteou num dos nossos encontros no Grupo Atos-UFF; ela tem feito 

esse trabalho de compartilhar comigo tudo que chega até ela sobre crônicas. 

Tenho consciência que essa escrita se forma num coletivo muito rico, um espaço 

de trocas e vivências singulares.  

Embora os trechos da obra de Benjamim fossem em fragmentos e a parte 

que o autor escreve sobre a crônica estivesse posta apenas nesse fragmento 

supracitado, percebi que outra parte, de outro fragmento, também me ajudava a 

compreender sobre os gêneros na academia.  

Primeiro tive que entender que “sem dúvida, somente para a humanidade 

redimida o passado é citável, em cada um dos seus momentos vividos 

transforma-se numa citation à l’ ordre du jour – e esse dia é justamente o do juízo 

final”173, e que isso era uma questão dos eixos de forças que pretendiam afirmar 

uma ciência onde a palavra do outro não era colocada em questão, no sentido 

de ser uma palavra potente, uma palavra questionadora. Benjamin, diz que “a 

luta de classe, que um historiador educado por Marx jamais perde de vista, é 

uma luta pelas coisas brutas e materiais, sem as quais não existem as refinadas 

e espirituais. Mas na luta de classes essas coisas espirituais não podem ser 

 
173 BENJAMIN,1994, p. 223.  
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representadas como despojos atribuídos ao vencedor”174. Então compreendi que 

a minha palavra aqui, a minha escolha ao trazer o gênero crônica era essa força 

libertária de não trazer o gênero tese da forma já solidificada e engessada como 

apresentam, na maioria das vezes, as ciências clássicas. Essas palavras que 

trago para a tese dizem sobre um mundo que às vezes nem vemos, nem 

percebemos, um mundo cotidiano, criado por muitas vozes, que se contradizem 

o tempo todo, a vida concreta dos sujeitos expressivos e falantes, como aprendi 

com Bakhtin.  

Então resolvi enfrentar essa questão. Olhar para o gênero tese e entender 

que cada vez que, no mundo da cultura, uma voz se levanta, se levantam com 

ela muitos eixos de forças, muitas vozes, potentes e equipolentes como 

contrapalavras ao discurso colocado a priori. Continuei com Benjamin e 

compreendi que essas vozes, essas palavras, “se manifestam nessa luta sob 

forma de confiança, da coragem, do humor, da astúcia, da firmeza, e agem de 

longe, do fundo dos tempos. Elas questionarão sempre cada vitória dos 

dominadores”175. Então aqui resolvi convidar outras vozes para compor os textos 

que virão depois das crônicas, como este primeiro que está sendo apresentado 

aqui. Além dos autores já apresentados até agora, terei quatro pontos de apoio 

que utilizei no estudo como ponto de pesquisa: as estátuas do Pixinguinha, do 

Visconde de Mauá, da Mercedes Baptista e do Pequeno Jornaleiro. São estátuas 

que me possibilitaram olhar para o Centro do Rio de Janeiro através de um ponto 

de vista externo a mim, um “forte ponto de apoio externo”, como solicitou Bakhtin 

para escaparmos das armadilhas da identidade. Vou contar um pouco da história 

desses sujeitos ao longo dos textos pós crônicas, na verdade vou deixar que 

essas próprias vozes se revelem, em diálogo.  

Então a primeira coisa que fiz foi ir até a Rua da Travessa, fiquei na frente 

da estátua do Pixinguinha, que agora para mim não era mais estátua, mas era 

um herói encarnado em metal, fiquei ali em sua presença, o convidei para tomar 

um café. Acho que um café, o cheiro do café é esse lugar que acolhe os sujeitos 

para qualquer conversa, qualquer acontecimento. Como disse Miotello ao 

 
174 BENJAMIN, 1994, p. 224. 
175 BENJAMIN, 1994, p. 224 



 

150  

lembrar do seu nascimento: “Assim que nasci senti um gostoso cheiro do café. 

Um acolhimento sem igual”176. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
176 GEGe, 2018, p.107. 
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6 - Estátua Pixinguinha, Centro, RJ, 2019.  
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– Bom dia. Então, eu tenho vindo aqui por diversos dias, gostaria de 

convidar você para tomar um café, – disse.  

– Olha rapaz, vamos sim. Mas você quer conversar sobre o que 

exatamente? – perguntou.  

– Ainda não sei bem. A gente pode se sentar para tomar um café e eu 

tento explicar para você, pode ser? Penso que estou com dificuldade para iniciar 

umas conversas, dificuldade mesmo para compreender como as pessoas se 

encontram – indaguei.  

– Tudo bem, vamos ao café que tem ali na Rua do Mercado, respondeu. 

– Pensei em trazer um café aqui para você, não sabia que você podia sair 

daqui, – disse intrigado.  

– Rapaz, eu sou um artista, vivo da música, com minha arte posso ir para 

qualquer lugar, – respondeu.  

– Nossa, eu sempre escutei sobre a possibilidade de a arte transpor os 

limites do mundo, mas não sabia que uma estátua podia andar – disse.  

– É que você está acostumado a me representar a partir de um ponto de 

vista já pré-concebido, uma representação que não diz tudo sobre mim, é sempre 

limitada, – disse Pixinguinha.  

– Claro. Tenho estudado sobre isso no Grupo Atos, sobre representação 

e afiguração, mas hoje queria conversar com você sobre a questão do gênero 

crônica – disse.  

Entendo – respondeu. Eu sempre me expressei usando a música como 

gênero para enunciar a minha arte, através da música eu enunciava meu projeto 

e desejo de mundo, um mundo possível, onde a arte estava no centro. Mas me 

conte mais sobre o que você aprendeu sobre o gênero crônica nesse seu estudo.  

Mello nos apresenta um modo de olhar para a questão do gênero. Ela 

apresenta isso como o quarto princípio177 para uma heterociência: afirma que “o 

sujeito do enunciado tem projeto discursivo com sua visão de mundo em um 

gênero. O gênero é o modo como o autor entra na vida, como penetra no real. 

Sem o gênero nem perceberíamos o real”178. Então seria uma incoerência e uma 

 
177 Os outros princípios estão em O amor em tempos de escola. São Carlos, Pedro & João 
Editores, 2017. 207p. por Marisol Barenco de Mello.  
178 MELLO, 2017, p.150. 
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falta de compreensão retirar o enunciado do sujeito do espaço-tempo-gênero 

que ele foi produzido para uma outra composição textual.  

É que, como ressalta Mello, “cada gênero é uma fenda ao real, um foco 

de luz na realidade e numa frequência. Quanto mais gêneros, mais larga a visão 

de mundo”179. Neste sentido ao afirmar a crônica como esse gênero capaz de 

enunciar um pedaço de mundo abrimos uma fenda, uma brecha no tempo-

espaço jamais acessado na história da cultura. E é aqui neste espaço-tempo que 

a vida concreta acontece, de novo, de modo renovado. Uma vida que apresenta 

uma palavra potente, forte e de natureza criadora. Uma palavra que na sua 

própria construção tem força motriz para mover e acessar toda a história da 

civilização.  

Mello ao propor esses princípios está apontando um caminho, um 

caminho teórico-metodológico para que possamos pensar nas pesquisas 

acadêmicas, no cuidado que devemos ter com os enunciados dos sujeitos da 

pesquisa. Segundo Bakhtin180 “os gêneros do discurso organizam nossa fala da 

mesma maneira que a organizam as formas gramaticais (sintáticas)”. 

Isto porque antes mesmo de aprender a falar, ou a ler e a escrever, já 

respondemos. Uma criança responde em gêneros múltiplos. Mas essa questão 

está sendo tratada por Fernanda na sua tese: À moda ave: transver a 
linguagem infantil aos olhos de Manoel de Barros. Fica para uma outra 

conversa, uma conversa com ela, claro. Bakhtin diz ainda que “aprendemos a 

moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala do outro, sabemos de 

imediato, bem nas primeiras palavras, pressentir-lhe o gênero, [...], ou seja, 

desde o inicio, somos sensíveis ao todo discursivo que, em seguida, no processo 

da fala, evidenciará suas diferenciações”181. 

Mas não pretendo esgotar toda essa conversa aqui, compreendi que os 

gêneros discursivos estão divididos em dois grupos: os gêneros primários, 

ligados às relações cotidianas (conversa cotidiana, linguagem familiar) e os 

secundários, os mais complexos (teatro, romance), e que a vida é enunciada em 

gêneros diversos. Essa multiplicidade de formas de dizer fazem parte das 

enunciações dos sujeitos expressivos e falantes bakhtinianos.  

 
179 MELLO, 2017, p.150. 
180 BAKHTIN, 2010, p.302.  
181 BAKHTIN, 2010, p.302. 
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– Porque você não fala do Luiz Edmundo, aquele que você conheceu na 

casa Vila Olivia? Já falei com você que tem parte da história dele dentro da 

biblioteca do Paço Cultural. Aliás ele também foi um cronista, disse Pixinguinha. 
– Calma. Não posso abrir tantas frentes de diálogo – disse.  

– Como assim, não pode? Não estou pedindo pra você fazer um tratado 

sobre o gênero crônica, muito menos que você precise esgotar tudo aqui, neste 

texto. Você pode ir trazendo em cada texto um pouco mais, a escritura é como 

compor uma música, você vai escrevendo, aos poucos, pouco a pouco, até que 

no fim existe um todo artístico que nenhum autor não é capaz de precisar quando 

começou, apenas quando terminou - respondeu.  

– Tudo bem, vou fazer isto – disse, entusiasmado. Mas irei fazer com, com 

Luiz Edmundo, vou deixar que ele fale sobre seu mundo, sobre o Rio de Janeiro 

do seu tempo.  
Prazer, Luís Edmundo182.  

Assim mesmo, que começo a falar, como quem termina uma carta, 

um bilhete ou até mesmo um cumprimento inicial de uma conversa 

qualquer. Fui jornalista, poeta, cronista, memorista, teatrólogo, historiador 

e orador, nasci no Rio de Janeiro em 26 de junho de 1878 e faleci na mesma 

cidade em 8 de dezembro do outro século, em 1961. Vê que ousadia, morto 

que escreve. Estou a fazer isto por outros braços, pelas memórias de outros. 

Mas acredite, sou eu mesmo.  

Fui aos vinte anos de idade encarregado por Cardoso Júnior da 

direção da Revista Contemporânea, uma revista de publicações da 

vanguarda do Simbolismo Brasileiro. Trabalhei também na Imprensa da 

Alcindo Guanabara, Correios da Manhã, que eu mesmo acabava de fundar, 

tudo isto entre 1899 a 1990. Acho que foi em Correios da Manhã que 

comecei a escrever diretamente sobre a cidade do Rio de Janeiro, escrever 

sobre o Rio de Janeiro do meu tempo, que depois iria se transformar em 

livro. Fui um poeta de cunho impressionista, quase sempre trazia 

elementos do Parnasianismo e do Simbolismo para minha escritura.  

 
182 Disponível em: http://www.academia.org.br/academicos/luis-edmundo/biografia. 
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Sou assim, um carioca apaixonado por sua cidade. Depois de muito 

escrever sobre o amor, me dediquei a ser prosador, falar sobre a cidade, o 

que me transformou num notado cronista do meu tempo.  

Entendeu agora? – disse Pixinguinha. – Sim, compreendo. Entendo a 

necessidade de trazer outras vozes para compor essa discussão. Mas não 

preciso trazer tudo agora, né? Como se eu fosse dar conta de acabar com toda 

discussão, todas as questões. Acho que coloquei de onde estou falando. Trouxe 

alguns elementos para pensar a questão dos gêneros dos discursos. 

– Sei que você trouxe Machado de Assis, quando falou sobre a questão 

das crônicas, não precisa falar dele aqui novamente, entenda o processo, o seu 

processo. Começou com talvez o autor mais clássico que fala de crônica no Rio 

de Janeiro e no Brasil, mas logo encontrou outros cronistas. Lembra-se de 

quando estava sentado na escada da Casa França Brasil e participou da história 

da moça da cadeira de rodas? Então, naquele dia você tinha comprado o livro 

“Crônicas para ler em qualquer lugar”. É isso, cada dia um encontro diferente, 

mas não precisa abandonar quem lhe trouxe até aqui, pode seguir com, com 

todos eles – disse Pixinguinha. 

– Compreendo. Acho que irei fazer esse percurso, ir catando as coisas 

pelo caminho. Aprendi isto com a Fernanda, ela passou a vida catando os 

gravetos. Essas pequenas fagulhas que são capazes de incendiar a nossa 

existência. Vou compondo com essas vozes meu argumento, meus estudos, 

depois a gente verifica se funcionou.  

– Mas você ainda não disse nada do que achou da crônica. – Acho que 

você não tocou na questão do encontro, nas questões da hospitalidade que você 

enxergou no acontecimento – respondeu. 

 Vou contar um pouco, vou contar do meu lugar o que vivi. O que 

presenciei foi um ato de hospitalidade genuíno. Unidos pelas questões da 

comensalidade, dois homens da cultura, dois homens de tempos e espaços 

diferentes foram unidos, condensados num cronotopo outro, um encontro 

singular. Ali, para além de ver, vivenciei, na mesa ao lado, ainda carrego a 

lembrança do olhar de Jorge. Acho que o encontro aconteceu porque Álvaro 

olhou para Jorge sem julgamento. Olhou apenas Jorge enquanto um humano na 

presença de outro humano. A questão da comensalidade é uma questão central 

da hospitalidade, assim como apontou Boff em Virtudes para um outro mundo 
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possível. A hospitalidade tem relação com essa abertura incondicional para o 

outro. Foi isto que aconteceu. Álvaro ao convidar Jorge para sentar-se com ele 

e comer, atualiza na história da humanidade esse ritual milenar. Derrida também 

sentiu isto, ao chegar na França do seu tempo. Um estrangeiro, um homem de 

fora, de fora do lugar e sobretudo com questões de fora.  

 Nessa mesa comensal se atualizam as práticas humanas mais antigas de 

todos os tempos. A comida é como esse elemento que agrega os humanos, que 

além de alimentar o corpo, alimentam a alma. Um ritual quase sagrado, onde a 

comida e a bebida são em si linguagens, tão primárias que todo o ritual pode ser 

escutado e escrito sem nenhuma palavra, apenas uma imagem. Voltei na crônica 

e tentei olhar para a mesa, para o prato com um ovo frito. Ali havia todos os 

elementos para pensar as questões da hospitalidade. A comida retoma a 

hospitalidade no seu mito fundador, quando Báucis e Filêmon prepararam “a 

comida com o melhor que possuíam, os pães, os legumes, os ovos, o óleo, o 

vinho e o último pedaço de toucinho para a sopa. E, por fim, a sobremesa de 

tâmaras e figos secos”183. 

*** 

Mas neste dia não aconteceu apenas isto. Era sábado de carnaval e as 

páginas dos jornais traziam nas manchetes, com letras grandes, o cenário de 

uma das maiores festas do Rio de Janeiro do meu tempo: o carnaval carioca. 

Comecei as crônicas no sábado de carnaval, depois fui ao campo de pesquisa 

durante um semestre, sempre às quartas-feiras. Quarta-feira de cinzas é o dia 

que acaba o carnaval. Talvez eu já soubesse que a pesquisa iria acabar um dia, 

só não sabia que seria numa quarta-feira, que não era de cinzas. 

 

 

 

 

 
183 BOFF, 2005, p.100 
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- EXTRA! EXTRA! - grita o Pequeno Jornaleiro. 

 - Cantor Victor é acusado de agredir a esposa grávida. 

 

 

 

- EXTRA! EXTRA! 

- Goleiro do Flamengo Bruno é solto após 6 anos na cadeia. 
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– Nossa que barulho, esses meninos gritam alto mesmo. Mas me diga 

uma coisa, por que você não trouxe essas informações na tese? - disse 

Pixinguinha.  

Não sei, nesse dia acho que olhei apenas para um pequeno evento 

cotidiano, do Rio de Janeiro do meu tempo. Olhei para Jorge e Álvaro. Nesse 

mesmo dia, em que estava sentado com Karla no Rua do Ouvidor, a família de 

Eliza Samúdio ainda chorava a injustiça da soltura do assassino do seu familiar. 

Acho que não vi. Pelo menos meus olhos não me deixaram ver as letras miúdas 

das páginas dos jornais, que também são discurso. Hoje me pergunto: o que o 

texto queria dizer e o que evitava? Ler é um processo de constante 

desconstrução. 

Acho que você ainda não acabou, precisa dizer mais – afirmou 

Pixinguinha.  
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*** 

DAR DE COMER É UM ATO DE HOSPITALIDADE. 

*** 
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RIO DE JANEIRO, 25 DE SETEMBRO DE 2019. 
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Av. Rio Branco 

Av. Rio Branco 

Praça 
Mauá 

EM MEMÓRIA DE ÁGATHA 
Dom Orani presidiu missa na Igreja da Penha 
em homenagem a menina morta no Alemão 

O DIA, Rio de Janeiro, 25 setembro 2019 
 

 

Witzel acaba com incentivo 
a policiais que matarem 
menos em operação 
O governador Witzel retirou mortes 
decorrentes de ações policiais do sistema de 
metas, base das gratificações. Analistas 
criticam. PÁGINA 16 

O GLOBO, Rio de Janeiro, 25 de setembro 2019 

Trabalhador pagará imposto sobre hora 
extra, férias e 13º 
Lei sancionada por Bolsonaro mexe com os valores da 
indenização na rescisão. 

EXTRA, Rio de Janeiro, 25 setembro 2019 
c  

EXTRA, Rio de Janeiro, 25 setembro 2019 

O GLOBO, Rio de Janeiro, 25 setembro 2019 

Igreja da 
Candelária 

“Vi um buraco no seu 
corpo. Ela começou a 
gritar: mãe, mãe, mãe” 
Mãe da menina Ágatha relata os 
últimos momentos da filha, morta por 
bala perdida dentro de uma Kombi no 
Alemão. Ontem, Witzel acabou com o 
prémio para policiais que matarem 
menos. PÁGINAS 3 a 5 

Central do Brasil 
c  

Av. Presidente Vargas 

Av. Rio Branco 

Pequeno Jornaleiro 
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CRÔNICAS DA CIDADE: CASA VILLA OLIVIA  
 

Tudo isto cansa, tudo isto exaure184. Este trecho está na crônica de 

29 de novembro de 1893, onde durante a Revolta Armada no Rio de 

Janeiro, o regime estabeleceu uma censura de um mês à Gazeta de Notícias. 

Foi nesse cenário que Machado de Assis escreveu algumas crónicas da 

coletânea A Semana. Rio de Janeiro, setembro de 2019 – Estou há dois 

meses andando por esta cidade, registrando cada rua, cada espaço antes 

não visto. Burrice, minha. Ainda não compreendi totalmente que a cidade 

se move, se transforma a cada ato humano. Hoje estava chovendo muito. 

Aquelas chuvas que pegam os cariocas desprevenidos. Parei para ler as 

notícias e tomar café da manhã, mas já era meio dia. Em dias de chuva é 

muito difícil achar um lugar calmo para tomar café, fica tudo cheio, cheio 

de gente.  

Acabei de ler no jornal: Em memória de Ágatha Dom Orani presidiu 
missa na Igreja da Penha em homenagem à menina morta no Alemão. 
Nossa, essa semana está bem difícil. Andando em direção ao Largo da 

Prainha, local onde encontra-se a estátua da bailarina Mercedes Baptista, 

 
184 ASSIS, 2013, p.189. 
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me deparei com a escada do Morro da Conceição. Avistei um café. Mas 

resolvi subir um pouco mais e ir no Bar Imaculada almoçar. O bar estava 

cheio. Ao lado vi uma casa grande, com aquelas fachadas restauradas: Casa 

Villa Olivia185. Resolvi entrar. 

– Boa tarde. 

– Olá, boa tarde - disse um senhor de bermuda e camiseta.  

Nas minhas caminhadas de pesquisa pelo Centro da cidade do Rio de 

Janeiro conheci o Sr. Peri, dono de uma casa antiga no Morro da Conceição. 

Sr. Peri tem um enorme acervo de objetos antigos que (re)contam a 

história do Rio de Janeiro, e de outros lugares também. Foi lá que conheci 

Luiz Edmundo e o Rio de Janeiro do seu tempo. Luiz Edmundo estava todo 

empoeirado e dividido em quatro volumes, claro que se trata de um livro. 

Logo de cara achei muito interessante e curiosa a forma com que ele 

contava sobre o cotidiano de sua cidade. Era jornalista. Cronista.  

Pedi um copo de água, depois uma cerveja, ainda não tinha almoçado, 

perguntei ao Sr. Peri se tinha algo para comer, ele respondeu – o que você 

quer comer? Não sei bem, estou acostumado a comer ali no Bar Imaculada. 

Ele disse – tudo bem, vamos pedir lá algo para comer. Foi de lá que veio a 

punheta milagrosa de Fátima, uma iguaria capaz de ressuscitar qualquer 

folião na quarta-feira de cinzas. Trata-se de um delicioso bolinho de 

bacalhau com batata, que mergulhado em azeite proporciona um deleite 

gastronómico. Comemos e bebemos a tarde toda. Nesse dia resolvi não ficar 

apenas estudando, pelo menos não de maneira tão formal como estava 

fazendo.  

Fechei a agenda, deixei o lápis sobre a mesa, um bloquinho de 

anotações (presente da Marisol), um pouco de cerveja já tinha pingado na 

agenda, indicativo que era hora de parar de beber ou de parar de escrever, 

acho que tomei a decisão mais acertada. Deixar o celular gravando a 

conversa, não sei se foi certo, mas deixei.  

Sr. Peri tem um sonho de abrir um restaurante temático no andar de 

cima da casa, fui conhecer o local. Um lugar com tanta história que não 

caberia aqui nesta tese. Fomos para a cozinha que é o local onde me sinto 

 
185 Disponível em: https://bit.ly/39cx7ty. 
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mais em casa. Tinha cada taça, cada talher de prata, uma belezura só. 

Retornamos para a parte de baixo da casa, a cerveja tinha acabado. 

Perguntei se eu podia fazer uma caipirinha para nós. Foi nesse dia que 

entrei num bar estranho, com copos estranhos, limão, era tudo estranho, 

mas não teve jeito. Depois desse dia e de todos os outros dias eu já sentia 

que ali era um pouco o meu lugar também. 

– Preciso ir embora, disse preocupado com a hora.  

– Fica mais um pouco, vamos tomar café lá em casa – disse Sr. Peri.  

– Oi? Não obrigado – respondi meio espantando. Não entendi como 

uma pessoa chama a outra para tomar café na casa dela assim, uma pessoa 

que ela acabou de conhecer. Coisas do Rio de Janeiro.  

– Você gostou da casa? Perguntou Sr. Peri. 

– Gostei, claro. Tudo aqui é muito bonito. Tem muita coisa importante 

aqui, muita coisa boa. Resolvi olhar a estante de livros novamente, já tinha 

olhado o livro do Luiz Edmundo umas duas vezes. Paguei a conta e me 

despedi do Sr. Peri, que perguntou: – você volta semana que vem?  

Mãe da menina Ágatha relata os últimos momentos da filha, morta 

por bala perdida dentro de uma Kombi no Alemão. Ontem, Witzel acabou 

com prêmio para policiais que matarem menos. "Vi um buraco no seu corpo. 

Ela começou a gritar: mãe, mãe, mãe”! 

Voltei a Machado de Assis186, minha primeira referência de cronista. 

Ao escrever aquela crônica de 26 de novembro de 1893 ele estava cansado, 

exaurido. Estou um pouco assim. Vou terminar com ele.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
186 ASSIS, 2013, p.206. 
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UMA CRÔNICA (DE QUARTA-FEIRA) – GRIFO MEU 
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Petrópolis, abril de 2020 
	

Fiquei pensando no tempo, no espaço. Fiquei pensando no 

distanciamento necessário para que nos consigamos voltar a um tempo-espaço 

outro. Hoje terminei de juntar os elementos de estudos para compor o texto 

posterior à crônica Casa Villa Olivia. Confesso que foi muito difícil relembrar a 

história de Ágatha. Sim. No período da pesquisa morre no Rio de Janeiro Ágatha, 

uma criança. Uma vida, uma história, uma mente grávida de sonhos e desejos.  

Imagino que deve ser muito difícil para todos dar conta disso tudo. Não 

se trata apenas de uma história do jornal, não é apenas mais uma morte, é a 

vida concreta de Ágatha que foi interrompida pela total falta de preparo de uma 

sociedade identitária.  

Mas vou deixar isto para outra conversa, talvez num outro espaço-tempo 

onde minhas questões axiológicas me permitam falar, escrever sem a emoção 

que me toca agora. 

– Também estou triste, na verdade cansada. Há tempos estou nessa luta, 

a luta do povo preto, para retirar essa carne do mercado, a carne negra – disse 

Mercedes Baptista.  

– Mas o que faço agora, como dou sequência a essa escrita? 

– Você pode retornar à questão da crônica, tratar dos assuntos teóricos 

que você identificou lá – disse Mercedes Baptista. 

Compreendo. Tive um encontro. Um encontro não planejado. Acho que 

vivi relações de hospitalidade tão genuínas que não me dei conta. Sr. Peri me 

levou para conhecer a casa dele, sim, ele me levou para conhecer os espaços 

para além do bar. Abrir a casa é um ato de hospitalidade muito radical. Fiquei 

pensando em Derrida ao chegar na França, se ele tivesse conhecido alguém 

como o Sr. Peri, essa pessoa que abrisse a casa pra ele. Uma acolhida, uma 

casa, um abrigo.  

Acho que foi por isso que ele mergulhou tão profundamente nos estudos 

da hospitalidade, na questão do estrangeiro. Era uma questão dele. Trouxe um 

pouco disso no texto onde faço um estudo sobre a hospitalidade. Acho que foi 

este meu encantamento com os escritos de Derrida. Entender que somente 

nessa relação de quem vive, se produz algo tão visceral. Não estou afirmando 
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com isso que toda escrita surge de uma vivência. Mas as palavras de Derrida 

pareciam tão próprias que era impossível ele não ter tido aquela experiência.  

Deixa eu voltar a falar da Casa Villa Olivia. Por aqui sempre tem muita 

música, exposição artística, dança. Certamente Mercedes Baptista dançou por 

aqui. – Não, não dancei não, disse ela. Já tem tempo que vejo você por aqui, 

passa todas as quartas-feiras, mas já vi você aqui outros dias – disse ela.  

Mercedes Batista era bailarina do Teatro Municipal.  

– Oi, como assim, você que irá contar minha história? – disse meio brava.  

– Desculpa, disse envergonhado. Sei que preciso cuidar disso. O estudo 

da palavra reportada é sempre um grande desafio. Isso porque a palavra do 

outro quando me chega, vem assim, sem avisar, vem cheia de tensão, com 

corpo, uma palavra viva e própria. 

Vou tentar compor uma pequena reflexão, espero que aos poucos você 

possa dizer a sua palavra sem que eu tenha o menor controle disso, espero.  

***	
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                                                7- Estátua Mercedes Baptista, Centro, RJ, 2019. 
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A palavra vai à palavra. Ao pensar no tema do discurso reportado, lembro 

sempre do texto o Discurso de Outrem de Volóchinov, capítulo nove do livro 

Marxismo e Filosofia da Linguagem. De certo que entendo que a questão do 

discurso é o tema principal da obra de Bakhtin e do Círculo, naquela ocasião. 

Nesse sentido a questão do discurso reportado pode ser observada em outros 

textos e estudos do Círculo. Vou pontuar aqui alguns trechos e fazer uma 

pequena reflexão do texto supracitado que nos ajudam a compreender e tecer 

melhor o diálogo. Isto não impede de, ao escrever, lançar mão de outros trechos 

na obra de Bakhtin. 

Ao fazer os apontamentos dos trechos percebi que a leitura precisava ser 

mais demorada, no sentido do tempo de cada palavra, cada frase, cada 

parágrafo. Voltei fichando os pontos que me pareceram críticos nesta leitura, 

com objetivo de pensar junto com Volóchinov: quais caminhos podemos 

aprender para garantir a voz de outrem (a palavra, o enunciado concreto do 

sujeito) no texto? Os trechos me ajudaram a catar as pistas. Ao mesmo tempo 

que fui lendo, também compreendi que não dava para negociar com a palavra 

do outro.  

Entendo que o processo de negociação faz parte do diálogo. Entretanto o 

que tenho observado nos estudos produzidos nas Ciências Humanas é uma 

sobreposição da palavra do outro (do pesquisador) em detrimento da palavra do 

sujeito da pesquisa. Nos deparamos também com a questão do contexto, e que 

o contexto do enunciado iria, de certo modo, garantir essa concretude de palavra 

de outrem. Compreendi também que não se deve separar o discurso de outrem 

do contexto enunciativo no qual o discurso foi produzido, e que, ao fazê-lo, 

empobrecemos o enunciado; nesse sentido empobrecemos o mundo das forças 

transformadoras que ali deixaram de existir. 

Continuei procurando as pistas para compreender a questão do contexto 

no texto, fui aos Apontamentos de 1970 e 1971, presentes no livro ECV (Estética 

da Criação Verbal). Bakhtin aponta que “os tipos de discurso levam em conta as 

mudanças por culturas e épocas”187. Neste sentido entendo que ele está falando 

também do contexto onde o enunciado foi produzido. Ele afirma ainda que “não 

 
187 BAKHTIN, 2011, p.369. 
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pode haver enunciado isolado. Ele sempre pressupõe enunciados que o 

antecedem e o sucedem”188, o contexto. Assim é necessário “compreender o 

texto tal qual o próprio autor de dado texto o compreendeu”189. Outro desafio.  

 É importante ressaltar que ter acesso ao contexto não garante que o outro 

terá acesso ao ato no qual foi produzido o texto, até porque “o contexto é 

potencialmente inacabável” 190 , de sentidos. Bakhtin aponta ainda no texto 

Metodologia das Ciências Humanas o problema do “contexto da interpretação. 

O problema dos contextos distantes. Renovação interminável dos sentidos em 

todos os contextos novos. O pequeno tempo – atualidade, o passado imediato e 

o futuro previsível em que nenhum sentido morre”191. 

Então, quais seriam os caminhos da escritura do autor para garantir a 

tonalidade, a tecitura, o centro emotivo-volitivo da palavra de outrem?  

Penso que para além dos recursos estilísticos, podemos trazer o contexto 

no qual o enunciado foi produzido. Cuidar da coloração lexical do discurso do 

outro. Em muitos processos de escrituras os escritores transformam a fala do 

outro numa fala sua, divorciando a fala do contexto narrativo onde ela foi 

produzida. Devemos desenhar muito bem as personagens do texto. Para além 

da tonalidade, ver com a personagem. Bakhtin diz em Problemas da poética de 

Dostoiévski que não podemos entrar na personagem nem falar dela de fora, só 

podemos forçar que ela se revele, pela via dialógica. Provocá-la, polemizar com 

ela. Nunca entrar no seu corpo, assim poderíamos garantir a alternâncias dos 

sujeitos falantes.  

Primeiro Volóchinov (2014) nos diz que “o discurso citado é o discurso no 

discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso 

sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação” 192 . Neste sentido 

entendo que a produção do discurso é feita na vida, via palavra do outro e o 

contexto é um elemento fundamental para garantir e ampliar o olhar do autor 

sobre o enunciado produzido. Mas não devemos nos limitar ao tratamento desse 

discurso. O autor supracitado afirma ainda que “se nos limitarmos ao tratamento 

do discurso citado em termos temáticos, poderemos responder às questões 

 
188 BAKHTIN, 2011, p. 371. 
189 BAKHTIN, 2011, p. 377. 
190 BAKHTIN, 2011,  
191 BAKHTIN, 2011, p. 409. 
192 VOLÓCHINOV, 2014, p. 150. 
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“Como” e “De que falava fulano?”, mas “O que dizia ele?” só pode ser descoberto 

através da transmissão das suas palavras, mesmo que só sob a forma de 

discurso indireto”193.  

Acho que aqui encontramos uma pista forte para pensar e refletir sobre a 

questão do discurso reportado. Compreendo que criar um plano polifônico é o 

que garante a voz ativa dos sujeitos; plano polifônico, este termo que Bakhtin 

inventou para dizer isso: nesse plano esse sujeito da pesquisa bakhtiniana, que 

é um sujeito expressivo e falante, enuncia concretamente a muitas vozes. Não 

se trata de um sujeito passivo ao discurso, ao enunciado produzido, o que temos 

é um sujeito que responde a um sujeito ativo, que na vida responde sem álibis.  

Volóchinov diz ainda que “a diluição da palavra citada no contexto 

narrativo não se efetua, e não poderia efetuar-se, completamente: não somente 

o conteúdo semântico, mas também a estrutura de enunciação citada 

permanecem relativamente estáveis, de tal forma que a substância do discurso 

do outro permanece palpável, como um auto-suficiente194”. Aqui ele faz uma 

crítica ao modelo discursivo que pretende silenciar o discurso de outrem.  

Mas o que se passa no diálogo? Volóchinov diz que “esse fenômeno de 

reação a palavra vai à palavra é, contudo, radicalmente diferente do que se 

passa no diálogo. Aí, as réplicas são gramaticalmente separadas e não são 

integradas num contexto único”195. Acho que aqui temos um ponto de partida 

para pensar na construção dos enunciados em contexto. Volóchinov não 

responde de cara às provocações apresentadas, na verdade ele traz 

questionamentos para construir argumentos, algumas questões são: 

“Como, na realidade, apreendemos o discurso de outrem? Como o receptor 

experimenta a enunciação de outrem na sua consciência, que se exprime por 

meio do discurso interior? Como é o discurso ativamente absorvido pela 

consciência e qual a influência que ele tem sobre a orientação das palavras que 

o receptor pronunciará em seguida?”196 
Aqui Volóchinov apresenta as questões sobre o discurso de outrem que 

irão ser tratadas no texto supracitado. Não no sentido de responder às questões, 

 
193 VOLÓCHINOV, 2014, p. 150. 
194 VOLÓCHINOV, 2014, p. 151. 
195 VOLÓCHINOV, 2014, p. 15.  
196 VOLÓCHINOV, 2014, p. 152 
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mas de apontar quais são os caminhos para reportar esse discurso. Podemos 

também encontrar outras pistas na obra de Bakhtin e do Círculo. 

O autor afirma que “naturalmente, há diferenças essenciais entre a 

recepção ativa da enunciação de outrem e sua transmissão no interior de um 

contexto”197. Quais seriam estas diferenças? Será que na composição artística 

dialógica o autor pode trair o discurso reportado?  

Volóchinov diz que “estamos bem longe, é claro, de afirmar que as formas 

sintéticas – por exemplo as do discurso direto ou indireto – exprimem de maneira 

direta e imediata as tendências e as formas de apreensão ativa e apreciativa da 

enunciação de outrem”198. Neste sentido, penso que ele esclarece que não há 

garantias, no texto, que com o discurso direto ou indireto teremos o todo do 

enunciado.  

A escrita é uma tentativa de manter vida, no seu valor axiologico as 

palavras dos sujeitos no texto, mas é sempre uma tentativa. Isto porque “a língua 

não é um reflexo das hesitações subjetivo-psicológicas, mas das relações 

sociais estáveis dos falantes”199. Então em cada relação social estabelecida pelo 

sujeito expressivo e falante abrimos um leque de possibilidades de sentidos dos 

discursos. O que temos no texto é um recorte cronotópico de uma situação, vista 

a partir de um ponto de vista, de um sujeito, nunca da totalidade do evento, que 

se utiliza da linguagem para trazer para o texto a palavra de outrem. O contexto 

aqui é um forte aliado nessa composição do enunciado. Isso deve ser feito no 

interior do enunciado. Volóchinov afirma que “é no quadro do discurso interior 

que se efetua a apreensão da enunciação de outrem, sua compreensão e sua 

apreciação, isto é, a orientação ativa do falante”200. 

Ele diz ainda que “esse processo efetua-se em dois planos: de um lado, 

a enunciação de outrem é recolocada no contexto de comentário efetivo que se 

confunde em parte com o que se chama fundo perceptivo da palavra”201. Aqui 

temos um grande desafio, o de garantir que a palavra de outrem não se trate de 

um breve comentário, e sim que essa palavra revele em parte o enunciado 

concreto do sujeito junto ao contexto na qual foi produzida. Por fim Volóchinov 

 
197 VOLÓCHINOV, 2014, p. 152. 
198 VOLÓCHINOV, 2014, p. 152. 
199 VOLÓCHINOV, 2014, p. 153. 
200 VOLÓCHINOV, 2014, p. 154. 
201 VOLÓCHINOV, 2014, p. 154. 
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faz uma crítica à pesquisa nas ciências clássicas, ele diz que “o erro fundamental 

dos pesquisadores que já se debruçaram sobre as formas de transmissão do 

discurso de outrem é tê-lo sistematicamente divorciado do contexto narrativo”202. 

Aqui temos uma outra pista da composição do enunciado, que é não separar a 

palavra de outrem no contexto na qual ela foi produzida.  

Volóchinov segue fazendo uma crítica aos estudos do discurso reportado. 

Ele diz que “convém discernir claramente nesse quadro até que ponto a 

apreensão social do discurso de outrem é diferenciada numa determinada 

comunidade linguística, até que ponto as expressões, as particularidades 

estilísticas do discurso, a coloração lexical, etc., são distintamente percebidas e 

têm uma significação social”203. Aqui temos um outro desafio para o autor. Como 

garantir essa coloração lexical? Quais os elementos presentes na palavra do 

outro que garantem essa coloração lexical? Em grande parte da produção temos 

acesso a um conjunto de enunciados produzidos, muitas das vezes fora do 

contexto social do sujeito expressivo e falante. Como que se o sujeito, ao 

encontrar com o pesquisador, cobrisse seu rosto com um véu, muitos véus, de 

modo que a garantia do enunciado concreto se forja com a inserção direta da 

palavra do outro; como uma garantia do que foi vivido no ato, no acontecimento, 

e o contexto é um alargamento desse enunciado.  

Volóchinov continua com a crítica à formação do enunciado, da palavra. 

Ele ressalta que “convém discernir igualmente o grau de firmeza ideológica, o 

grau de autoritarismo e de dogmatismo que acompanha e apreensão de 

discurso” 204 . E que essa palavra deve ser produzida nos atos da vida, no 

acontecimento concreto e fora dos meios de força e autoridades. Ele diz que 

“quanto mais dogmática for a palavra, menos a apreensão apreciativa admitirá a 

passagem do verdadeiro ao falso, do bem ao mal, e mais impessoais serão as 

formas de transmissão discurso de outrem”205. Neste sentido não temos como 

garantir que o enunciado, mesmo a palavra citada, tenha sido dita daquela 

forma. O contexto nesses casos não garante que o enunciado não foi 

manipulado. Temos aqui um outro desafio, trazer no texto a palavra reportada 

 
202 VOLÓCHINOV, 2014, p. 153. 
203 VOLÓCHINOV, 2014, p. 155. 
204 VOLÓCHINOV, 2014, p. 156. 
205 VOLÓCHINOV, 2014, p. 156. 
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apresentando caminhos para que ela não seja uma palavra forjada de modo 

falso, entre a palavra do pesquisador e a palavra do sujeito da pesquisa.  

Volóchinov segue na criação dos argumentos dizendo que “na segunda 

orientação da dinâmica de inter-relação da enunciação e do discurso citado, 

observamos processos de natureza exatamente oposta”206. Ele diz que “a língua 

elabora meios mais sutis e mais versáteis para permitir ao autor infiltrar suas 

réplicas e seus comentários no discurso de outrem. O contexto narrativo esforça-

se por desfazer a estrutura compacta e fechada do discurso citado, por absorvê-

lo e apagar as suas fronteiras”207. Então temos no contexto uma pista forte para 

a elaboração do enunciado. Não como uma garantia, mas como uma forma de 

nos aproximarmos do ato, ainda que de um ponto de vista singular.  

Por fim “a língua existe não por si mesma, mas somente em conjunção 

com a estrutura individual de uma enunciação concreta”208. Repare que a língua 

não pode assim existir como uma abstração, um conjunto de normas a serem 

apreendidas. O que temos são enunciados que produzidos em linguagens, 

múltiplas e divergentes.  

Fui buscar outros pontos no Círculo para dialogar. Encontrei nos 

Apontamentos de 1970 e 1971 algumas pistas de Bakhtin. Ele afirma que “os 

tipos de discurso levam em conta as mudanças por culturas e épocas”209. Neste 

sentido, a própria produção da enunciação não pode ser tomada apenas de um 

ponto de vista, e o contexto no qual a enunciação foi produzida é um elemento 

muito potente na construção da enunciação. Assim “o termo “texto” não 

corresponde de maneira nenhuma à essência do conjunto todo do enunciado”210. 

O que temos é a apresentação de um ponto de vista, que pode ser alargada no 

contexto e com outros pontos de vistas e outros contextos. Isso é uma questão 

do grande tempo, como nos aponta Bakhtin. Ele diz que todo sentido terá sua 

festa da renovação. 

O contexto então é uma pista muito forte para pensar a construção do 

enunciado. Isto porque “não pode haver enunciado isolado. Ele sempre 

pressupõe enunciados que o antecedem e o sucedem”211.Todo texto é, portanto, 

 
206 VOLÓCHINOV, 2014, p. 156. 
207 VOLÓCHINOV, 2014, p. 156. 
208 VOLÓCHINOV, 2014, p. 160. 
209 BAKHTIN, ECV, p. 369. 
210 BAKHTIN, ECV, p. 371. 
211 BAKHTIN, 2011, p. 371. 
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uma construção de um enunciado a partir de um contexto concreto no qual o 

pesquisador – aqui neste caso – mergulha para tentar garantir o todo do ato, do 

acontecimento. Não estamos dizendo com isto que temos uma garantia. O que 

temos é um exercício, uma tentativa estética para trazer para o texto o enunciado 

dos sujeitos expressivos e falantes, e outras vozes que possam estar presentes 

no contexto.  

Assim podemos “compreender o texto tal qual o próprio autor de dado 

texto o compreendeu”212, no caso o pesquisador em seus encontros. Neste 

sentido podemos ter “a compreensão dos elementos repetíveis e não repetíveis 

do todo” 213 . E compreender também que “o contexto é potencialmente 

inacabável” 214 . Bakhtin também nos alerta para a questão do contexto da 

interpretação. Ele ressalta a questão do problema dos contextos distantes. Ele 

diz sobre a “renovação interminável dos sentidos em todos os contextos novos. 

O pequeno tempo – atualidade, o passado imediato e o futuro previsível em que 

nenhum sentido morre”215. 

O contexto é então um elemento fundamental na construção do texto. Ele 

pode garantir que outras vozes presentes no ato – no acontecimento – possam 

fazer parte do texto, como ponto de diálogo, de tensão à palavra reportada. A 

palavra reportada assim, apresenta um ponto de vista, mas um ponto de vista 

tensionado por outros pontos de vistas, por outros contextos, outros centros 

emotivos-volitivos.  

Penso que a crônica seja o gênero em que, por excelência, o encontro de 

vozes dos sujeitos na cidade possa garantir esses elementos ético-estéticos da 

palavra reportada, na ciência.  

*** 

  Nossa como você falou, fiquei até cansada. Acho que você precisa cuidar 

disso na prática, na escrita. Você passou vários parágrafos dizendo sobre a 

palavra reportada, falou sobre o discurso de outrem, mas no fim não vi como 

você irá fazer para garantir que minha voz esteja presente nessa conversa – 

disse Mercedes Baptista.  

 
212 BAKHTIN, 2011, p. 377. 
213 BAKHTIN, 2011, p. 379. 
214 BAKHTIN, 2011, p. 383. 
215 BAKHTIN, 2011, p. 409. 
 



 

179  

– Ainda não falei de mim. Fui bailarina do Municipal, mas por algum motivo 

me aprisionaram ali naquela praça, naquele largo. Entendo o poder e 

importância daquele lugar, mas eu não sou apenas aquilo ali. Parece uma 

representação abstrata. Isto, essa parte da minha vida constitui parte de mim, 

mas não o todo. Imagina se aquela imagem minha e com roupas de matriz afro 

são um retrato do que eu fui! Mas eu não fui apenas isso. Fiz um concurso e 

passei para fazer parte do corpo de baile do Teatro Municipal, foi difícil, mas 

conquistei meu lugar com muito trabalho, muito. Não estou dizendo com isso que 

não conheço a importância desse lugar, de estar aqui próximo à Pedra do Sal, 

mas não pode me definir apenas por aquilo, compreende? 

– Eu entendo, disse meio tímido. É que eu queria compor a personagem 

para dialogar comigo, então eu achei.... 

– Achou errado – interrompeu Mercedes Baptista. Você nunca me 

perguntou nada, nunca leu a minha história. Tenho visto até seu esforço. Soube 

que conversou com o Paulo Melgaço, um homem que se diz especialista nas 

questões da negritude, mas ele é homem. Você não falou comigo, não falou 

comigo diretamente. Por isto não está dando certo. Olha que eu nem conheço 

esse Bakhtin que você estuda, mas compor um personagem sem encarnar na 

personagem é impossível.  

– Mas o que você sabe disso?  

– Como você é ingênuo. Como você acha que eu faço para ensaiar um 

espetáculo de dança? É preciso compor a personagem. O que você vê quando 

vai ao teatro ou me vê dançando na rua, não sou eu, pelo menos não sou eu 

totalmente. É como se eu emprestasse meu corpo, minha voz, tudo de mim para 

dar vida àquela personagem. Eu já ensaiei Carmem, você conhece? – Já assisti 

um espetáculo, lá mesmo no Municipal. – Mas eu não sou Carmem. Mas eu me 

encontro com a história de Carmem, ao entrar em diálogo com ela, me torno um 

pouco dela também, embora eu não seja ela, estou no todo da obra de arte. 

Carmem precisa de mim, assim como eu preciso de você para existir aqui. 

Naquele dia, no dia do espetáculo, eu sou e não sou Carmem – disse Mercedes 

Baptista.  

– Tudo bem, entendi. Vou cuidar disso, nesse ou em outro escrito. Mas 

pode ter certeza de que agora eu estou te escutando melhor, vou cuidar dessa 

voz. Embora seja difícil esse lugar feminino pra mim, mas irei tentar.  
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– Tudo bem, o que você não souber não se preocupe é só me perguntar 

e nada de trair minha história, estou atenta a tudo que diz – disse Mercedes 

Batista.  

– Agora fiquei pensando aqui, porque estou usando o seu sobrenome na 

escrita, em outras personagens isto não foi necessário, eu não o fiz. – Meu caro, 

nunca chamei ninguém assim. Vou tentar explicar. O nome carrega uma história, 

uma vida. Ao dizer Pixinguinha no Brasil você já trouxe no nome dele toda a 

história da música no Brasil, é como se através do nome dele a gente pudesse 

acessar a história da música. O meu nome sozinho assim, Mercedes, pode não 

enunciar quem sou, pode ser qualquer Mercedes, entende. É como se meu 

nome não tivesse ainda alcançado o grande tempo da história, mas quando você 

diz a bailarina Mercedes Baptista, aí você traz toda a minha história na dança, 

da negritude, entendeu?  
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- EXTRA! EXTRA! - grita o Pequeno Jornaleiro. 
 

 

 
- 

 

 

 

 Mãe da menina Ágatha viu buraco no corpo da filha. 
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 – Vou buscar essas pistas. Acho que, ao fazer isto, estou de certa forma 

tentando representar quem você foi. Preciso trazer para o texto a coloração das 

suas palavras, o tom emotivo volitivo. Acho que ainda não consegui.  

 – Então, acho que aí você tocou num ponto, mas acho que você deve 

compor essa reflexão em outro texto. Você não deve tentar me representar. 

Como quem representa algo numa perspectiva histórica, linear e progressiva. É 

preciso uma afiguração da minha palavra, que ela seja a palavra própria 

encarnada por ti, compreendeu? Mas trate disso depois, em outro escrito, com 

calma – disse Mercedes Baptista.  

 – Tudo bem. Vou tentar, prometo. Só não posso garantir. Sei que não 

deveria. Mas ainda estou mexido com a história de Ágatha. Preciso deixar 

registrado para que a gente não esqueça. Não foi Ágatha que morreu, foi um 

pouco de cada um de nós. Ela não foi acolhida amorosamente nessa cidade. É 

isso, a notícia da morte de Ágatha é a notícia do tempo pequeno, mas aqui 

quando acessamos a história de Ágatha, acessamos as histórias das crianças 

negras que vivem nas favelas do Rio de Janeiro.  

*** 

- Você volta semana que vem? Disse ele.  

 Acho que precisamos pensar no tempo que oferecemos ao outro, pensar 

também na qualidade desse tempo. Penso que precisamos pensar no tempo 

para o outro - repetindo e afirmando enquanto tenho tempo. E se esse outro for 

um homem mais velho? No mundo das emergências produtivistas como fica a 

questão do tempo? Acho que é tempo de pensar no tempo e na qualidade do 

tempo que a gente disponibilizada para o outro.  
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Ágatha, presente! 
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*** 

TEMPO PARA O OUTRO É UM ATO DE HOSPITALIDADE 

*** 
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CRÔNICAS DA CIDADE: DUAS CADEIRAS DE RODAS 

 
 Prazo de cobrança do FGTS atrasado cai para cinco anos. Essa foi 

uma das manchetes que acabei de ler no jornal de hoje. Ao sair do ônibus, 

parei em uma banca de jornais e fui ler as notícias do dia. Os tempos estão 

bem difíceis, e a cada dia que passa fica mais complicado pensar num tempo 

da delicadeza, mas toda semana é a mesma coisa. Será? 

 Resolvi tomar um café no CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil –, 

tornou-se quase uma religião me sentar para tomar um café no Centro do 

Rio de Janeiro às quartas-feiras, quase sempre aproveito para ler um livro. 

Abri a bolsa, não tinha nenhum. Lembrei que não tinha trazido nenhum 

livro hoje, então resolvi ir à Livraria da Travessa que fica dentro do CCBB 

para comprar. Depois de muito andar dentro da livraria, folhear, ficar 

cheirando os livros, fitando os preços, comprei: Crônicas Para Ler em 

Qualquer Lugar de Maria Ribeiro, Gregório Duvivier e Xico Sá. 

– Ei! 

– O que foi? 

– Primeiro que este livro não é um livro.  
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– O que? Como assim não é um livro? 

– Isso mesmo, este livro é um chope. Mentira. É um uísque. Um, não. 

Dois uísques. Um bar. Este livro é um bar.  

Sim. Foi isto que eu li na introdução do livro. Isso mesmo. A 

introdução, aquela parte do livro que convida o leitor, que deixa a gente 

curioso para descobrir o que temos nas outras páginas, que mistério nos 

aguarda, que história será contada. Mas calma, ainda não falei, essa 

introdução foi feita a seis mãos. 

Se você tivesse me escutado entenderia. Isso, escutado. Mas como 

assim escutado? São três vozes, seis mãos. Muita gente falando ao mesmo 

tempo. Tudo bem, deixa pra lá.  

Sentei-me na escada da Casa França Brasil, que fica ao lado do CCBB. 

O dia estava quente, calor mesmo. Ficamos ali, eu, as três vozes e um suco 

de laranja gelado (comprei de uma dona, do outro lado da rua, depois conto 

a história dela). Ficar na rua no calor esquenta os miolos, o corpo parece 

que vai derreter, um exagero, é claro. Parei logo na segunda página do livro. 

Vou terminar de tomar meu suco, não demora vira um chá.  

E lá, da outra margem da rua, escuto uma voz, um cochicho. Sei que 

estou longe, mas é um cochicho, uma voz pequena. Tento escutar, mas tem 

muito barulho na rua. Então descreve a cena, não estou entendendo 

muito bem. Tudo bem, vou dizer o que vejo. Tem uma senhora dentro de 

um carro. Ela buzinou e alguém da recepção (uma porta que tem ao lado do 

CCBB) veio atendê-la. Calma. Veio não, foi só até a calçada. Voltou de 

pronto. Interrompeu os passos, sim passou e retornou. Paro, curioso como 

sempre. Já tem três meses que estou por aqui e fico a prestar a atenção nos 

acontecimentos, na vida das pessoas. Estou seguindo os passos de 

Benjamin nas suas andanças pela França. Essa parte do Rio de Janeiro 

também carrega um pouco das marcas arquitetônicas da Europa do seu 

tempo. Só para lembrar, estou sentado nas escadas da Casa França Brasil. 

Calma já está explicando muito a cena, outras vozes irão ler, pensar 

outros sentidos. Já voltei. Então a senhora pegou o telefone celular, acaba 

de fazer uma ligação. 
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– Oi.... eu tenho a minha cadeira de rodas aqui.... preciso de alguém 

para me ajudar. 

– Agora parei com tudo. Voltei minha atenção para a cena. Da outra 

porta sai um segurança. NÃO, CALMA. Ele sai e entra. Como que se já 

soubesse o que tem que fazer. Será que sabe? A recepcionista caminha, 

anda com calma até o carro. Pronto está tudo resolvido. NÃO, CALMA. Ela 

voltou para a recepção, decerto foi pedir ajuda. Já sei, entendi. A senhora 

no carro é cadeirante, precisa de alguém para ajudar. Então por que você 

não vai lá? NÃO, CALMA. Ela pode ficar receosa, com medo, sei lá. Acho 

melhor voltar para o livro, ou melhor, voltar para o bar com meu suco de 

laranja. É muito difícil ser um rapaz negro hoje no Centro da cidade do Rio 

de Janeiro, sentado numa escada. Vagabundo com certeza.  

Do outro lado da rua o carro continua parado. A mulher liga 

novamente. Ela está ligando para alguém que está dentro do CCBB, acho. 

– Minha cadeira de rodas está aqui, só preciso de alguém para me 

ajudar, disse ela.  

Logo depois vieram dois seguranças com uma cadeira de rodas. A 

mulher informou que já tinha avisado tanto a um dos seguranças, quanto à 

recepcionista, sobre ela ter uma cadeira de rodas no porta-malas do carro. 

Ela disse que não precisava de dois seguranças, apenas de uma pessoa que 

pegasse a cadeira de rodas na mala para ela. Acho que ninguém a escutou, 

aliás ninguém escutou ninguém. Duas cadeiras de rodas. Dois homens 

pegando uma cadeira de rodas. A porta do carro aberta.  
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8 – Duas cadeiras de rodas, Centro, RJ, 2019 

 
Mas está tudo bem, né? E sobre o FGTS atrasado... - NÃO CALMA.  

Ela já foi?  Sim. Acaba de entrar no CCBB, subiu pela rampa lateral, 

ela subiu sozinha. Os dois seguranças subiram emburrando a outra cadeira 

de rodas vazia. 

– Acabei de ler nas letras miúdas: Trabalhador só pode pedir o 

recolhimento até o dia 13 de novembro. Depois disso, nem mesmo na 

justiça. 
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Petrópolis, maio de 2020 
 

Outro dia, outro banco. Voltei outro dia à escada da Casa França Brasil, 

acho que precisava de outro ponto de apoio para escrever. Primeiro fiquei 

pensando: porque estava ali, por que escolhi ficar ali? A princípio estava usando 

o ponto das estátuas como ponto de pesquisa. Mas algo não estava dando certo, 

não sei explicar o porquê. Nesse sentido entendi que o ponto da pesquisa 

deveria ser ampliado. Comecei a fazer um círculo no entorno das estátuas e 

repensar os locais em que eu ficaria parado, meu objetivo era ampliar o campo 

de pesquisa. Mas como eu iria conversar com as estátuas? Sempre achei que 

deveria ficar parado ali, do lado da estátua e a partir desse ponto criar o lugar 

propício para os encontros. Engano, a vida é acontecimento, e o acontecimento 

não pode ser previsto, como aprendi com Derrida. A estátua é meu ponto de 

apoio, já citei isso em outro texto, mas não fiz a devida referência, Bakhtin diz 

que esse ponto de apoio só é possível “ocupando uma posição firme fora de si 

mesmo”, então a estátua foi essa tentativa de criar esse lugar. Ainda não sei se 

funcionou, é muito difícil conversar com estátuas.  

Então resolvi andar um pouco mais. Mas não vou sozinho, vou convidar 

o Visconde de Mauá para ir comigo. Mas como uma estátua pode sair do seu 

lugar? Ela não precisa sair necessariamente, eu irei explicar. Essa semana 

Marisol mandou um vídeo com um áudio, que mostra as estátuas da Itália 

conversando, elas falam sobre o reencontro depois da quarentena e de longe 

podem se comunicar. É só a gente ficar em silêncio, calar e a voz do outro irá 

tomar forma, a voz de qualquer outro, inclusive da estátua. Aqui nas 

proximidades do CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil – é um ponto de 

grande circulação de pessoas, dos protagonistas que estão presentes na história 

oficial aos moradores da rua de trás, da rua de dentro como me ensinou Marcelo 

Coutinho.  
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9 - Bancos no Arco do Teles, Centro, RJ, 2019. 

 

Caminhei um pouco, atravessei uma rua, caminhei mais um pouco e 

encontrei esse banco, ali dentro do Arco do Telles. Um lugar bem convidativo, 

mas não tinha ninguém sentado. Não sei o porquê, pode ser pela falta de tempo, 

não tenho certeza. Tem muitos bancos no Centro da cidade do Rio de Janeiro, 

lugares de estar, onde ninguém está. Acho que irei me sentar nesses bancos, 

me demorar, e conversar. Tenho muitas perguntas e poucas respostas, aliás 

acho que só tenho perguntas. Mas não sou bom nesse tipo de escrita, nesse 

gênero. Me faltam palavras, estruturas e arranjos textuais. Como se começa 

uma conversa? Como chamar o outro para a conversar? E se esse outro for 

uma estátua? Fiquei por horas, dias, fazendo esse exercício. Aí pensei: como 

uma conversa começa? Foi assim que comecei a conversar com o Visconde de 

Mauá, comecei por responder, ele falou primeiro. 
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    10 - Estátua Visconde de Mauá, Centro, RJ, 2019. 
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– Olha, tem tempos que não saio. A Candelária se tornou a minha 

segunda casa - disse Visconde de Mauá.  

– Mas por quê? – perguntei interessado.  

– Vou contar, mas não pode dizer para ninguém, tudo bem? Tem algum 

tempo que estou preso ali, fico dias e noites, sem me mover. Tempos atrás, 

numa noite específica, eu escutei muitos gritos, tiros, um corre-corre sem fim. 

Então de repente diversas pessoas passaram por aqui correndo, bem na minha 

frente, umas conseguiram chegar ao seu destino, creio eu, outras ficaram por 

aqui mesmo, no chão respirando o último sopro de vida. Ainda sinto a presença 

delas, você não? Perguntou em tom de crítica.  

– Não sei, não sei do que está falando, respondi, cuidando das palavras. 

Embora não soubesse do que exatamente ele estava falando, senti uma coisa 

estranha, uma memória, talvez.  

Uma cena comum, duas pessoas conversando, uma delas sentada num 

banco na rua, ou não, não tenho certeza, estou respondendo. Mas acho que o 

Visconde de Mauá tinha alguma coisa importante pra dizer. Acho não, tenho 

certeza, as estátuas são testemunhas do tempo e da história. Queria saber dele 

o que ele achava da moça da cadeira de rodas.  

– Estava sentado ali, na escada da Casa França Brasil, acabei de 

presenciar uma cena, anotei algumas coisas aqui, neste pequeno caderno, já 

preciso voltar, recapitular, não posso esquecer o que aconteceu. 

– Eu escutei, escuto muitas coisas que acontecem por aqui. Aquela 

senhora passa por aqui sempre. Mas não deve ser importante isso pra você né, 

afinal você nem conseguiu se mover para ajudá-la, disse Visconde de Mauá. – 

Você sabe por que eu não fui, né? – respondi. – Percebi que suas pernas 

estavam paralisadas, ficou prostrado. Não conseguiu levantar-se, decerto teme 

pela sua cor de pele – disse Visconde de Mauá.  

– Uma impossibilidade de diálogo. Quando não existe a escuta, não existe 

diálogo. Foi isto que aconteceu. Foi como se transformássemos o diálogo num 

texto contínuo, apagando as divisões das vozes, a alternância dos sujeitos, 

assim perdendo o sentido profundo do encontro, como aprendi com Bakhtin 216. 

 
216 BAKHTIN, 2011.  
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Compreendi que preciso me demorar mais ainda sobre a escuta, o lugar de 

escuta. – Você pode ficar comigo por aqui? – Perguntei, receoso.  

– Sim, posso, mas somente até as 17h, depois tenho que me preparar 

para fechar o comércio, disse Visconde de Mauá.  

Não tinha entendido muito bem. Uma estátua que fecha o comércio, que 

coisa estranha. Resolvi deixar pra perguntar depois, outro erro. Acho que o 

exercício da escuta é uma tarefa árdua. Porque para escutar, para a gente iniciar 

esse processo, o que é fundamental é o calar.  

Já trouxe isto em outro momento da minha escrita aqui, mas é preciso 

recapitular, Ponzio diz:  

“o silenciar está ligado ao ouvir, ao fazer-se ouvir e ao querer ouvir. Já o calar 

está ligado à escuta, à disposição para a escuta a à demanda por escuta. O calar 

é possível apenas no mundo humano, apenas para o homem, mas requer escuta. 

O calar, a escuta, o som dotado de silêncio, (a palavra) constituem, diz Bakhtin, 

uma peculiar “logosfera, uma estrutura unitária, ininterrupta, uma totalidade 

aberta (inacabável)”217. 
 Aqui, agora, preciso calar uma voz, uma consciência. O pesquisador 

enquanto aquele que fez a pesquisa, que registrou, que de algum modo 

participou do existir evento, e aquele que escreve agora, que já é um outro de 

mim, duas consciências em disputa pelo sentido, pelo valor, por querer 

aproximar a vida da arte, uma impossibilidade. Por isso ao trazer uma terceira 

voz, uma consciência outra, quero tensionar o que foi dito na crônica 

supracitada. Então conscientemente calo o pesquisador pessoa, o autor na vida, 

e busco outra consciência, outro tom: um exercício.  

 Supondo que a escrita não se esgota, que nenhuma palavra é a última, 

assim vou tentar não calar a voz da estátua que fala comigo neste texto, e a 

minha própria voz enquanto autor na vida, aquele que participou do existir 

evento. Mas agora preciso mergulhar um pouco mais na escuta das palavras.  

 Acabo de conhecer Jean-Luc Nancy, Marisol proporcionou este encontro, 

diria eu que tardiamente. Mas ao mesmo tempo penso que as palavras nos 

chegam no tempo delas, no tempo que é propicio. Até porque nunca será cedo 

o bastante, não tarde demais, para encontrar novas palavras, outros textos, 

outros contextos e outras vozes.  

 
217 PONZIO, 2010, p. 53. 
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 Acabo de ler esse texto que a Marisol compartilhou no grupo Atos – A 

Escuta, de Jean-Luc Nancy. Tem uma questão que me chamou bastante 

atenção, que quero trazer para compor nossa discussão aqui. Existe, no entanto, 

um problema teórico apresentado pelo autor, a questão da escuta e do 

entendimento. Ele diz: 

“duas audições, entre duas feições do mesmo (do mesmo sentido, mas em que 

sentido justamente? É ainda uma outra questão), entre uma tensão e uma 

adequação, ou então ainda, e se se quiser entre um sentido (que se escuta) e 

uma verdade (que se entende), embora, a termo, um não possa passar sem o 

outro”?218 
Nancy apresenta esse problema e algumas questões, dúvidas sobre o 

porquê dessas diferenças. Acho que aqui cabe afirmar a partir de uma leitura 

bakhtiniana que toda palavra apresenta pelo menos dois sentidos, o do sujeito 

que enuncia e o do sujeito que escuta. É que não temos como garantir o 

entendimento similar de ambos. Bakhtin diz que toda palavra comporta duas 

faces, então num projeto enunciativo, sentido e verdade estão interligados numa 

corrente dialógica constante, inacabável. Como se a última palavra 

representasse a morte, o fim da linguagem.  

– Achei importante você colocar estas primeiras impressões, pelo menos 

aqui para mim. Mas é preciso começar por escutar, escutar o outro, disse 

Visconde de Mauá. 

– Entendo, tive medo de perguntar, ou melhor sempre achei que já sabia 

o suficiente sobre você, engano meu, a gente nunca sabe tudo sobre o outro, 

nunca. O máximo que a gente sabe é uma fração, que encontramos lá no limiar, 

na fronteira do acontecimento, do encontro de palavras, onde uma vida encontra 

outra vida. Mas compreendo que preciso me colocar à escuta, como aprendi com 

Nancy, quero ouvi-lo em outros registros, em outra tonalidade. Vou ficar aqui, 

como na infância, como aquela criança que fica à espreita, escutando como 

quem escuta um segredo, e de repente surpreende uma conversação – disse 

entusiasmado.  

– Vou contar, vou contar um pouco da minha vida para você, ou melhor 

vou ler – aqui sentado nesse banco – sobre a minha vida pelas palavras de 

 
218 NANCY, 2014, p.12 
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outros, com algumas interferências, claro, não se pode confiar em tudo que está 

escrito sobre mim – disse Visconde de Mauá.  

Prazer, Irineu Evangelista de Sousa, em 1813 nasci em Arroio Grande e 

ainda criança mudei-me com meu tio para a cidade do Rio de Janeiro, aos nove 

anos. Comecei trabalhar nesta idade e aos 16 anos já era sócio do local onde 

em trabalhava. Tive que aprender cedo a viver, não tinha mais meu pai. Ainda 

na juventude conheci Richard Carruthers que foi um investidor que acreditou em 

mim, com ele fundei o primeiro estaleiro na cidade de Niterói – logo ali do outro 

lado da baía da Guanabara - que até os dias de hoje está lá: Estaleiro Mauá. 

Sempre pensei no progresso, na iluminação, nas estradas de ferro e consegui 

iniciar na cidade do Rio de Janeiro essa política. Era uma época difícil, tinha a 

escravidão. Modo de vida que eu era contra, mas acho que tinha um porque, 

queria as pessoas para trabalhar, pensava no livre comércio, na economia e a 

escravidão não atendia esses projetos. Criei ali no Centro da cidade do Rio de 

Janeiro uma grande avenida, que hoje se chama Presidente Vargas, que ia da 

Cidade Nova até a Igreja da Candelária. Queria abrir um caminho da entrada do 

porto para o interior da cidade do Rio de Janeiro, uma avenida iluminada. 

Também criei uma estrada de ferro ligando a cidade do Rio de Janeiro a 

Petrópolis. Mas quem disse isto sobre mim foi o Gilberto Maringoni, da minha 

própria boca disse:  
“Vinte meses são apenas contados desde que Vossas Majestades 

honraram com as suas augustas presenças o primeiro acampamento dos 
operários da companhia; coube-me então a distinta honra de depositar nas 
mãos de Vossa Majestade um humilde instrumento de trabalho, do qual Vossa 
Majestade não se desdenhou de fazer uso, como para mostrar aos seus súditos 
que o trabalho, essa fonte perene da prosperidade pública, era não só digno da 
sua alta proteção, porém mesmo de tão extraordinária honra!”219 

Certamente isso me custou muito, mesmo ganhando o título de Barão, 

fazer o D. Pedro usar uma pá que cavou o primeiro buraco da ferrovia fez com 

que eu ficasse malvisto. Mas Gilberto Maringoni também traz parte da fala do 

monarca, ele diz: 

 
219 Disponível em: https://brmaua.com.br/o-barao-da-ferrovia/ 



 

202  

“A diretoria da Estrada de Ferro Petrópolis pode estar certa de que não é menor 
o meu júbilo ao tomar parte no começo de uma empresa que tanto há de animar 
o comércio, as artes e as indústrias do Império”220. 

 D. Pedro disse isso educadamente, e também pensando no progresso da 

cidade, que hoje está toda em buracos, decerto ainda carrega o progresso que 

está a andar em outra direção. Acho que é isto, essas duas representações 

(estátuas) minhas que você visita todas as quartas-feiras são apenas parte da 

minha história, contadas a partir de outros pontos de vista.  
– Suponho que tudo que disse seja verdade, ou pela menos seja a sua 

verdade, disse em tom de desconfiança. 

– Você terá que acreditar - disse Visconde de Mauá.  

Volto a escutar o diálogo, com calma. Não preciso acreditar em tudo, nem 

mesmo no que supostamente ele disse com suas palavras, afinal o que tenho 

são registros da sua fala que me chegaram via palavra do outro. Desconfio de 

empresários progressistas, ainda mais sendo banqueiro.  

 Mas não queria trazer só essa discussão sobre a escuta aqui, podemos 

retomar em outros textos, aqui mesmo nesta tese, até porque a questão da 

escuta permeia todo limite dos encontros que tive no Centro da cidade do Rio de 

Janeiro.  

 Além da falta de escuta, que ficou evidente na crônica que trouxe, existe 

a questão da hospitalidade, aliás da falta da hospitalidade. Penso que uma 

cidade que não está preparada para receber todos os sujeitos que nela circulam 

não é uma cidade acolhedora. Aprendi com Lúcio Grinover sobre o aspecto da 

acessibilidade, que para ele constitui uma importante categoria para pensar a 

hospitalidade na cidade, que faz parte da infraestrutura, do direito de ir e vir. Para 

além das pedras que formam as ruas no entorno do CCBB e da Casa França 

Brasil, a altura das calçadas, a falta de sinalização adequada, uma cidade que 

foi pensada por alguns para alguns, uma cidade onde as calçadas constituem a 

menor parte da arquitetônica, deixando os sujeitos, os passantes, entre a rua 

onde circulam os carros sempre apressados, e as construções que impedem 

nossa passagem mais demorada. Então a gente só pode passar, como quem 

 
220 Disponível em: https://brmaua.com.br/o-barao-da-ferrovia/ 
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precisa ter um ponto de partida e chegada sempre. Um lugar onde certamente o 

flâneur de Benjamin ficaria incomodado.  

 Não se trata aqui de criar uma norma de certo ou errado, não é essa nossa 

intenção. Mas é preciso escutar, uma escuta sensível, escutar o outro em suas 

necessidades, que para nós podem ser triviais, mas não é. Preciso trazer no 

novo, aqui em outro contexto, o que aprendi com Mello sobre a escuta, ela diz: 

“Uma heterociência se constrói pela escuta do sujeito ato. Isso se dá pela luta 

contra a objetificação na linguagem. Assumindo que vamos ao real sempre de 

forma oblíqua aprender os meios com Bakhtin que se colocou na mesma 

questão. Em Dostoiévski polifonia como método artístico capaz de não aniquilar 

os sentidos do romance. Multiplicidades de consciências equipotentes e seus 

mundos que ali se combinam numa unidade de acontecimento mantendo a sua 

imiscibilidade”221. 
Talvez nosso exercício nessa crônica, nesse pequeno pedaço de mundo 

enunciado em poucas palavras fosse de tentar ver com os olhos dela, sentir com 

o corpo dela, com a vida dela, uma impossibilidade. A vida da mulher que estava 

na cadeira de rodas é singular. Talvez, talvez, talvez assim possamos, 

escutando o outro, aprender com ele sobre as práticas de hospitalidade que 

estamos vivenciando no nosso cotidiano. Mello ressalta ainda que essa escuta 

precisa ser uma escuta amorosa. 

 Me despeço do Visconde de Mauá, ainda tenho muito que conversar com 

ele, talvez em outro texto, ou em outro espaçotempo. Fui caminhando com ele 

até a Praça Mauá, mas me voltei para as notícias na capa do jornal, é urgente. 

Ainda me faltam Marielle Franco e João Pedro222 que acaba de ser assassinado 

em São Gonçalo, uma cidade da nossa grande fluminense.  
 

 

 

 

 

 

 

 
221 MELLO, 2017, p.149.  
222 https://glo.bo/3ePi5v0 
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- EXTRA! EXTRA! - grita o Pequeno Jornaleiro. 
 

 
 

- “Suspeito foi a condomínio buscar outro acusado e alegou que 

ia à casa de Bolsonaro” 
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Eu termino aqui com a pergunta sem resposta: quem mandou matar 

Marielle Franco? Quem matou o sonho do pequeno João Pedro? Os corpos 

negros estão criando um mar de sangue, onde as mãos de todos são 

responsáveis por essa violência.  

Escrevo porque é preciso registrar esses acontecimentos que certamente 

amanhã serão apenas estatísticas. Mas suponho que a vida, qualquer vida 

humana, seja maior que um número, que um discurso equivocado de um 

enunciado, que é apenas parte da história. A história de ambos acaba com a 

morte, é o que temos. Não é possível terminar uma escritura assim, então eu 

termino apresentando ambos, assim como Marielle fazia, quando falava em 

público, num gesto de lembrar que muitas vozes falam com ela. Num mundo de 

absurdos, de distopia presente em atos cotidianos, é preciso estar presente, se 

apresentar ao mundo com seu nome, sua palavra.  
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Marielle, presente! 

João Pedro, presente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

208  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

209  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

ESPAÇOS DE ACESSIBILIDADE SÃO ESPAÇOS DE 

HOSPITALIDADE 

*** 
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RIO DE JANEIRO, 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 
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Av. Rio Branco 

Av. Rio Branco 

Central 
do 

Brasil 

MEIA HORA, Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2019 

GOSTINHO ESPECIAL 
Com a mão na faixa o Flamengo entra em 
campo hoje para bater o Vasco na reta final 
do Brasileiro. Já os cruz-maltinos querem 
estragar a festa dos rubro-negros 

O DIA, Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2019 

Bolsonaro confirma que vai 
sair do PSL e criar partido 
Em reunião com deputados da sigla, o presidente 
Jair Bolsonaro anunciou que vai se desfiliar do 
PSL para criar um novo partido, o Aliança pelo 
Brasil. Expectativa é que 30 parlamentares o 
acompanhem, inclusive o senador Flávio 
Bolsonaro. Desafio será regularizar a legenda 
para a eleição de 2020. PÁGINA 6 

O GLOBO, Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2019 

MP do emprego amplia 
reforma de leis trabalhistas 
Texto de incentivo à contratação de 
jovens altera jornada e libera trabalho 
domingo 
O pacote de incentivo à contratação de jovens 
de 18 a 29 anos embutiu mudanças em questões 
que já haviam sido discutidas pelo Congresso, 
mas não avançaram, como o trabalho aos 
domingos e a abertura de agências bancárias aos 
sábados. PÁGINA 21e 22 

O GLOBO, Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2019 

Av. Rio Branco 

Casa França Brasil 

Praça 
Mauá 

Pequeno Jornaleiro 
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CRÔNICAS DA CIDADE: TÁ TODO MUNDO LIVRE? 
 

Na semana passada – dia 08 de novembro de 2019 – foi solto o ex 

presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva. A #lulalivre estava há 

mais de um ano nas redes sociais, mas só agora tivemos uma resposta 

dessa arbitrariedade da prisão do ex-presidente. Embora os jornais do dia 

de hoje não trouxessem nenhuma notícia sobre acontecido – uma certa 

censura da informação – a notícia da soltura do Lula ainda reverbera no 

discurso da cidade do Rio de Janeiro. Como de costume, fui até uma banca 

de jornal para ler as manchetes e começo a perceber as interligações entre 

a soltura do Lula e a narrativa que nega qualquer fato sobre sua liberdade. 

Sempre às quartas-feiras pela manhã olho as manchetes nos jornais de 

uma banca qualquer. Essa semana parece que a notícia da liberdade já não 

é mais novidade.  

– Com a mão na faixa, o Flamengo entra em campo hoje para bater o 
Vasco na reta final do Brasileiro. Já os cruz-maltinos querem estragar a 
festa dos rubro-negros. Afinal ganhar do Flamengo tem um gostinho 
especial. 
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 Esqueci. Hoje é quarta-feira dia de jogo de futebol. Em dias de jogo de 

futebol no Rio de Janeiro parece haver uma suspensão de tudo, de todos os 

outros assuntos, mas não tenho certeza.  

Parei para tomar um suco de laranja, nessas barracas que vendem 

suco na rua. Fátima, a vendedora, contou que fica por ali durante a semana, 

disse que na esquina da Av. do Rio Branco com a Av. Presidente Vargas é 

um lugar de movimento, de muitos clientes. – Temos também os clientes do 

hotel Guanabara que, às vezes, param aqui pra tomar um suco. – disse 

Fátima.  

Em tempo, fiz uma pergunta que ainda não sei se pertinente, não 

tenho certeza, mas ainda reverbera a liberdade do Lula, foi quando ela me 

disse: – tá todo mundo livre agora? Ela mesmo respondeu. – Não, tenho um 

sobrinho que está preso, e ele é inocente também. 

Pedi mais uma pedra de gelo, agradeci e continuei bebendo meu suco. 

Eu nunca me preparei para conversar com ninguém. Ainda mais sobre a 

liberdade do Lula, um assunto tão controverso e delicado. Preferi calar, foi 

quando ela disse: 

– Quer mais gelo? 

– Sim, obrigado, respondi. 

– Meu sobrinho está preso, dizem que foi pego com drogas, mas não 

era dele. Já trabalho aqui tem dois anos, na verdade fico onde dá, né? – 

disse Fátima em tom de suspeita. 

– Perguntei meio sem jeito – Como assim, fica por aqui? 

– Tem dias que não dá pra ficar aqui perto do Hotel – disse Fátima. 

Ela se referia ao hotel Guanabara localizado na esquina da Av. Rio Branco 

com a Av. Presidente Vargas, acho que é um local estratégico para vendas. 

– Não pode por quê? – perguntei curioso.  

– Os homens passam aí, né! O suco está bom? – perguntou.  

– Está ótimo, respondi com um sorriso.  

– Quer um chorinho? disse.  

– Quero sim, muito obrigado. 

 



 

217  

Os homens a que Fátima se refere são os fiscais da prefeitura. Acho 

que aqui pelo Centro existe um certo temor dos “homens da prefeitura” que 

no lugar de fiscalizar mais causam o clima de terror do que ajudam.  

Aproximou-se um rapaz da barraca, sempre que chega alguém perto 

de mim aqui no Centro do Rio confesso que me sinto estranho, acho que 

agora que não moro mais por aqui sinto que não pertenço mais a esse lugar. 

Me sinto um pouco estrangeiro aqui também, transitando pelo Centro vou 

me religando a lugares que frequentei por muitos anos, mas sinto que de 

alguma forma já estou divorciado desses espaços.  

– Agora vai ficar todo mundo livre nessa po**a, né? – disse o rapaz.  

– Menos meu sobrinho - respondeu Fátima.  

 Parece que se formou uma barreira. Sim, não consegui falar mais 

nada. Agradeci o suco e comecei a andar em direção à Praça Mauá, vou ali 

no Largo da Prainha. Paro novamente na banca de jornal. É preciso ter 

muito léxico gramatical para ler as manchetes dos jornais. 

Bandidos metem 1,5 mil do estabelecimento, voltam para o carro e 
dão de cara com o comparsa morto no banco do motorista. Antes do tempo 

da minha leitura, uma leitura possível, escuto o grito do Pequeno 

Jornaleiro. 
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Petrópolis, maio de 2020 
 

Vem, vem, vem reviver comigo amor 
O centenário em poesia 

Nesta pátria, mãe querida 
O império decadente, muito rico, incoerente 

Era fidalguia 
 
 
 Assim como cantou Dominguinhos do Estácio “Vem, vem, vem reviver 

comigo amor” fui até o Largo da Prainha me sentar e pensar um pouco no que 

tinha acabado de acontecer. Outro banco, outra história. Na verdade, tenho 

sentado na Pedra do Sal todas às quarta-feitas, e convidei Mercedes Baptista 

para estar comigo, para reviver alguma poesia possível, talvez beber uma 

cerveja. Tenho visto lugares de estar onde ninguém está. Mas falarei disso num 

outro momento. A música Liberdade! Liberdade! Abre as asas sobre nós foi um 

verso eternizado pela escola de samba Imperatriz Leopoldinense no carnaval do 

Rio de Janeiro em 1989. 

11 – Banco Pedra do Sal, Centro, RJ, 2019.  

 

Acho que esses encontros têm acontecido porque são encontros de 

iguais, sinto isso também quando estou perto de Pixinguinha, e uma certa 

seriedade quando encontro com o Visconde de Mauá, mas penso que está tudo 

bem. Os tempos são outros, mas não tenho certeza. Acho que a ideia que criei 

dele, e o próprio lugar onde a estátua dele se localiza fazem com que eu fique 

um pouco mais contido. A sua estátua que encontrei, que agora para mim é a 
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sua própria presença, fica no grande centro comercial e econômico da cidade do 

Rio de Janeiro. É muito difícil para mim circular nesses espaço sem sentir uma 

certa atmosfera, que para mim, do lugar que ocupo de pessoa preta, de lugar 

sério, desse tipo de lugar que gente, como eu, precisa estar bem vestido para 

não parecer marginal, isso é um problema no Rio de Janeiro do meu tempo.  

Fui andando pela calçada no sentido Pedra do Sal escutando essa 

música, na verdade, penso eu, uma poesia. Em tempo digo que ao andar pela 

rua, ali pela travessa que liga a Praça Mauá à Pedra do Sal, meus olhos ficaram 

marejados. Viver o cotidiano do povo preto no Centro da cidade do Rio de 

Janeiro atualmente é travar uma briga por espaço constantemente. A gente 

acorda e o que estampam as notícias dos jornais são corpos pretos. Penso que 

seja porque a carne mais barata do mercado é a carne negra, agradeço a Elza 

Soares por compartilhar esse pensamento comigo. Uma cidade que, para além 

de ser maravilhosa, carrega uma injustiça nos traços que formam as ruas e 

espaços onde essa gente pode circular.  

Essas percepções de tempo e espaço emergem de uma sensação de 

corporeidade que sinto a cada passo que dou pelo Centro do Rio de Janeiro. 

Uma sensação de vigília, de tocaia, de uma pessoa que tem a sombra do seu 

corpo coberta por um outro, um outro repressor, um outro que pretende dominar 

e estabilizar o discurso, em última instância calando a gente de forma definitiva. 

Mas acho que eu não ando só, meu corpo é parte de um corpo coletivo que, em 

presença, já é por si um ato revolucionário.  

– Ei, você mesmo, que escreve. Acho que precisa parar de falar e me 

escutar um pouco, não acha? Ou melhor a gente precisa conversar. Da última 

vez que nos encontramos falastes demasiadamente sobre uma questão do 

discurso reportado, mas falou muito, acho que não escutou nada do que falei 

para você – disse Mercedes Baptista.  

*** 

Nossa, tem sido muito difícil essa construção textual onde outras vozes 

participam da criação do discurso. Na verdade, nunca sei muito bem onde 

começa uma voz e onde devo terminar com a outra. Preciso resolver isto, mas 

penso que já tenho uma resposta. Vou começar por responder. Se a palavra no 

processo de escritura bakhtiniana é uma palavra em resposta, é uma palavra 
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que responde a uma questão do mundo, a um outro, preciso começar por 

responder. 

*** 

– Desculpe a falta de jeito, Mercedes Baptista, tem pouco tempo que paro 

por aqui para falar com você. Na verdade, eu sempre falo, falo muito e você 

apenas me escuta, sem conseguir falar nada – respondi.  

 – Tudo bem. Não é todo mundo que consegue me escutar por aqui, 

sempre falam de mim em ausência, mas também não sei uma fórmula correta, 

uma maneira única de conversar. Vamos tentar e no processo a gente verifica 

se funcionou – disse Mercedes Baptista.  

 – Não entendi muito bem. Como assim? Vamos tentar. Já conversamos 

no outro dia, e você até se apresentou, disse que era bailarina. Já disse tudo, 

né? – respondi.  

 – Então, quando conversamos brevemente no outro dia, você falou do Sr. 

Peri, eu na verdade não falei muitas coisas, você falou o tempo todo, não 

consegui nem mesmo conhecer um pouco mais de você, nem seu interesse em 

ficar por aqui na sua pesquisa. Mas o que aconteceu hoje? – indagou Mercedes 

Baptista. 

– Acabo de sair de uma situação embaraçosa - respondi.  

– Eu vi, com a Fátima né? A vendedora de suco – disse Mercedes.  

– Ué, você estava lá? – perguntei abismado.  

– Sim, você que não me escutou. Isso sempre acontece por aqui, os 

corpos negros são corpos políticos, não são bem vistos por aqui – disse 

Mercedes Baptista.  

– Me desculpe, não escutei mesmo. Fiquei estarrecido com o acontecido. 

A única coisa que pensei foi em como sair daquela conversa, como pagar pelo 

suco e ir embora. Errei, mas a questão da errância é uma das questões centrais 

do meu trabalho. Foi uma indelicadeza da minha parte, já tinha convidado você 

para conversar essa tarde, mas confesso que fiquei muito apreensivo como o 

acontecido. Então, estou fazendo esta pesquisa para compreender como os 

encontros humanos acontecem, tentando pensar um pouco sobre isto. E quero 

pensar isso aqui no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Quero compreender a 

qualidade desses encontros, e como esse existir-evento acontece. Então fui a 
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Barthes para pensar com ele a questão da hospitalidade. Na verdade, já tinha 

lido e estudado sobre, mas nunca me demorei no que ele chama de errância e 

achei que a aproximação que essa vizinhança com a hospitalidade dava uma 

boa conversa. Já trouxe um pouco no texto que faço uma leitura outra sobre o 

que penso ser a hospitalidade. Mas posso recapitular caso você ache 

necessário.  

– Não li, tenho estado ocupada tentando ficar na ponta do pé, ainda que 

com os pés descalços. Não sei se você reparou, eu sempre ando descalça por 

aqui. Na verdade, até não compreendo bem por que me deixaram aqui descalça. 

Eu fui bailarina, deveria estar com minhas sapatilhas. Mas fui representada aqui 

com a memória da minha idade adulta e descalça, não sei, não tenho certeza se 

é assim que gostaria de ser lembrada, já falei isso – disse Mercedes Baptista. 

 – Sabe Mercedes, reparei isto no primeiro dia que te vi. Ainda não 

conhecia você muito bem, então não achei nada demais os pés descalços. 

Desculpe, acho que não escutei, não escutei nada de você – respondi.  

 – Acho que o problema é justamente esse, você não escuta. A Fátima 

disse: - e ele é inocente também. Olha que interessante, penso que ela também 

acha que o Lula é inocente, como o sobrinho dela. Mas como você não a estava 

escutando, não escutou essa similaridade dos discursos sobre liberdade. 

Embora ela já soubesse que a liberdade não é para todos – disse Mercedes 

Baptista. 

Voltei para ler a crônica. Tenho feito esse exercício de reler os escritos do 

ato, do existir-evento. Suponho ser interessante regressar ao enunciado “ele é 

inocente também”. Agora percebi a proximidade de Fátima com a questão da 

soltura do Lula, acredito que ela acha que ele é inocente, porque ela diz 

“também” então acho que isso, de certa forma, é uma afirmação do seu 

pensamento em relação ao Lula, mas nem isso eu escutei naquele momento.  

Prazer, me chamo Mercedes Baptista. Fui bailarina e coreógrafa, a 

primeira mulher negra a integrar o corpo de baile do Theatro Municipal do Rio 

de Janeiro. Acontece que resolveram colocar aquela estátua minha no Largo da 

Prainha como uma homenagem, mas fui retratada como uma mulher e dançarina 

dos estilos afros, não estou negando isto, mas eu não fui só isto. Antes de me 

dedicar à dança moderna fui bailarina clássica, fui aprovada no concurso para 

compor o corpo de baile, mas acabei ficando apenas com papéis coadjuvante 
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e como coreógrafa. Entendi o meu lugar desde muito cedo. Acho que o meu 

corpo, a minha cor de pele sempre carregou um discurso que antevinha a minha 

fala, a minha voz, o meu corpo.  

*** 

A gente se constitui no nosso caminhar. Nosso corpo se forma nas 

relações íntimas que temos com os outros e a cidade, que também é um outro 

que nos constitui. Nesses espaços nossas relações se expandem ou se 

contraem. Tudo isso está relacionado à abertura que a gente se dá ao novo, ao 

imprevisível, ao acontecimento singular, então podemos abrir ou fechar um 

universo de possibilidades. Essa abertura primeira que chamo aqui de 

hospitalidade, que para além do dar-receber-retribuir que já tencionei se funda 

numa outra tríade que, ao recapitular agora, escuta-acolhimento-resposta, se 

mostra pra mim apenas como uma palavra, um sentido: a escuta. Porque 

compreendo que a escuta já é uma resposta. Eu já escuto respondendo. Não é 

possível na vida um plano onde a gente consiga pensar nesses processos 

separadamente.  

*** 

– Compreendo, estou escutando você. Mas, mais ainda, não falou qual a 

relação da errância com a hospitalidade. - disse Mercedes  

– Desculpe. É que para mim essa questão da errância é uma questão 

muito cara, ela diz muito sobre mim, sobre os encontros que tenho tido ao longo 

da vida. Vou trazer o Barthes para essa nossa conversa. Repare, ele diz sobre 

a errância: “entende então que está fadado a errar até a morte, de amor em 

amor”. Então eu sou esse que erra, sou esse outro que de encontro a encontro 

erra, e nessa minha capacidade de errar me projeto sempre para o outro, para o 

imprevisível, como afirma Fuão “é a eterna errância das figuras o que possibilita 

toda a sorte de encontros”223. Então penso que eu só encontrei Fátima porque 

errei, porque não parei de caminhar e procurar esse outro corpo, esse corpo 

humano, coletivo, político e alteritário. Mas acho que esse erro me fez esperar, 

esperar ela terminar de falar. Eu fiquei a espera.  

 – Acho que é bastante difícil mesmo essa composição. Quando digo 

composição quero dizer que é difícil esse lugar do outro na nossa vida, digo 

 
223 FUÃO, 2012.  
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mais, na nossa existência. Mas acho que está no caminho correto, a gente se 

constrói a partir das relações que a gente vive, uma a uma – respondeu.  

 – Sim, claro, deixa eu ler para você o que um amigo bakhtiniano diria 

sobre isso. Abri o livro Palavras e contrapalavras: O OUTRO SINGULAR, do 

caderno de estudos X do GEGe, e li: O OUTRO é singular. As relações são 

sempre um a um. Singular a singular. Cada um se relaciona com o OUTRO a 

partir de uma gradação de valores negociados no que a media”224. – Isso é 

potente, né? – questionei.  

 – Muito bom. Acho que isso que aprendi hoje com você também fez parte 

da minha vida, essa relação com o outro, na dança isso é muito presente. Mas 

acho que aprendi mesmo a olhar para esse OUTRO como um OUTRO – agora 

em maiúsculo – que me constitui. Por várias vezes dançando eu tinha ideia de 

um coletivo, de um grupo, mas acho que olhar para o outro como esse OUTRO 

singular me vez perceber a potência dos OUTROS Nas minhas relações – 

respondeu.  

– Que bom – disse animado.  

– A gente pode se encontrar semana que vem novamente? – perguntou.  

– Claro, querida, temos muito que conversar – respondi.  

*** 

O Pequeno Jornaleiro gritou por todos os cantos do Centro da cidade do Rio 

de Janeiro. O trouxe por diversas vezes afigurado na estátua que hoje está na 

Av. Rio Branco no Centro do Rio de Janeiro. Mas nunca contei um pouco da 

história dele aqui. Na verdade, existiram no Centro do Rio de Janeiro, nos anos 

de 1930, vários meninos que vendiam jornais e dormiam na rua, eram 

conhecidos como Pequenos Jornaleiros. Em 1938 foi criada a Casa do Pequeno 

Jornaleiro, projeto criado por Darcy Vargas que tinha como objetivo amparar os 

meninos225. 

***	

 

 
 
 

 
224 GEGe, 2018, p. 109. 
225 https://bit.ly/2WDYO9z. 
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– EXTRA! EXTRA! - Grita o Pequeno Jornaleiro.  
 

 

 
 

– Carona no colo do capeta. Roubou posto, ficou sem gás e 
infartou.  
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*** 
ESPERAR É UM ATO DE HOSPITALIDADE 

*** 
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RIO DE JANEIRO, 11 DE DEZEMBRO DE 2019 
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Av. Rio Branco 

Av. Rio Branco 

O GLOBO, Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2019 

O DIA, Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2019 

EXTRA, Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2019 

EXTRA, Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2019 

Anticrime  
avança, mas  
2ª instância  
fica para 2020 
 
Depois de um acordo costurado no 
Congresso, o pacote anticrime 
avançou na Comissão de Constituição 
de Justiça do Senado e pode ir para 
votação no plenário da Casa ainda 
hoje. Já a decisão sobre a possibilidade 
de prisão após sentença em segunda 
instância ficou para o no que vem. 
PÁGINA8

 
 

O GLOBO, Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2019

 

Museu do Amanhã 

Pequeno Jornaleiro 
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CRÔNICAS DA CIDADE: TEMPESTADE DE VERÃO NA 
PRIMAVERA 

 
 

Um ano depois, justiça manda soltar Pezão. Acusado de desviar R$ 

39,1 milhões, ex-governador do Rio terá que usar tornozeleira eletrônica. 

– Que deselegante, um ex-governador descalço. Ao descer do VLT (veículo 

leve sobre os trilhos), aqui na Avenida Rio Branco, Centro da cidade do Rio 

de Janeiro, me deparei com essa cena: uma capa de jornal, um pé. Mas não 

era qualquer pé, era o pé do ex-governador, e também não era um simples 

pé, com perdão da palavra era o pezão do Pezão. São as notícias do dia: um 

prefeito tosco, um pezão e uma bunda. Desculpe pela bunda, não moralizei 

o sentido da palavra, é uma bunda.  

Chove. Chove muito. Ainda debaixo de uma marquise preciso ir até a 

Travessa do Ouvidor, tenho um encontro com o Pixinguinha. Muita chuva, 

não tem como pegar um Uber, até porque na chuva o transporte por carro 

de aplicativo fica um absurdo, preço de um rim, e hoje mal tenho dinheiro 

para o café. Eu que lute com meu guarda-chuva.  
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Apesar de ser quarta-feira, dia de jogo no Maracanã, hoje a cidade 

está vazia. Pode ser por conta do horário, ou da chuva, certamente da 

chuva. Mas tem uma atmosfera de festas de fim de ano por aqui. É que 

nesse período do ano aqui pelo Centro temos os almoços festivos e as horas 

de encontrar os amigos (vulgo happy hour) para uma cerveja, um café ou 

um suco. O que sua religião permitir.  

– Com licença, quer uma corona? 

– Obrigada - disse Luiza, aceitando sem pensar muito.  

Estava caminhando na chuva, quando vi uma mulher de salto alto 

tentando se equilibrar, entre as belíssimas pedras – acho que mulheres que 

andam de salto não gostam dessas pedras portuguesas que existem em 

grande parte do calçamento do Centro da cidade do Rio de Janeiro. Um 

guarda-chuva, dois corpos, duas bolsas. 

– Ai meu cabelo – disse Luiza. Estava nervosa por estar toda 

molhada. Ou receosa por estar caminhando com um estranho. 

Ao conseguirmos nos abrigar na próxima marquise, Luiza 

agradeceu. Eu disse: – por nada. Na verdade, a gentileza me custou as meias 

do pé molhadas e uma gripe que iria chegar, lá pela noite, no mesmo dia. 

Um silêncio constrangedor. Um minuto passado estava quase abraçado 

com essa mulher estranha agora estou aqui na frente dela sem falar nada. 

Então, fala. 

– Meu nome é Reginaldo, eu faço doutorado na Universidade Federal 

Fluminense, e você? - Sou advogada, disse Luiza. – Legal, disse encabulado. 

Isso é coisa que se diga para uma pessoa, ainda mais um estudante de 

doutorado, que vergonha – disse Pixinguinha, que já estava me esperando. 

– Estava indo para uma reunião, essa chuva acabou me atrasando. Ainda 

por cima meu salto quebrou – disse Luiza. Isso deve ser importante para 

uma mulher, né, mas não entendo disso. De certo foram as belíssimas 

pedras portuguesas, belíssimas. – Trabalho numa firma de advocacia, 

estava indo para uma reunião com um cliente particular – disse Luiza.  

– Que bacana. Eu moro em Petrópolis e venho aqui no Centro uma vez 

por semana para fazer pesquisa. Ela não te perguntou nada, seu tosco – diz 

Pixinguinha. – Que legal – disse Luiza. Agora foi ela, acho que legal é uma 

palavra que as pessoas usam quando não estão interessadas em conversar. 
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– Sobre que é a sua pesquisa? Indagou Luiza. Pronto agora vou começar a 

tossir, uma tosse que irá me impedir de falar. Sempre que estou ansioso, 

nervoso mesmo, começo a tossir. Tento disfarçar, mas não tem jeito. Não 

consigo articular um argumento, uma frase, não tem uma ideia que se 

estabeleça com coerência, mesmo assim tentei.  

– Então, a minha pesquisa é sobre os encontros, quero saber como os 

encontros acontecem, os encontros humanos. Mas como assim? Disse – 

Luiza. Pronto outra pergunta. – É agora que posso fingir demência? Ou pode 

continuar tentando né? – disse, Pixinguinha.  

– Faço doutorado na educação e tenho como trabalho de pesquisa a 

problemática dos encontros humanos, e estou usando a questão da 

hospitalidade para pensar como as pessoas se encontram, como elas 

começam a conversar. Agora mesmo. A gente começou a falar. Eu não sei 

como estão os encontros, todos os encontros, mas eu posso dizer que foi 

assim que a gente se conheceu, assim que a gente se encontrou. Posso falar 

deste encontro, que tive com você. Estava chovendo, eu ofereci uma carona 

no meu guarda-chuva. A gente parou aqui e estamos conversando. Mas eu 

não planejei isto, entende? 

– Sim, entendo. Eu terminei a faculdade de Direito na Cândido 

Mendes, mas quero fazer uma pós-graduação, na área de direito civil – disse 

Luiza. 

– Que bacana, disse um pouco tímido ainda.  

Não lembro como terminou a conversa, nem sei se começamos a 

conversar mesmo. Acho que foram apenas essas palavras mesmo. Depois 

da chuva cada um seguiu seu caminho, sem glória nem humilhação.  

Enquanto isto o prefeito segue cuidando das pessoas. Saúde do Rio 

em Colapso faz Crivella recorrer a Bolsonaro.  

– Pelo menos o pé que estão na lama não é o meu – disse Pixinguinha.  
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Rio de Janeiro, março de 2020 
Pausa para o café 

 

 
12 - Banco Fika Cafés, Centro, RJ, 2019.  

  

– Vem, senta aqui, precisamos conversar. Toda semana você passa por 

aqui, faça chuva ou faça sol. Mas você precisa se demorar, se demorar na escuta 

– disse Pixinguinha. – Olha que atrevido, esse músico vai querer me ensinar 

como faço a minha pesquisa. Vou me sentar por aqui nesse banco, se quiser 

fique à vontade, mas não irei mais na Travessa conversar com você – disse em 

tom raivoso, já que estava todo molhado. Tudo bem, não preciso ficar preso na 

rua da Travessa, posso me sentar em qualquer banco, qualquer, você só não 

pode misturar nossas histórias, sou de outro tempo – disse Pixinguinha.  

– Oi? Como assim, misturar nossas histórias, disse intrigado.  
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Pixinguinha respondeu: – Só ressaltei que você deve cuidar das histórias, 

do que você escreve. Mas você sabe disso, né? Sempre vejo você com esse 

livro na mão, Estética da Criação Verbal. 

– Estou tentando cuidar disso. Entendo o que disse sobre misturar as 

histórias. Bakhtin tem mostrado isto pra mim. Ele trata dessa questão quando 

fala do autor e da personagem na atividade estética. Mas isso não é uma coisa 

simples de fazer, é bem complexo.  

– O que ele diz? – indagou Pixinguinha, a estátua, que agora já tem voz e 

cor.  

– Bakhtin diz que o autor deve criar um ponto de apoio forte fora da 

personagem. Ele aponta isto no texto “O autor e a personagem”, diz: 

“Evidentemente, para que venha a realizar-se um todo artístico, ainda que 

inacabado, são necessários alguns elementos de acabamento; logo, urge 

colocar-se de algum modo fora da personagem”226. Mas isto não é tão simples 

assim. Acredito que o maior desafio é manter essa coloração, esse tom emotivo 

volitivo, uma certa espessura na palavra do outro. No texto “Metodologia das 

Ciências Humanas” Bakhtin apresenta outra pista, ele diz: “A penetração no 

outro (fusão com ele) e a manutenção da distância (do meu lugar), manutenção 

que assegura o excedente de conhecimento”227. Então esse distanciamento não 

é uma questão simples. Porque é preciso que o autor faça essa manutenção 

para garantir esse excedente. Essa é uma luta do próprio autor. “A luta do artista 

por uma imagem definida da personagem é, em um grau considerável, uma luta 

dele consigo mesmo”228, ressalta Bakhtin.  

– Uma água sem gás, e café, por favor. Tive que sentar-me no sofá, na 

parte interna do café. Apesar de ter vários guarda-chuvas no lado externo do 

café, o banco externo estava molhado. Chamei Pixinguinha para entrar ele não 

quis, disse que não podia porque estava muito molhado. Deve ser algum 

costume do seu tempo.  

Foram muitas as cafeterias que eu frequentei no Centro do Rio de Janeiro, 

em especial gosto do Fika Cafés229. Conheci o Paulo, um jovem que trabalha na 

 
226 BAKHTIN, 2011, p. 15. 
227 BAKHTIN, 2011, p. 395. 
228 BAKHTIN, 2011, p. 5.  
229 Fika: expressão sueca que basicamente significa pausa para o café. 
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Bolsa de Valores do Rio. Ele contou que sempre passa por aqui para tomar um 

café e verificar as mensagens no celular. Disse que tem medo de pegar o celular 

na rua e que dentro do café se sente seguro. Perguntei se ele não tinha medo 

de conversar com estranhos, ele disse: – no café não – de certo estava flertando, 

lógico. Não contei nada sobre mim, nunca disse o que estava fazendo 

exatamente nos locais onde encontrei pessoas, mas não tenho certeza, talvez 

eu tenha falado. Só contava depois, no decorrer da conversa. Não queria que o 

encontro parecesse uma entrevista, ou uma conversa com roteiro. 

Lembro-me sempre o que Maria Letícia fala, sobre uma leitura que ela fez 

de Derrida, ele diz que o acontecimento não pode ser previsto, ele vem na sua 

frente sem você perceber. Fiz um pouco dessa discussão no texto de 

metodologia. Nesse dia falamos sobre a crise política, como é difícil conversar 

com o outro, acho que ele era bolsonarista, não tenho mais paciência, mas 

permaneci até o último pedaço de torta. Viver as relações alteritárias tem sido 

meu desafio nessa pesquisa. Acho que é uma grande problemática do nosso 

tempo, não temos tempo para o outro, e se esse outro tiver uma palavra 

divergente da nossa, cancelamos a sua palavra. Sim, agora é assim. Se você 

faz alguma coisa que não está em acordo com algum grupo, existe o tribunal da 

inquisição pós-moderna (os juízes da internet) que cancelam você. Mas não 

precisa ficar preocupado, na semana que vem é só você postar a foto com um 

pet (um cachorro fofo ou um gato) para que seu nome retorne ao mundo ativo 

novamente. 

 – Ao sair do café, escutei – Era melhor ter ficado aqui fora comigo – disse 

Pixinguinha. 

Parei fora do café e me sentei no banco, um pouco molhado mesmo.  

– Por que você não conversou mais com a Luiza? Disse Pixinguinha.  

– Não sei, respondi de pronto. (Acho que me calei, foi essa falta de escuta 

minha). 

– Sabe sim – disse Pixinguinha.  

– Acho que não conversei mais com ela porque tenho dificuldade com a 

questão da escuta. Melhor, com o tempo e a qualidade dessa escuta. Preciso 

voltar à Bakhtin e buscar essas pistas para compreender melhor a questão da 

escuta. 

- É preciso acolher a palavra do outro – disse Pixinguinha.  
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13 – Guarda-chuvas externos, Fika Cafés, Centro, RJ, 2019. 

 

 

 

 

 



 

241  

 

 

 

 

 
 

          14 – Guarda-chuvas internos, Fika Cafés, Centro, RJ,2019. 
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Entendi que preciso me demorar mais na questão da escuta. Mas esses 

guarda-chuvas ainda me deixam inquieto.  

– Tudo bem, disse Pixinguinha, você pode trazer a questão do guarda-

chuva, conversar sobre eles também, há um discurso aí, tá escutando?  

– Sim, claro. Acabo de lembrar da conversa no carro com Marisol. 

Estávamos voltando do EEBA – Encontros de Estudos Bakhtinianos – em Lavras 

(Minas Gerais) e mostrei para ela as fotos desse café. Disse para ela sobre meu 

incômodo sobre esses guarda-chuvas e esse banco em que ninguém se 

sentava. Ela disse para eu escutar esse discurso, tinha uma intencionalidade aí.  

Observei que dentro do café os guarda-chuvas estão virados de cabeça 

para baixo, apenas como um adorno. Evidentemente ninguém irá precisar de 

uma guarda-chuva num local coberto, né? Não sei se é bem isto. Do lado de fora 

– na rua – também existem guarda-chuvas e, embora eles estejam na posição 

correta, não protegem ninguém. 

– Estou muito cansado – disse Pixinguinha. Já passei tanto tempo aqui 

que preciso retornar para minha casa. – Sua casa? – perguntei intrigado. – Sim, 

eu moro lá na Travessa, ao menos foi lá que você me encontrou, vou voltar, 

alguém pode sentir minha falta. Você acha que já cuidou do que eu disse no 

início dessa nossa conversa? – disse Pixinguinha.  

– Vou continuar. Acho que escapei e busquei outros caminhos. Mas 

compreendo que está falando sobre a palavra reportada. Estamos estudando 

isto no grupo Atos esse semestre. Na verdade, estamos sistematizando essa 

temática que Bakhtin trata em alguns textos da sua obra.  

– Tudo bem, preciso ir, semana que vem a gente se encontra, pode 

continuar sozinho – disse Pixinguinha.  

*** 

Acredito ter sido muito prolixo, embora tenha chamado o Pixinguinha para 

a conversa, não dei conta de ampliar os sentidos, e dizer o que estou chamando 

aqui de escuta. Com Bakhtin percebo que a escuta é essa possibilidade de 

refletir, e criar junto com o outro um outro mundo possível. É na escuta que se 

fundam as bases teóricas e metodológicas do diálogo em Bakhtin. Mas por que 

é importante eu escrever sobre a escuta? Por que é importante escrever isso 

nesta parte do trabalho? Primeiro porque acredito nesse princípio bakhtiniano: 
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“porque tu me escutas eu existo”. Penso que a escuta ativa, essa escuta que 

tem o outro como primeiro, conduz às réplicas múltiplas, criando um plano 

polifônico que permita que duas ou mais vozes estejam horizontalmente em 

diálogo.  

Mello230 apresenta a escuta bakhtiniana como um segundo princípio para 

uma heterociência, que “se constrói pela escuta do sujeito do ato. Isso se dá pela 

luta contra a objetificação na linguagem. Assumindo que vamos ao real sempre 

de forma oblíqua, aprender os meios com Bakhtin, que se colocou a mesma 

questão”. Então ao pensar na questão da escuta é necessário entendê-la como 

um princípio, como um princípio primeiro do encontro, que posso assim 

descrever: “eu encontro você porque eu te escuto”.  

Mello ressalta ainda que vai “em Dostoiévski como método artístico capaz 

de não aniquilar os sentidos do romance. Multiplicidades de consciências 

equipotentes e seus mundos que aqui se combinam numa unidade de 

acontecimento mantendo a sua imiscibilidade231”. Aqui temos uma pista para 

pensar a escuta. Uma escuta que aniquila os sentidos é uma escuta que 

empobrece as relações, os encontros humanos. É um completo esvaziamento 

do ato, do acontecimento do existir-evento.  

Mello ressalta ainda que “mais do que a diversidade, o ponto de vista da 

personagem sobre o mundo e sobre si, “o homem no homem”. O que garante a 

polifonia é o diálogo entre muitas vozes no limite das consciências cruzadas e 

inacabadas – campo alargado e extenso do sentido”232. Esse campo alargado 

de sentidos é o que enriquece o diálogo. O contexto é mais um elemento que 

pode trazer para o enunciado vozes outras que não estavam ali a priori.  

Porque como afirma Mello, “o mundo é essa complexidade da qual a 

gente não pode fazer abstração. Essa heterociência seria nosso segundo 

princípio. É uma ciência do outro, uma ciência que tivesse como princípio o fato 

de que nós construímos o conceito de ciência ocidental a partir do conceito 

cartesiano, que dizia: Penso logo existo. A ciência que Bakhtin nos propõe é uma 

ciência que, se tivesse um cogito seria: porque tu me escutas, logo eu existo”233. 

 
230 MELLO, 2017. 
231 MELLO, 2007, p.149. 
232 MELLO, 2007, p.149. 
233 MELLO, 2007, p.151. 
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Uma lógica que reverte a proposição, agora temos dois sujeitos no ato, um 

sujeito que fala e outro que escuta, e essa escuta já é uma resposta. O diálogo 

se forma e temos um encontro de pelo menos dois sujeitos. A existência se 

apresenta aqui pela escuta. Mello propõe que “é uma ciência onde eu me torno 

quem eu sou na escuta desse outro”234. 

O oitavo princípio também nos ajuda. Mello aponta ainda a questão dos 

“planos polifônicos” como um princípio. Para ela a escuta amorosa é a “criação 

de planos polifônicos em gêneros que garantam a inteireza da enunciação de 

ser expressivo e falante”235. Aqui a escuta é ampliada pela possibilidade do outro 

enunciar em outro gênero. Então numa escrita devemos responder, e responder 

ao outro, com ele, nunca fora desse diálogo. Aqui neste trabalho a crônica não 

foi uma opção, a crônica se apresentou como gênero literário ligado ao cotidiano, 

que traz um enunciado vivo e concreto da e na vida.  

Mas também a escuta é um princípio da hospitalidade. Não se trata de 

uma escuta qualquer, é uma escuta atenta, uma escuta qualificada. Uma escuta 

onde devemos abrirmo-nos incondicionalmente para o outro. Boff236 diz que 

escutar atentamente é uma atitude e um comportamento da hospitalidade; para 

ele a escuta é um direcionamento para o outro “com o sentimento de quem sente 

o outro e tenta vê-lo a partir dele mesmo e não a partir dos conceitos e pré-

conceitos criados pela cultura”237. 

Neste ato, de olhar para o outro como um outro, de escutar atentamente 

o que ele diz, temos um encontro com um humano. Um outro que até então eu 

não conhecia. O guarda-chuva não protegeu somente a mim e Luiza, o guarda-

chuva criou um cronotopo de um encontro singular possibilitando a dois sujeitos 

da cultura traçar uma outra história, num outro tempo, num outro espaço que até 

hoje ainda não tinha sido realizado. 

 É preciso escutar, escutar com o coração, com amor, aqui queremos 

propor essa escuta, com esse amor político que nos ensinou Bakhtin, um amor 

que vê no outro um outro incondicionado de qualquer relação a priori, é uma 

escuta desinteressada no próprio princípio apresentado por Bakhtin “não o amo 

 
234 MELLO, 2007, p.151. 
235 MELLO, 2007, p.150. 
236 BOFF, 2005. 
237 BOFF, 2005, p.168. 
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porque é bonito, mas é bonito porque eu amo” eu diria: não escuto porque é 

bonito, mas escuto porque eu amo. Essa relação de alteridade eleva os sentidos 

do humano para um lugar outro, um lugar onde cada encontro humano, cada 

escuta, cada acontecimento é importante. No fim, não tem muito problema se 

não pude conversar muito com Luiza, aquele evento foi único. Mas no mundo 

tem outras Luizas, não a mesma Luiza, claro, mas outras. Espero que nesse 

tempo, nesse momento nem o relógio do tempo possa me fazer ir embora sem 

abraçar Luiza. Levar um pouco dela e deixar o tanto meu com ela.  

Acho, que de alguma maneira o meu guarda-chuva acolheu Luiza até seu 

destino, pelo menos até onde ela se sentisse segura. Sentado no café observei 

que os guarda-chuvas estavam ali como um adorno, tanto os internos quanto os 

que estavam na rua. Não tinham função de proteger da chuva, como a 

hospitalidade clássica que nada abraça, estavam ali sem proteger ninguém. 

Acho importante pensar em guarda-chuvas que possam acolher, melhor ainda 

que possam acolher em dias de tempestades no Rio de Janeiro.  
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– EXTRA! EXTRA! - Grita o Pequeno Jornaleiro.  
 

 

 
 

– Justiça manda soltar Pezão. 
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*** 

ACOLHER É UM ATO DE HOSPITALIDADE 

*** 
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Petrópolis, junho de 2020 
Escuta, acolhimento e resposta: antes do fim 

  

Começo por responder, novamente. O título desse texto surge do 

processo de pensamento e escritura que tive até agora. A tríade da 

hospitalidade, dar-receber-retribuir, foi alargada e tensionada nos textos em que 

trouxe a teoria da hospitalidade para o campo do turismo, da filosofia e demais 

ciências humanas. Entretanto, no processo de escritura, pensei que o conceito 

que adveio desses lugares supracitados não deu conta de conversar com os 

sujeitos do ato presente, na tese. Em Os Retirantes imaginei não ser possível 

essa retribuição nas práticas mais antigas da hospitalidade. Então para 

responder à tríade do dar-receber-retribuir propus a tríade que trouxe no título 

dessa escritura, escuta-acolhimento-resposta.  
Depois que passei pelos “meus primeiros encontros”, “meus encontros 

teóricos” e “meus encontros metodológicos” compreendi a necessidade de fazer 

um estudo no campo da teoria da linguagem de Bakhtin e o Círculo. Fiz um 

mergulho na teoria bakhtiniana onde pude pensar um pouco mais sobre os 

conceitos de linguagem e enunciação. Foi muito importante trabalhar essas duas 

grandes categorias em Bakhtin, até para que eu pudesse compreender a que 

tipo de linguagem a teoria bakhtiniana se contrapõe. Olhei para a cidade como 

uma questão teórica importante e que precisava enfrentar, e para a 

hospitalidade, não como um conceito abstrato, mas como um fundamento 

filosófico que se forja toda vez que um humano encontra outro humano.  

 Trouxe também algumas imagens de bancos, ao longo do conjunto de 

textos “O Rio de Janeiro do meu tempo”. Estes foram lugares que escolhi para 

conversar com as estátuas. Fiquei pensando na construção desses bancos na 

cidade. Qual será o objetivo de construir um banco onde ninguém tem tempo 

para se sentar? Acho que esses lugares de estar, onde ninguém está são lugares 

onde pude me demorar em conversar com as estátuas.  

 

EXTRA! EXTRA! - grita o Pequeno Jornaleiro! 

 

(Não ouço vozes) 
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– Já cansei de gritar, disse o Pequeno Jornaleiro. Tenho percorrido essas 

ruas de dentro com você por seis meses, anunciado as manchetes, mas acho 

que você não se demorou, não escutou. Existe uma questão muito importante, 

sobre a qual você não falou nada. 

– Compreendo, acho que a gente nunca vai conseguir escutar tudo, mas 

nunca será tarde o suficiente para a gente aprender, aprender a escutar. Preciso 

escutar as últimas vozes, que serão suas. Tentei garantir com o conjunto de 

textos “Cidades” que a teoria bakhtiniana se revelasse para mim, como um lugar 

potente onde eu pudesse com Bakhtin, o Círculo e o grupo Atos dizer a minha 

palavra repleta agora de palavras próprias alheias. Penso que as datas, os 

mergulhos foram essa minha tentativa de não fechar as conversas, mas pensar 

num acabamento provisório que me mostrasse um todo da pesquisa, o estudo 

da tese. Mas não iria adiantar fazer esse estudo sozinho, escrever sozinho, 

escutar sozinho. Então o conjunto de texto “O Rio de Janeiro do meu tempo” 

traz a cidade em sua acontecimentalidade. Ali estão presentes os sujeitos do 

ato, o Pixinguinha, o Visconde de Mauá, a Mercedes Baptista e você, Pequeno 

Jornaleiro, que me fez ver um Centro do Rio de Janeiro invisibilizado pelo oficial. 

Foi isso, Pequeno Jornaleiro. Acho que foi com você que aprendi a olhar para o 

lugar pequeno, para o acontecimento singular cotidiano.  

– Eu percebi que você deixou sem comentários algumas reportagens das 

capas – disse o Pequeno Jornaleiro.  

– Tenho consciência. Mas escolhi deixar ali os acontecimentos cotidianos 

da cidade que informam sobre a cidade, sobre as pessoas, disse.  

– Eu acho que você deixou pistas, mas não falou muito sobre mim, sobre 

as crianças pretas que informaram a cidade e seus acontecimentos durante 

muitos anos. Acho que deveria ter falado das crianças, as crianças que 

enunciaram outras vozes, outras formas de ver e compreender o mundo, disse 

o Pequeno Jornaleiro.  

– Eu sei, tenho consciência. Acho que por conta dessa consciência que 

retomei as conversas com você. Queria que você me fizesse ver, as coisas 

miúdas, as coisas que deixamos escapar, entende?  

– A vida não é uma sincronia de acontecimentos. Acho que você fez o 

que tinha que fazer, acho que construiu a sua medida seus enunciados, mas é 
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importante retornar para escutar, escutar o que suas palavras silenciaram, 

escutar as crianças na cidade – disse o Pequeno Jornaleiro. 

– Eu vou retornar, num outro tempo, um tempo propício, talvez num tempo 

da delicadeza como aprendi com Chico Buarque, quero voltar e escutar com todo 

meu sentimentos, outros sentidos do que seja a hospitalidade para esses outros 

sujeitos do ato, que enunciam suas vidas concretas todos os dias nesse Rio de 

Janeiro do meu, melhor, do nosso tempo. 

– Entendi, agora preciso ir, estou na correria, estou sempre na correria, 

até outro dia – disse o Pequeno Jornaleiro.  
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Petrópolis, julho de 2020 
É preciso escutar as últimas palavras 

 

Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na terra 

escovando osso. No começo achei que aqueles homens não batiam bem. 

Porque ficavam ali sentados na terra o dia inteiro escovando osso. Depois 

aprendi que aqueles homens eram arqueólogos. E que eles faziam o serviço de 

escovar osso por amor. E que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de 

antigas civilizações que estariam enterrados por séculos naquele chão. Logo 

pensei de escovar palavras. Porque eu havia lido em algum lugar que as palavras 

eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que 

estariam guardados dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras 

possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias 

remontadas. Eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgar 

de cada uma. Para escutar os primeiros sons238. 
 É chegada a hora de escrever um último texto. Nesse exato momento 

minhas mãos estão suadas, um pouco trêmulas. Será o fim? Essas serão as 

minhas últimas palavras? Não sei, não tenho certeza. Estou parado, posso 

escutar meus pensamentos, cada palavra nova de sentido que agora faz parte 

de mim, minha respiração. Também sinto as batidas do meu coração, aquelas 

coisas que a gente esquece de escutar, porque pode parecer uma loucura sem 

tamanho. Esse encontro com Manoel de Barros na minha vida aconteceu em 

alteridade com Fernanda, foi via palavra sua que Manoel chegou até mim. Então, 

resolvi escutar os primeiros sons, as primeiras palavras que me dispuseram a 

pensar essa tese: encontro, hospitalidade e cidade.  

 Mas, tentar tecer essas últimas palavras sozinho seria muito difícil. Até 

porque eu não escrevi nada aqui sozinho -cada palavra, cada pensamento meu, 

foi fruto de muitas conversas, muitos encontros, e como salientou Maria Letícia, 

em uma de nossas últimas conversas e estudos: Regis, você está falando do 

encontro de palavras, né? 

 Acho que em algum momento eu esqueci desses encontros, das terças-

feiras, que foram muitos. Na sala de Marisol, na Creche, na livraria, na Casa 

 
238 BARROS, 2010, p. 17  
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França Brasil, no Centro Cultural Banco do Brasil, na casa da mãe de Maria 

Letícia, na casa da Ana Lopes, na rodoviária com Fernanda, no carro de 

Domingas, no porta malas do carro de Angélica que trazia a lembrança do 

Laranjal, pensada com todo carinho por sua mãe - laranja para o suco e pimenta 

para temperar a comida, com o ardor que só brota desses quintais férteis. A 

praça da Cantareira, que por ser pública, possibilitou toda a sorte de encontros 

fortuitos, uma verdadeira poética do cotidiano humano. Decidi que seria a rua o 

local desses encontros, e seria no Centro da Cidade do Rio de Janeiro. Foi nesse 

espaço que eu desenvolvi essa pesquisa. Os encontros aconteceram nesse 

espaço-tempo singular. Ouvi o Pequeno Jornaleiro, que todas as quartas-feiras 

gritava pelas ruas do Centro as manchetes que ainda reverberam nos meus 

pensamentos. Encontrei com Mercedes Baptista, Pixinguinha e o Visconde de 

Mauá. São esses encontros que alteram a gente de partida. O Pequeno 

Jornaleiro atravessa o espaço-tempo, ele está vivendo agora, ele grita o que está 

acontecendo agora, e ele que acorda as minhas palavras.  

Aquilo que eu não escutei, foi porque eu não calei. Foi assim que eu me 

senti, ao reler o conjunto de textos Escuta, Acolhimento e Resposta: um 

silenciador de vozes muitas vezes. Ao terminar a leitura dos textos e rever o 

caderno de campo, percebi que precisaria enfrentar a questão da escuta como 

uma questão teórica mais forte na produção e elaboração da tese. Já havia 

trazido os escritos do professor Augusto Ponzio sobre o calar, mas, acredito que 

eles não foram suficientes para defender o projeto enunciativo dos sujeitos da 

pesquisa, que aqui são seres expressivos e falantes. Mas, como trazer isso aqui, 

no texto final da tese? Já não estaria na hora de terminar? Pensei, a gente não 

termina nunca.  

 Ponzio diz que “o próprio calar da escuta responde e volta-se à 

enunciação”239. Nesse sentido, ele traz uma questão muito importante para 

pensar a relação entre o calar e o silenciar. Ele ressalta que “excluindo o calar 

da escuta que responde, resta o silêncio ao qual a enunciação evidentemente 

não se dirige”240. No caso da primeira proposição, entendo que o calar é um 

processo que faz parte da enunciação, e existe uma relação que se funda em 

duas consciências ativas e em processo dialógico, enquanto o silenciar opera 

 
239 PONZIO, 2010, p. 55.  
240 PONZIO, 2010, p. 55.  
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em outras bases da enunciação. Ponzio, citando Michel Foucault, diz que “o 

silenciar pertence à esfera da língua enquanto sistema e à linguagem como 

reiteração, como produção da ordem do discurso”241, enquanto o calar é de 

ordem respondente.  

 Essa ordem do discurso apresentada por Foucault, se sustenta em um 

“sistema histórico, institucionalmente constrangedor”242, que diz quem pode e 

onde se pode falar. Foucault apresenta uma questão estrutural no qual a fala de 

outrem se coloca, deixando claro os lugares de fala constituídos muitas vezes 

de forma violenta.  

 Essa relação de poder no discurso, na fala, está relacionada ao controle 

desejável por parte da sociedade que quer deter o projeto enunciativo que 

favoreça a um grupo específico em detrimento de outros. Esse projeto 

enunciativo, além de controlar, seleciona, organiza e redistribui toda enunciação 

ao seu modo e tempo, de acordo com os interesses do poder vigente.  

 Fui reler, nesse tempo de pandemia, o texto Aula, de Roland Barthes, 

para um dia de estudo no grupo Atos, e me deparei com autor apresentando a 

língua como fascista, ele diz: “mas a língua, como desempenho de toda 

linguagem, não é nem reacionária, nem progressista; ela é simplesmente: 

fascista; pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer”243. Nesse 

sentido, “o calar possibilita à enunciação eximir-se do silêncio inquisidor, 

coercitivo, do sistema linguístico”244. Assim, a relação de escuta em que fizemos, 

o exercício de manter a voz do outro na pesquisa de campo, estava pautada 

numa relação dialógica, de escuta amorosa e sensível, na qual o outro vinha em 

primeiro.  

Pensei na construção dos encontros humanos, na sua potência enquanto 

acontecimento singular e transformador. Criei outras bases teóricas, vivi – na 

vida – o que sejam estes encontros, indefinidos e inacabados. Critiquei a 

existente tríplice da hospitalidade, dar-receber-retribuir, e criei a tríplice do que 

seja o encontro humano na perspectiva da alteridade, um lugar de escuta, 

 
241 PONZIO, 2010, p.55.  
242 FOUCAULT, 2011, p. 14. 
243 BARTHES, 2007, p. 14.  
244 PONZIO, 2010, p. 55.  
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acolhimento e resposta da palavra outra, em toda sua diversidade e 

singularidade. Mas foi pouco.  

Aqui, acho que saí da tríade do dar-receber-retribuir, apresentada no 

texto A Cidade da Hospitalidade, passei pela proposta escuta-acolhimento-
resposta - que foram o mote inicial da pesquisa de campo - e compreendi que 

a hospitalidade é essa escuta que tem o outro em primeiro sempre, em uma 

relação onde a própria palavra escuta já contém nela o acolhimento e a 

resposta, porque escutamos respondendo, com a vida, uma vez que para 

escutar eu tenho que calar, e o próprio calar da escuta, como já supracitado, 

responde e volta-se à enunciação. Hospitalidade é escuta. 
Concencio ressalta que: 

“O professor Ponzio vai buscar na obra de Bakhtin, no livro Estética da Criação 

Verbal (2011a, p. 367) nos Apontamentos dos anos de 1970-1971, os sentidos 

da escuta dos enunciados mediante o calar e o silêncio: o calar faz parte das 

condições da compreensão do sentido da palavra, da enunciação e tem a ver 

com a escuta. O silêncio faz parte da percepção do som e das condições da 

identificação do signo verbal e tem a ver com o “quero ouvir”245. 
Penso que foi um pouco isso que fui buscar nessas leituras - não um 

“quero ouvir”, que é de uma ordem do identitário. Fui buscar um escutar, 

alteritário. Precisava escutar essas outras vozes que se fizeram, aqui nessas 

crônicas, escrituras, como tentativa de uma conversa última, que instaura uma 

conversa primeira, uma resposta.  

As pausas no decorrer da tese, os [...] derridianos, os (***) foram essa 

minha tentativa de grafar os tempos da escuta das vozes dos temas trabalhados, 

que ainda não haviam circulado pelos meus pensamentos e minha curiosidade. 

Então, tudo fez sentido na pesquisa. Pelo menos, fez sentido para mim, que 

entendia que todas as perguntas tinham que ter respostas. Bakhtin diz que 

“chamo sentidos às respostas. Aquilo que não responde a nenhuma pergunta 

não tem sentido para nós”246. Ele afirma ainda que: 

“perguntas e respostas não são relações (categorias) lógicas; não podem caber 

em uma só consciência (uma e fechada em si mesma); toda resposta gera uma 

nova pergunta. Perguntas e respostas supõem uma distância recíproca. Se a 

 
245 CONCENCIO, 2019, p. 94.  
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resposta não gera uma nova pergunta, separa-se do diálogo e entra no 

conhecimento sistêmico, no fundo impessoal” 247. 
A tese pretendeu, portanto, compreender a complexidade dos encontros 

humanos e suas possibilidades de transformações na vida humana concreta, 

porque na vida, a unidade mínima do encontro humano é de pelos menos dois 

centros emotivos e volitivos e valorativos. Quis escutar a cidade com essa escuta 

que crê na vida e nos seres humanos, denunciando que a hostilidade é um 

discurso oficial e legitimado muitas vezes pela própria sociedade, mas, que na 

vida concreta das cidades, subsistem formas de encontros amorosos e 

hospitaleiros, apesar do oficial muitas das vezes ser hostil. Foi sobre estes 

encontros que essa pesquisa se demorou. 

Penso que as práticas de hospitalidade com as quais tive contato nas 

leituras e vivências são como um espelho e refletem movimentos outros: aqui já 

travei uma briga com a teoria posta da hospitalidade como uma relação – dar, 

receber e retribuir - que sempre me limitou a pensar nas relações humanas como 

uma troca simétrica. Sua ação prática é cheia de protocolos. Eu comecei há 

pouco a refletir sobre as práticas e atitudes de hospitalidade nos encontros do 

qual sou protagonista. Então penso: se os sujeitos se distanciam, eu vou como 

um espelho na mesma intensidade e profundidade. Se aproximam-se, de modo 

igual. Então, como mudar essas relações de trocas simétricas? Tendo a 

hospitalidade como escuta, um encontro é sempre um acontecimento indefinido, 

inacabável e alteritário.  

Sempre me questiono se porque eu aprendi a ler isso, eu deixei de ler 

aquilo. A tese pretendeu esfarelar a perspectiva das ciências clássicas em 

relação ao que seja o encontro humano tendo a hospitalidade como o tom deste 

encontro, e se propôs a compreender as relações humanas que existem na 

cidade, a partir das leituras vividas na própria cidade. Ler a cidade na cidade e 

suas relações concretas únicas e irrepetíveis.  

*** 

Voltei na leitura da tese. Penso que preciso reafirmar os enunciados dos 

sujeitos do ato. Não reafirmar, como quem quer dizer a última palavra, mas, 

trazer nas minhas palavras suas vozes encarnadas. Acho que aprendi com o 
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Jorge o sentido das práticas mais antigas: a comensalidade. O ato de dar de 

comer é um ato de hospitalidade e restaura umas das práticas milenares. Comer, 

comer junto, comer com o outro. Fiquei pensando no poder da mesa comensal - 

acho que na mesa reafirmamos costumes e criamos outros, em um ato que é 

singular. Então é preciso dizer novamente: dar de comer é um ato de 
hospitalidade.  

É preciso também regressar, voltar em outro tempo. Foi isso o que mais 

me deixou alerta no encontro com o Sr. Peri. Ele perguntou:  – Você volta 

semana que vem? Fiquei pensando no tempo, na qualidade do tempo das 

pessoas. O Sr. Peri é um senhor de idade. Fiquei pensando no tempo que a 

gente oferece para o outro. E se esse outro for um idoso? Como fica esse tempo? 

Voltei outras quartas-feiras. Na verdade, passei a frequentar a Casa Olivia e a 

casa do Sr. Peri. Ele sempre me recebeu como quem recebe um filho depois de 

uma temporada fora de casa. O tempo foi me mostrando que somos, em alguma 

medida, uma grande família que precisa se encontrar em qualquer espaço, em 

qualquer tempo. Em tempo, reforço: o tempo para o outro é um ato de 
hospitalidade.  

No texto sobre as cidades, trouxe um trecho de uma música de infância. 

Falei das pedrinhas que formaram a rua na qual eu dei meus primeiros passos 

públicos. Mas, quando estava sentado nas escadas da Casa França Brasil 

compreendi que uma rua de pedras é um lugar que apresenta limitações. Na 

crônica “Duas cadeiras de rodas”, percebi como é difícil andar pelo Centro da 

Cidade do Rio de Janeiro, se você for cadeirante. Os espaços públicos não são 

acessíveis. Percebi ali que precisamos pensar numa cidade para todos, com 

espaços para todos. Então reafirmo: Espaços de acessibilidade são espaços 
de hospitalidade.  
 No terceiro encontro que descrevi na crônica “Tá todo mundo livre”, 

conheci Fátima que me questionou sobre o porquê do seu sobrinho não estar 

livre. Percebi sua angústia no momento que me calei. Acho que fiz isso para 

escutá-la, para deixar que falasse, esperei, fiz uma pausa. Mas fiquei pensando 

na questão da escuta. Da escuta do outro, no tempo da escuta que a gente 

oferece para outro. Percebi que mesmo calado, eu permaneci ali, na sua frente. 

Acho que queria, para além de escutar aquela palavra, acolher a sua angústia. 

Ficar com ela, escutar a sua palavra, que foi uma resposta. Mas, a vida é feita 
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de encontros e desencontros. Eu, por um instante decidi ficar, esperar o tempo 

da palavra do outro. Esperar é um ato de hospitalidade.  

Choveu sobre o Rio de Janeiro. Uma chuva que atravessou um século, e 

veios das crônicas de Machado de Assis até o Rio de Janeiro do meu tempo. Na 

última crônica “Tempestade de Verão”, conheci Luiza, advogada. Foi um 

encontro rápido, três quarteirões, algumas poças de água e chegamos até a 

marquise na frente do Fika Cafés, onde eu fiquei e conversei com Pixinguinha. 

Na conversa, Pixinguinha me questionou por que eu não conversei mais com 

Luiza. Acho que o nosso tempo-espaço se deu no abrigo do guarda-chuvas e 

que ali uma prática da hospitalidade cotidiana se revelou. A acolhida é um ato 
de hospitalidade. 

Dar de comer é escuta do outro que precisa viver conosco essa festa que 

é a vida; o tempo para o outro é escuta da vida outra que não pode ser 

condenada a não falar; acessibilidade é escuta da cidade aos que precisam 

passar, é uma cidade para todos e todas; esperar é escuta em seu estado de 

maior amorosidade, suspender a si no dizer ao outro: te escuto; por fim, acolher 

é escuta que junta em si a festa, o tempo, o acesso e a espera: é alteridade em 

seu estado de ato responsável. Em uma expressão: hospitalidade é escuta. 
*** 

Às vezes eu tento escrever, mas não consigo. Não consigo porque a cada 

palavra que escrevo percebo no mesmo lugar axiológico uma contradição, um 

outro sentido. Então, sou esse sujeito apaga as linhas que não foram ditas – 

lidas – porque já foram apagadas antes de serem iluminadas por outros sentidos. 

Estou sentado à frente de minha escrivaninha, ela é preta. Tem uma estante de 

livros sobre ela. Às vezes, as palavras cismam em cair por aqui, no teclado. Eu 

sempre apago. Então, hoje em um exercício exotópico de escrita, vou deixar por 

aqui todo acontecimento, todo encontro de palavras possíveis, essas palavras 

eu não vou apagar.  

Mas, por quê? Por que isso é importante? É que tem coisas que só eu 

posso dizer. Bakhtin nos ajuda a pensar sobre isso. É que para ele, todo 

ocupamos um lugar no mundo: “a partir do lugar único que eu ocupo, se abre o 

acesso a todo o mundo na sua unicidade, e para mim, somente deste lugar”248., 
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Então já assumo que ao ler as palavras contidas aqui, você encontrou 

com meu mundo, minhas cidades, meus sentidos. Assumi aqui o encontro como 

um acontecimento, um encontro de palavras espalhadas na cidade dos 

paradigmas na qual, agora, me encontro. Um lugar múltiplo, divergente e 

efêmero. Um lugar contraditório ao enunciar qualquer palavra.  

Em Bakhtin, encontrei a seguinte afirmação: “Não existe o homem em 

geral; existe eu, e existe um determinado, concreto, “outro”: o meu próximo, o 

meu contemporâneo (a humanidade social), o passado e o futuro das pessoas 

reais (da humanidade histórica real)”249.  

Então, não é da esfera do todo – da sociedade como um conjunto - os 

atos da vida. O ato é de cada um, é único e singular. Desse modo, só eu, 

enquanto sujeito da vida posso responder pelos meus atos, só eu posso fazer, e 

esse fazer me é implicado pelo próprio fato de que eu, enquanto sujeito concreto, 

devo responder pelos meus atos. Não abstratamente, mas na atividade estética 

e ética, tencionando cada palavra. 

Assim, a atividade estética não é estéril no sentido axiológico. Para a 

criação da atividade estética, o autor-criador deve criar um ponto de apoio firme 

na atividade estética, fora da vida, porque na vida, o acontecimento já passou. 

Com isso ele consegue, em alguma medida, criar dois centros de valores para 

na arte conseguir olhar para a vida e na vida conseguir olhar para a arte. Por 

outro lado, não é possível criar um acontecimento, um encontro na sua própria 

maneira de existir enquanto evento, mas na atividade estética isso é possível. 

Isso porque, na vida, o mundo em que o ato realmente se desenvolve é 

um mundo unitário e singular concretamente vivido250 . Bakhtin nos ajuda a 

pensar nessa complexidade do acontecimento, pensando, por exemplo, que eu 

enquanto sujeito, me encontro em um determinado lugar que só eu ocupo e que 

este lugar é insubstituível. Então, eu me encontro num único ponto que somente 

eu posso agir. 

Criar um encontro seria, então, falso de princípio, pela própria 

impossibilidade de não ter vivido aquele encontro na sua singularidade. Mas, 

para Bakhtin isso é possível na atividade estética, onde, através de um olhar 

transgrediente, o autor olha para vida e cria na arte um cronotopo que já foi vivido 
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na vida concreta. É sobre esse desafio da produção textual que nos debruçamos 

eu e o Grupo Atos – UFF, para estudar. Pensando nessa relação onde o autor 

seja transgrediente, na qual ao escrever uma palavra, possamos ver o mesmo e 

o diferente no mesmo lugar, tentei assim fazer nas fazer crônicas - ser esse 

passante que escuta, e ao escutar já responde. 

Talvez posso ter deixado alguns fios, pontas de muitas histórias e 

inquietações, mas, só poderei cuidar delas em um outro tempo, quiçá numa outra 

cidade. Espero que a cada cidade eu tenha conseguido trazer os enunciados 

dos sujeitos vivos e potentes para conversar com eles e tantos outros que se 

sentiram provocados e convocados a falar. Fiz esse exercício de trazer essas 

vozes que me constituem para minha escrita. Claro, sempre muito ansioso, 

silenciei muitas delas. Às vezes, propositalmente, com a desculpa de não 

conseguir dialogar, outras, por não saber o que perguntar, fiquei tímido, com 

medo mesmo, frente a essa outra palavra. Uma palavra estrangeira, de fora. 

É preciso que cada humano em presença de outro humano – em uma 

relação, em um ato único – crie a sua própria cidade, com suas letras, sua 

concretude, seus sentidos, seus encontros. Estou a olhar pelas janelas 

envidraçadas de Olivia Laing, conversando com as letras de Ángel Rama e 

vendo pela primeira vez a cidade de Italo Calvino, que se tornou visível na 

unidade da minha responsabilidade. Consigo agora ver e perceber que a cidade 

que os sistemas oficiais formativos me apresentaram, não é a minha cidade. 

Talvez, também não seja a sua. Se, ao olhar para uma cidade, você não se 

reconhecer nela, provavelmente a sua cidade ainda está invisível para você. 

Hoje, eu percebo que a cidade é mais do que um local de anonimato, é lugar 

onde vidas singulares e multidão coexistem, um símbolo complexo e inesgotável 

da existência humana.  

*** 
 

Uma outra coisa que também me propus, foi pensar criticamente no que 

esses encontros promovem na vida dos sujeitos concretamente, e na vida nas 

cidades. Pensei essas cidades como vida repleta de arquitetônicas múltiplas e 

divergentes, onde um grupo social apagou os discursos da vida cotidiana em 

detrimento de um enunciado único – oficial – que não contempla todas as vozes 

(sujeitos presentes nela). 
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Ao pensar nessa qualidade dos encontros humanos, falei 

especificamente da hospitalidade que na teoria clássica se funda na tríade do 

dar-receber-retribuir, e refleti sobre como essa perspectiva não funciona para os 

encontros humanos. Aqui, encontrei uma inconsistência teórica, pois, não 

compreendo a hospitalidade apenas nesses sistemas de trocas. 

Defendi uma perspectiva do encontro infuncional. Então, busquei assumir 

criticamente que isso é um projeto político de mundo, onde a tensão entre o 

oficial e não oficial está presente toda vez em que um sujeito coloca na arena de 

palavras uma palavra outra, não consonante. É que na vida a unidade do 

encontro é de pelo menos dois.  

A cidade é hoje um lugar de constante apagamentos das vozes. Mas 

também acredito que essas vozes não se podem apagar totalmente, pois, elas 

estão silenciadas, mas, é na festa de renovação no grande tempo – em uma 

perspectiva bakhtiniana – que esses enunciados silenciados, se elevam nos 

encontros com esses outros sujeitos múltiplos e divergentes. A cidade é um 

coletivo de sujeitos e vozes – contraditórias, ambivalentes, oficiais, não oficiais 

– mas o enunciado é singular. E nessa cidade vi tudo em discursos e linguagens 

em constante tensão. Ainda que a linguagem apresentada oficialmente se 

pretenda única, nossa concepção de linguagem é dialógica, alteritária, 

fundamentalmente ética; a linguagem portanto não é um fenômeno abstrato. Ela 

é um fenômeno concreto, da vida material da enunciação humana nos gêneros, 

e é culturalmente enraizada. 

Mas, que quisera eu, com isso? Compreender e defender o que os atos 

da vida são, na sua noção mais simples de pensar: únicos, singulares e 

irrepetíveis. Nesse sentido, já existe uma impossibilidade de pensar essas 

relações humanas de forma homogênea. Ao olhar para essa cidade, esses 

encontros, assumi o desafio de pensar em uma heterociência, entendendo que 

o modelo de ciências sociais e humanas posto não contempla todos os 

encontros e cidades possíveis. A hospitalidade nesse sentido foi o tom dessas 

relações, desses encontros, uma abertura, a escuta. Um encontro só acontece 

na sua inteireza com sujeitos expressivos e falantes, quando temos restituídas 

as práticas de hospitalidade da vida humana, a hospitalidade como escuta, como 

abertura para o outro. 

*** 



 

265  

Foram histórias surpreendentes. Por isso, trouxe fragmentos delas aqui, 

lembranças. Mas, lembranças que me possibilitaram ver a questão da tese mais 

próxima. Eu, nessa tese, tomei o encontro enquanto linguagem. Nesse encontro, 

a escuta balizou todos os acontecimentos. Eu escutei a hospitalidade a partir da 

teoria bakhtiniana, e foi a escuta da teoria da linguagem e da enunciação que 

me ajudou a também escutar, em crônicas, os enunciados concretos dos sujeitos 

do ato na vida singular.  

Essa afirmação só foi possível a partir dos enunciados dos sujeitos do ato. 

Foi nesse processo de escuta, do encontro amoroso, que eu pude falar, e falar 

com eles. Falei em resposta. Conversei com as estátuas de Pixinguinha, de 

Mercedes Baptista, do Visconde de Mauá e do Pequeno Jornaleiro, que 

afiguraram seus enunciados em presença. Foi esse conjunto de enunciações 

que trouxe, em resposta, suas vidas. Esses sujeitos narraram o que é 

hospitalidade a partir do seus centros emotivo-volitivos.  

E isso só foi possível porque eu olhei para um outro lugar - olhei para 

baixo - como me ensinou Michel de Certeau. Fui para as ruas de dentro, como 

aprendi com Marcelo Moutinho. Ali, toda sorte de encontros foi possível. Porque 

somente ali, na rua de dentro, olhando para baixo, eu pude ver a cidade e sua 

complexidade. E isso não foi apenas uma questão metodológica, mas, uma 

escolha ética.  

Então, ao viver aqueles acontecimentos cada um deles único e singular, 

pude ter uma experiência com eles. Uma experiência onde a comida foi o centro 

da relação estabelecida. Uma experiência a partir da qual, o tempo para o outro 

me possibilitou conhecer um pouco mais um outro sujeito da cultura; uma 

experiência em que a acessibilidade se encarnou na minha frente, em ato de 

hospitalidade; uma experiência cuja espera pelo tempo do outro foi fundamental; 

uma experiência, em que a acolhida aproximou dois sujeitos da cultura em um 

único lugar.  Mas, todas essas experiências só foram possíveis pelo fato de que 

eu, do lugar único e irrepetível que ocupo no mundo, escolhi escutar, e então 

afirmar com os sujeitos dessa tese: a hospitalidade é escuta.  
*** 

 Acho que, em cada cidade apresentei um pouco de mim, um pouco das 

coisas que li, que acredito, mostrei um pouco o meu modo de olhar e escutar o 

mundo, suas cidades, lugares e ruas, sou assim, só consigo me orientar 
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andando. Mas, como aconteceu isso tudo? Eu não sei, só sei que aconteceu. 

Retorno, com a mala cheia de palavras outras. Mas não me despeço, como 

quem se despede de um lugar, é um retorno que já trás na mala saudades da 

próxima cidade que irei visitar. Nessa próxima cidade, terei encontros como os 

que apresentei nessa tese, indefinidos e inacabados, e irei estar atento, de 

butuca ligada, como diriam meus avós, que sempre receberam nos gestos mais 

primitivos da hospitalidade, qualquer pessoa que passasse em frente da sua 

humilde casa. Já haviam instaurado as práticas da hospitalidade, da escuta, da 

alteridade 

 Caminhei pelas ruas do Centro da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, espero 

para dobrar a próxima esquina, e encontrar outras pessoas, em outros espaços, 

em outros tempos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

267  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vou mostrando como sou 

E vou sendo como posso 

Jogando meu corpo no mundo 

Andando por todos os cantos 

E pela lei natural dos encontros 

Eu deixo e recebo um tanto 

E passo aos olhos nus 

Ou vestidos de lunetas 

Passado, presente 

Participo sendo o mistério do planeta251 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Assim aconteceu. Petrópolis, julho de 2020, no fim. 

 
251 Novos Baianos, Mistério do Planeta, 1972 – https://bit.ly/3hPUYCL 
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EXTRA! EXTRA! - GRITAM OS PEQUENOS JORNALEIROS 
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      15 - Colagem, Pequenos Jornaleiros, Reginaldo Lima, 2020. 

 

 

Colagem, Meninos Jornaleiros, 2020.  
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Olha a noite; olha a noite 

Eu sou um pobre jornaleiro 

Que não tenho paradeiro 

Ai, ninguém tem vida assim 

Digo adeus a toda gente 

Às vezes fico doente 

Ninguém tem pena de mim 

 

Eu vivo sempre a sofrer 

Pobre que destino é o meu 

Eu fico sempre jogado 

Vou vivendo amargurado 

Oh que sorte Deus me deu 

 

Olha a noite; olha a noite 

Quando o Sol vai se escondendo 

Eu vou me entristecendo 

Correndo pra redação 

De lá venho carregado 

Com as folhas a meu lado 

Cumprindo a minha missão 

 

Eu vivo sempre a sofrer 

Pobre que destino é o meu 

Eu fico sempre jogado 

Vou vivendo amargurado 

Oh que sorte Deus me deu 

 

Olha a noite; olha a noite252 

 

 
252 Canção do Jornaleiro, Wanderley Cardoso, 2014 - https://bit.ly/2WXPcH0 
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