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Quando li o livro de Drica Carneiro, me veio com muita força
a lembrança de dois nomes que me são muito caros: primeiro o do
escritor uruguaio Eduardo Galeano que nos alerta sempre para o
perverso abafamento das falas da América Latina, uma asfixia orquestrada que censura a opinião, deixando o monopólio das palavra
para especialistas partidários de governos ditatoriais. E depois, o
documentarista brasileiro Eduardo Coutinho, que calcou sua obra
fílmica na voz daqueles que, desprovidos do lugar de fala na mídia
tradicional, tornam-se, em seus documentários, donos únicos da
palavra.
O livro da Drica traz a verdade natural daqueles que narram
trechos da própria vida. O modelo de entrevista com seus contemporâneos da Baixada Fluminense revela com intimidade suas paixões, crenças, desejos e lutas. A juntada das entrevistas faz aparecer uma verdade despida, confessada entre amigos, que expõe com
inocência e sinceridade as experiências desses sonhadores.
Com narrativa confessional, texto verdadeiro, direto e, por
vezes rude, chegando a lembrar Plínio Marcos em Navalha na Carne,
este livro é uma leitura prazerosa e reveladora de experiências corajosas da juventude fluminense na virada do milênio. Aproveitem.

Prefácio
Por Fernanda Delvalhas Piccolo
Doutora em Antropologia Social - UFRJ

Drica Carneiro é produtora e ativista cultural. Formada em
Estudos de Mídia, pela Universidade Federal Fluminense, concluiu
com esta obra a sua especialização em Linguagens Artísticas,
Cultura e Educação (LACE), pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ.
Nascida em Duque de Caxias, criada na zona norte carioca,
atuou durante mais de uma década junto a grupos que produzem
arte e cultura na Baixada Fluminense, aos quais é afetivamente
ligada. Ingressar no LACE foi também retornar a esses lugares da
periferia, a Baixada e os coletivos culturais, o cineclube, e construir
dessa obra um lugar de fala, de atuação, de política, de afetividades.
Este livro, constituído por trechos de entrevistas biográficas
concedidas à autora por Bia Pimenta, Dani Francisco e Heraldo HB,
busca materializar as redes de afeto, espaços e projetos. Nesse
sentido, o livro é também uma construção coletiva, um diálogo que
remonta, remete, (re)liga inúmeros outros personagens, espaços,
ações e conflitos, pois esses, não podemos esquecer, também são
afetos.
Cada capítulo apresenta a narrativa de um dos três personagens do livro. Esses sujeitos sociais, militantes da arte e da cultura
na Baixada Fluminense, iniciaram, movimentaram e movimentam a
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cena cultural local e, dentre muitas outras ações, o Cineclube Mate
com Angu e o Gomeia Galpão Criativo.
Por meio destes personagens, Drica Carneiro tece uma narrativa sobre como os afetos podem revolucionar a cultura, a vida,
a política e as relações. Revolução essa que se torna imprescindível para fazer ouvir a periferia e seus corpos-potências. Nessas
narrativas, vemos as redes se formarem e conhecemos as ações,
as pessoas e os lugares que a maior parte da população carioca e
fluminense desconhece. Desconhecimento gerado, muitas vezes,
pela mídia e um senso comum que apresenta e representa a BF
como um território inóspito, violento, pobre, distante, cheio de problemas e caos. Mas quem a conhece, a vive, sabe que a Baixada
Fluminense fervilha de ações e manifestações culturais. Por meio
dessas potências, pessoas se organizam, se movimentam nessas
redes que afetam e revolucionam cotidianamente esse espaço.
No primeiro capítulo, intitulado “O pessoal é político”, é possível
perceber na narrativa de Bia Pimenta que a arte, quase inacessível,
impossível para a população periférica, “abre a cabeça” e transforma os sujeitos em corpos políticos. A arte aparece como uma
brecha, uma janela, que permite a criação de sentidos próprios. Em
sua fala, vemos a experiência política, a produção artística coletiva,
o questionamento do lugar do artista, a lente do feminismo, a busca
por relações possíveis. Bia Pimenta nos mostra que o pessoal é
constituído de atravessamentos coletivos.
No capítulo “É político porque é afeto”, o segundo da obra,
é a vez de Dani Francisco nos contar sua trajetória. Nela, a igreja, o
grêmio, o teatro são espaços de formação política, que catapultam
sua revolução artística pessoal: a produção cultural que realiza é
permeada pelo espírito do comum e pelo sentido de território. Sua
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narrativa, recheada de deslocamentos físicos, nos mostra que os
atravessamentos territoriais tensionam a ideia das bordas e rompem
com uma visão única sobre a Baixada Fluminense.
Em “Para ter narrativas, tem que ter narradores”, o terceiro
capítulo, HB, como é conhecido Heraldo Bezerra, encontramos a
história de um agente que há 30 anos atua diretamente na cultura
da Baixada Fluminense. Em sua narrativa, as experiências coletivas
e o poder da literatura desfazem a imagem de aridez da região.
A poesia, a literatura, a música e o cinema alavancam sujeitos a
produzir e compartilhar novas narrativas sobre si mesmos e sobre
seus espaços.
Para escrever este livro, Drica Carneiro viajou do Rio de Janeiro
para La Plata, na Argentina, para entrevistar Bia Pimenta. Em seguida, retornou a Duque de Caxias para entrevistar Dani Francisco e
Heraldo HB. Na escolha dos personagens, ao entrevistar pessoas
amigas e colegas de trajetória, a autora faz do afeto também sua
ferramenta. As dimensões que este livro aborda são também o seu
método: os afetos, os deslocamentos e as experiências coletivas.
A cidade de Duque de Caxias, de onde a autora vem e se reconhece, é apresentada aqui como um lugar de potências. A Baixada
Fluminense, as memórias e os deslocamentos são o pano de fundo
para a constituição do mapa de relações que vemos representado
na capa desta obra.
Neste livro, Drica Carneiro nos mostra que a rede e os afetos
são uma potência de transformação das pessoas e territórios.
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Quando alguém te conta uma história, parte dela também
se torna sua. A história que te contam depende também dos seus
sentidos: os silêncios, as interrupções e os vacilos fornecem espaço
para a fantasia de quem escuta. Não é possível transcrever uma
risada, uma voz que falha, a garganta que fecha quando os revolucionários deste livro tocam sem pudor sua própria história.
Talvez não seja possível hierarquizar os raciocínios que me
levaram a escrever esse livro em ordem de importância. Então, eu
vou transitar pelos pensamentos que me conduziram a essa pesquisa, certamente enviesada pelas experiências e pela literatura
com a qual tive contato.
Uma dúvida que sempre me passou pela cabeça é: por que
nos reunimos em frente a uma tela de cineclube? Compartilhar
histórias em grupo como nossos ancestrais? Democratizar o acesso
à cultura? Ou era só o prazer de estar junto? A questão que sempre
se colocou para mim era se estávamos realmente tentando lutar
contra o sistema, contra a hegemonia da cultura e dos meios de
comunicação, se estávamos tentando intencionalmente ser anti-hegemônicos.
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Durante a graduação, eu tive uma formação bastante ligada
à Escola de Frankfurt, que era na época, dez anos atrás, a grande
sacação do olhar acadêmico sobre a cultura e sobre a cultura da
mídia. Eu tinha uma sensação incômoda de que essa visão era dualista, como se os indivíduos e seus anseios pessoais estivessem
em segundo plano. Eu havia passado algum tempo em ativismo
sobre a democratização da comunicação, das ferramentas de produção, sobre lugar do espectador. Isso tudo lá nos idos de 2000.
Essa pauta já existia pra mim muito antes da graduação. Então, na
academia, eu achava que havia uma perspectiva de passividade sobre
o público em relação à mídia e isso me incomodava profundamente.
Nos processos de formação pelos quais passei, em projetos sociais
ligados à educação e tecnologia, a ideia que debatíamos era que,
com a internet, o espectador, ao se tornar também produtor de
conteúdo, não seria mais o mesmo. Esse deslocamento do lugar do
espectador estava em questão para nós, em um momento em que
a internet chegava na minha classe social de maneira expressiva,
carregando junto o MSN, comunidades de Orkut e blogs.
Então, quando cheguei à graduação, eu já tinha uma posição
bastante crítica em relação à posição de inércia sob a qual o espectador era visto. Por conta da prática, dos debates semanais na
MultiRio para 4ª Cúpula Mundial de Mídia (MediaSummit),
a produção que fazíamos para o Canal Futura, minha atuação como
oficineira no CEMASI Candelária1 ... Em todos esses eventos eu estava rodeada por uma juventude comprometida com a comunicação
comunitária que compartilhava desse debate. O tema era muito
quente para mim. Talvez por isso, às vezes, era tão difícil relacio1 Centro Municipal de Assistência Social Integrada, localizado no Morro da Mangueira.
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nar o saber que eu construía na Universidade com as práticas, os
corres e as experiências em diferentes espaços periféricos do Rio
de Janeiro.
Em julho de 2006, fundamos o Cineclube Buraco do Getúlio,
no Bar do Ananias, no Centro de Nova Iguaçu: Luana Pinheiro, Diego
Bion, Raisa Flor, Fabiano Mixo, Jimmy e eu. A intenção era fazer as
sessões acontecerem na passagem subterrânea que liga os dois
lados do Centro, cortados pela linha do trem. Essa passagem tem
o apelido carinhoso de “Buraco do Getúlio”. Mas não é o Getúlio Vargas. É o Getúlio de Moura, ex-funcionário da Estrada de Ferro Central
do Brasil que, depois da Revolução de 1930, depôs o prefeito da
cidade de Nova Iguaçu e assumiu o lugar dele. Em 1945, foi prefeito
novamente, mas foi de trampolim para Assembleia Legislativa onde
ficou até 1958.
Pois bem.
O Cineclube Mate Com Angu havia iniciado as atividades de
exibição de filmes, debates, exposições e performance alguns anos
antes na cidade de Duque de Caxias. As atividades já fervilhavam na
cidade: Quarta Básica, Geração Delírio... A cena urbana de coletivos
artísticos não é novidade na Baixada, nem nunca foi. Em Nova Iguaçu,
durante os anos 80, por exemplo, houve uma intensa movimentação cultural em torno do teatro. Dois dos padrinhos do Cineclube
Buraco do Getúlio, o Marcos Serra e a Katia Vidal, eram parte desse
movimento.
Quando muitos anos mais tarde, no IFRJ, me deparei na literatura acadêmica com outros conceitos, entendi que havia muitas
formas de enxergar os coletivos de arte e cultura nas periferias
urbanas. Eu lembro, por exemplo, que entrei em choque quando
descobri o “problema da liberdade” por Spinoza. Um trauma. “O homem
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não é livre”. Socorro. O homem pela sua natureza não pode ser livre, pois está submetido aos afetos, às constrições da sua própria
existência. É a partir das formas de conhecimento, a consciência, a
razão e a força criativa, a força intuitiva, que o homem é capaz de
superar suas paixões, dominar o constrangimento das forças externas e produzir sua própria liberdade. Não podemos fugir da força
dos afetos, no sentido Spinozista mesmo. Somos todos afetados.
Daí a impossibilidade de liberdade. Para ele, o que há de verdadeiro é
produzir novos modos, novas formas de pensamento. Para ele, só há
liberdade se a vida for produzida pelo homem. Aquele que não vive
sua própria natureza em razão de forças externas vive na servidão.
A questão da liberdade é um troço lindo porque é um problema
crucial em qualquer sociedade, em qualquer tempo.
Bem mais futuramente, eu cheguei na ampla ideia da constrição da liberdade humana em Foucault. Nunca me pareceu, no
pouco que conheci, que a liberdade era a principal preocupação
dele, mas a capacidade humana de materializar o pensamento em
formas concretas, objetivas, de controle e poder.
Então eu passei a acreditar que por isso pensar a subjetividade é tão importante. Porque pensar a subjetividade é, antes de
mais nada, pensar a capacidade humana de materializar o subjetivo,
de torná-lo objetivo. Uma ideia é, antes de mais nada, uma ideia.
Depois pode virar um meme, uma lei, uma cela. Da mesma forma,
as condições objetivas, digamos as condições materiais, reais e
concretas irão impactar, em maior ou menor grau, na subjetividade
de um indivíduo e serão impressas de alguma forma em sua consciência e em suas ações.
Do ponto de vista social, as constrições são reais e objetivas
para muitos dos meus colegas e foram para mim durante muito
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tempo. A geografia da Baixada Fluminense e as condições às quais
o território foi submetido desde os canaviais até hoje se coloca mais
do que uma condição material e objetiva. A Baixada Fluminense que
conhecemos hoje é realmente uma região de baixadas, entre a serra
e a Baía de Guanabara. A maior parte dessa área fica literalmente ao
nível do mar. As regiões do Rio de Janeiro onde vivi sempre eram
atrás das montanhas, onde o cenário tem uma cor diferente e onde
as nuvens se formam e se condensam, fazendo uma luz diferente
do sol da orla. Um dia, já adulta, fiz uma trilha famosa. Quando cheguei lá em cima, percebi pela primeira vez o Rio de Janeiro conhecido pelo mundo todo. Definitivamente não era o mesmo que eu
conhecia. Quando você cresce olhando por baixo, é bem mais difícil
olhar de outro ângulo.
Eu nasci em 1987, no bairro Jardim Balneário Ana Clara,
embora eu sempre diga que venho de Imbariê2, que é bem mais
conhecido. Minha família morou em Duque de Caxias de 1983 até
1994. Os bairros, na ordem, foram Imbariê, Jardim Ana Clara e
Beira Mar. Eu não morei em Caxias o tempo todo. Em algum momento, com uns dois anos, fui viver com meus avós, na Rua Roseira, em
Padre Miguel, zona norte do município do Rio, e depois voltei para
Caxias, para morar com minha família na casa de um amigo que meu
pai fez na loja de ferragens, o Reinaldo.
Lá, uma vez, entornei café na minha perna e minha irmã
disse que eu ia ficar manchada para sempre. Não sei por que eu
estava mexendo com café. Outra vez ela me chamou e disse que
eu era adotada. Ela tinha provas. Eu achei genial ter sido adotada,
2 Imbariê é um do quatro distritos do município de Duque de Caxias, onde fica
localizado o bairro de mesmo nome. Os quatro distritos são Duque de Caxias,
Campos Elíseos, Imbariê e Xerém.
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achei muito maneiro. Além disso, eu não tinha nada a ver com meus
irmãos mesmo, então eu tinha dados empíricos. Ocorre que me tornei praticamente idêntica à minha irmã quando jovem, então minha
pertença genética foi dada como comprovada.
Mas antes disso, a formação da minha família tem uma
história bastante comum em relação às famílias da periferia do Rio
de Janeiro. A família da minha mãe é meio Minas Gerais, meio Rio.
Eles viveram meio lá, meio cá, em Realengo. A família do meu pai é
de retirantes da Campina Grande nordestina, que chegaram no Rio
de Janeiro antes dos anos 50. O meu avô trabalhou intensamente
na construção das casas no Morro do Andaraí, onde meu pai nasceu
e cresceu. Com 13 anos, meu pai parou de frequentar a escola para
trabalhar em construção civil junto com meu avô.
A minha mãe engravidou do primeiro filho muito jovem,
aos 16 anos, e se casou com meu pai. Ela abandonou a escola e
foi morar com meu pai no Morro do Andaraí. Alguns anos depois,
compraram uma casinha em um conjunto habitacional em Imbariê.
Lá, minha mãe alfabetizou minha irmã e meu irmão. Junto com
outras mulheres, elas abriram uma escolinha para enfiar aquele
monte de crianças do bairro. Vacina, associação de moradores. Elas
começaram a incomodar a dinâmica do bairro, com a chegada de
algumas ações do poder público que elas pleiteavam. A amiga da
minha mãe que dirigia a associação de moradores foi assassinada
e minha mãe, que era a tesoureira, foi convidada a se retirar.
Nesse percurso em Caxias e em uma situação de muita
pobreza, veio a minha gestação, com certeza inesperada. Mas minha
mãe, defensora da maternidade, da amamentação, da descriminalização do aborto e de outros temas muito caros a mim agora
adulta, costuma falar muito bem das gestações e muito pouco sobre
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a pobreza. Ela tem a forma mais corajosa de olhar o mundo em toda
face da Terra.
Anos depois, meus pais vieram para Padre Miguel. Lá vivemos um episódio que marcou definitivamente a trajetória da minha
família. Meus pais trabalhavam igual uns loucos e nós ficávamos
sozinhos em casa. Na ausência da minha mãe, minha irmã, ainda
pré-adolescente, cuidava da casa e de mim e eu sempre tinha vontade de chamar ela de mãe.
Aí um dia, quando meu irmão tinha 15 anos, minha irmã me
acordou e me chamou na sala. No corredor tinha um rastro enorme de
sangue pingado, na cozinha também. Meu irmão tinha sido baleado
naquela madrugada e meus pais estavam com ele no hospital.
A história que me contam é que, na volta do baile, ele estava com um
grupo de meninos da mesma idade na esquina e um homem passou
de carro atirando. Com o “sangue quente”, meu irmão não sentiu
nada e brincou que tinha sido baleado. Ele levou alguns anos para
recuperar os movimentos da mão porque rompeu o tendão do braço
esquerdo. O tiro foi na altura do peito, passou de raspão no coração.
Os médicos diziam que ele sobreviveu por três centímetros. Eu fico
imaginando como isso deve ter sido uma merda pra ele. Minha família
descobriu que o tiro foi dado por um policial militar fora do horário de
serviço, vizinho da rua do lado. Ele tinha ficado puto porque um dos
meninos mexeu com a mina dele no baile. Então, aparentemente,
ele quis resolver o assunto.
Nós nos mudamos para uma casa em Realengo e meu irmão
seguiu tratando. Eu lembro de ter ficado feliz quando ele voltou a
jogar vôlei. Hoje eu penso que minha mãe nunca engoliu essa
parada e, talvez por isso, se jogou por décadas no pronto-socorro
do serviço público de saúde. Todo dia ela chegava com uma história
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diferente. Era tiro, facada, criança queimada, suicídio. Mas acho que
ela estava ali para atender de imediato um monte de gente que teve
a vida atravessada por alguma violência.
Dez anos depois desse incidente, e um ano antes de fundarmos o Cineclube Buraco do Getúlio, o primo do meu amigo Diego
Bion foi assassinado por homens que passaram de carro atirando,
enquanto voltava da loja de bicicleta, na Via Dutra. No Rio de Janeiro
que eu conheci, os fluminenses conhecem muito bem a diferença
entre a lógica da bala perdida e a dos grupos de extermínio. No caso
desse segundo, existe uma contradição moral no uso da violência
fatal para a manutenção da segurança nos bairros das periferias.
Em nome da segurança, sempre privada, grupos paramilitares se
intitulam senhores da ordem, autorizados a findar a hipotética
possibilidade de reincidência do evento que lhes causou insegurança.
Isso também lhes dá o “direito” de atirar sobre quem lhe der gosto.
Neste episódio da Baixada Fluminense, a Chacina de Queimados,
no dia 31 de março de 2005, além do Raphael Couto, primo do meu
amigo, outros 28 jovens foram assassinados nas ruas da cidade,
também por policiais militares fora de serviço. De alguma maneira,
estes eventos infelizes fizeram elo e construíram parte da história
da nossa rede.
As distâncias, os apertos e as experiências que essas condições objetivas determinam estão impressas nas escolhas que
fazemos e na impossibilidade delas. É por isso que se tornam
subjetivas em cada indivíduo: porque criam ou encerram campos
possíveis de existência3. Para Jailson Silva, em seu livro Bruxos
e Bruxas da Cidade, a capacidade de subverter as próprias condi3 Expressão que eu roubei da entrevista da Dani Francisco.
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ções objetivas e subjetivas é o que torna alguém um bruxo, um
revolucionário. E ele então faz a melhor pergunta do mundo: por que
pensamos como pensamos e agimos como agimos?
Quando a gente fundou o Buraco do Getúlio, em Nova Iguaçu, costumávamos dizer que fazíamos cineclube porque não tinha
praia perto. Realmente, “nada” era “perto”. Eu morava em Marechal
Hermes, na zona norte do município do Rio, e para mim era muito
mais fácil chegar a Nova Iguaçu que chegar na praia, por exemplo.
Mas além disso, outras questões estavam jogo. Amigas, amigos,
amores, tretas. E tinha uma sensação de estar realmente fazendo
alguma coisa. Como eu, que vivi essa sensação tão de perto, poderia
dizer que as atividades artísticas nas periferias eram simplesmente,
no jargão acadêmico, de resistência, anti-hegemônicas?
Dada a essa reflexão, penso nessa relação com a revolução,
ou melhor, com a ideia de insurgência. Eu sempre pensei, e certamente não sozinha, que essas atividades passam muito mais pela
ideia de insurgência do que de resistência cultural, de ser contra
alguma coisa. Embora a palavra “resistência” estivesse em nossa
boca, a verdade é que grupos de pessoas sempre se organizaram
em torno de afetos em comum, seja na reivindicação de direitos, de
espaços, seja na disputa de sentido, ou na criação dele.
Todas essas questões parecem relacionadas aqui, na minha
divagação. Porque se de um lado vemos a subversão das condições
objetivas e a transgressão das constrições da liberdade, de outro
estamos falando também da potência humana, da potência da vida.
Essa coisa de potência da vida é um conceito que eu aprendi
recentemente de um filósofo chamado Peter Pelbart. Ele está dizendo
que, a partir de uma leitura de Foucault, existe uma força comple-
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mentar ao poder sobre a vida, sobre o corpo4. O poder sobre a vida
é aquele exercido pelas instituições de conceito e de concreto, que
vão desde os hospitais à família, igreja, tudo aquilo que tem norma.
E talvez inclua o poder da vigilância social, que faz você não tirar
meleca em público, por exemplo.
O conceito complementar e antagônico que ele fala é o poder
da vida. É uma coisa que, segundo Pelbart, sempre esteve ali: a
insurgência dos corpos, o poder das pessoas, da revolução. O poder
de tirar meleca em público e olhar na cara da pessoa que estiver te
olhando.
Produzir a vida para além de seu sentido orgânico. Produzir
sentido, produzir existência. Criar realidades. Espaços subjetivos
que se tornam físicos. É isso que penso que meus entrevistados estão fazendo. Para Spinoza, a inescapável força dos encontros constitui a consciência.
E aí chegamos a um ponto crucial na minha investigação:
os afetos. Considerando então que somos afetados todo o tempo,
que somos necessariamente cooptados, seja pelo poder sobre os
corpos, seja pela venda da força criativa para o trabalho, uma coisa
se coloca como fundamental na relação homem-mundo: a troca, dimensão imprescindível em qualquer relação humana.
Quando fundamos o Buraco do Getúlio estávamos enlaçados
por uma forte rede de afeto, que ainda não se dissolveu. A gente
queria assistir filmes. Tivemos uma onda de assistir cinema experimental americano dos anos 50, com uns curtas que o Fabiano Mixo
trazia de um curso que fazia no Parque Laje. A gente queria fazer
isso juntos. E aí chamávamos outros amigos. Galera do circo, poe4 PELBART, Peter P. Vida Capital: Ensaios de Biopolítica. São Paulo, SP: Ed.
Iluminuras, 2003.
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sia, do teatro, performance, músicos, tudo que estivesse ao nosso
alcance para expor, para criar ali, naquele espaço, com a gente.
Se tecnologia é criar uso dos recursos disponíveis para
alcançar um determinado fim e se quase tudo pode ser um recurso, então tecnologia é olhar pra uma coisa e pensar: “Hummm, acho
que com isso aqui, eu consigo fazer aquilo”.
Nesse livro, meu objetivo é registrar o afeto como recurso.
É captar os nomes das pessoas, dos coletivos e espaços a partir
da narrativa. A partir da subjetividade afetada, minha e de meus caros colegas revolucionários Bia Pimenta, Dani Francisco e Heraldo
Bezerra, que cederam suas trajetórias, suas falas e silêncios para
que a gente pudesse pensar um pouco mais sobre a pergunta que
fazemos aqui: O que nos move? O que nos une?
Neste livro, as entrevistadas e o entrevistado se conhecem e
se reconhecem. Criaram em conjunto, se chamam de pares, são generosos ao narrar sobre si e sobre seus colegas, seus antepassados
e raízes. Quando mencionam nomes, atividades e lugares, esses revolucionários estão fornecendo dados cruciais para mapear o que
finalmente me trouxe a essa investigação: a dimensão dos afetos
na construção de nossos ideários e ações.

Capítulo 1

O pessoal é
político
Confesso que quando cheguei aos nomes dos entrevistados, ao contrário do que faria na minha profissão, não calculei
muito bem a distância em que a Bia se encontrava. Mas eu tinha,
de qualquer modo, uma intenção de visitá-la em algum momento,
porque também queria muito conhecer a Argentina. Então, no final
do ano, consegui negociar no meu trabalho um período de intervalo
e segui para Argentina. Em 16 de janeiro de 2019, depois de ficar
ilhada vários dias em Buenos Aires porque só chovia, eu peguei o
caderninho e o gravador e rumei para a Estação Constitución, de
onde partia o trem para a cidade de La Plata. Era a semana de
aniversário da Bia Pimenta.
A viagem durou uma hora mais ou menos e eu me perguntava
por que ela foi se enfiar em La Plata. Não imaginava que a cor do
dia, a sensação de aridez, as ruas largas e sem fim com espaços
e mais espaços vagos entre as esquinas da cidade me traria a
lembrança de Duque de Caxias. Não morei sempre lá, mas é de onde
me reconheço. Caxias é o lugar de onde eu venho, independente de
onde eu possa ter passado.
A Bia me buscou na estação. Paramos num lugar muito
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charmoso, chamado Big Sibéria. Lá eu entreguei para Bia seu
presente de aniversário: A Elite do Atraso, de Jessé Souza, que
trouxe do Rio. Continuamos a caminhada e conheci finalmente a
casa onde Bia mora, no número 1649 e ½.
A Bia preparou um carregamento de erva-mate e água
fervente e rumamos para o Bosque de La Plata, onde faríamos a
entrevista. Nós tentamos começar a entrevista algumas vezes.
Na primeira tentativa, um grupo de cachorros que estava passeando com os donos, sei lá por quê, veio em cima da gente e começou a lamber nossa cara. Derrubaram o mate todo. Perros. A gente
então aproveitou para procurar um lugar para fazer xixi, porque
parece que, dentre outras coisas, a erva-mate é bastante diurética.
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Bia – Eu sou Bia Pimenta, nasci Fabiana, tenho 37 anos,
acabei de completar. Meu signo solar é Capricórnio, eu tenho ascendente em Leão e a lua em Libra. Eu nasci no Jacarezinho, em 1982.
Com dois anos, me mudei para Santa Cruz da Serra com os meus
pais. Eu nasci sem ser muito programada, em uma família proletária,
periférica e posso dizer que tudo o que eu tenho e tudo que eu
realizei de bacana chegou pra mim através da arte. Quando olho
a minha trajetória, e eu vou começar desse ponto... Quando penso
na minha trajetória e eu olho os meus iguais, os meus comuns, que
seriam, por exemplo, os outros jovens com que eu passei a infância
e adolescência, muitas dessas pessoas não tiveram contato com a
arte.
Você também é da periferia e sabe que não é tão simples.
Muitas vezes para você ter contato com o lúdico, você tem que ir
para igreja ou para alguma instituição religiosa, as escolas públicas
na periferia não têm muito espaço de fruição da arte, espaço para
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o lúdico, então quando eu olho, eu vejo que os meus amigos de
infância e adolescência estão muito mais dentro de um sistema
heteronormativo capitalista patriarcal e seus valores, sua maneira
de pensar o mundo, a falta da consciência de classe, a vontade de
ser elite, mesmo sendo pobre, eu me sinto muito distante dessa
realidade deles e penso muito diferente. E eu acho que isso só aconteceu por conta de um contato bem remoto da minha infância com a
arte, de uma maneira geral. Ainda que ela me fosse negada. Porque
dentro da minha família, a arte era essa coisa da fruição, de estudar,
era coisa de rico e nós éramos pobres. Mas como eu tive a sorte
de o meu pai trabalhar no Teatro Municipal, desde muito cedo um
dos terrenos que eu pisava e que eu tinha muita familiaridade eram
os bastidores do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Se não fosse
essa janela, esse lugar, essa brecha, talvez eu não fosse a pessoa
que sou. Talvez eu fosse... não sei, advogada, ou mesmo professora,
mas dentro de um sistema mais metódico, dentro do sistema
convencional.
Então a primeira coisa sobre mim que eu gostaria de dizer
é que, se hoje eu posso ser considerada um elemento rebelde na
sociedade, digamos assim, um elemento que é o que eu gostaria
de ser, um elemento de incômodo pro status quo, eu só sou esse
elemento por conta do acesso a arte em algum momento da minha
vida. Eu queria começar por esse ponto. Assistir a Ópera de Nabuco
com nove anos de idade. É uma memória, ou assistir todos os anos o
novo espetáculo do Grupo Corpo, ou ter contato com a Ana Botafogo,
a primeira bailarina do Teatro Municipal. Ainda que eu dissesse:
“Quero estudar balé”, a resposta seria: “Mas a gente não tem grana
nem pra sapatilha”. Você não vai acessar esse lugar. Então, toda a
minha infância e adolescência até a vida adulta foi por um caminho
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de brechas da arte e a negação dela. Deixa passar esse monte de
policial. Vamos deixar passar esse momento de tensão? Vamos dar
uma pausa, rapidinho.
Três policiais a cavalo passam nos observando como
alguém que está fingindo que não está fazendo uma coisa que está
fazendo. Eles ficam próximos da gente, alimentando os cavalos.
A sensação de desconforto por estar sendo observada pelos policiais
ficou aparente na Bia. Eu sempre penso que carrego comigo os medos
da minha cidade quando vou conhecer os medos das cidades dos
outros.
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Bia – Eu passei minha adolescência em Santa Cruz da Serra,
mas nas férias, quando eu era criança, eu ia pro Jacarezinho ficar
com meus tios. Apesar de ser uma favela e tudo, dali a gente pegava o
trem pra Central, na Central dava um calote no ônibus e ia pra praia.
Meu tio me levava junto com meus primos pra Quinta da Boa Vista.
Então, quando a gente perde o Museu Histórico Nacional, a gente
está perdendo um ente querido... porque é uma instituição, mas é
quase um alguém pra vida de muitos jovens periféricos. Eu acho
que é esse contato com a leitura, com o Teatro Municipal, com as
férias indo à Quinta da Boa Vista, indo à praia, ou mesmo tendo esse
contato na favela que é uma cultura diferente. Santa Cruz da Serra é
uma periferia, mas não é favela. Hoje em dia está muito favelizado,
mas quando eu era criança não... era bem bucólico, tipo uma roça.
A gente chamava de roça. Não tinha asfalto, não tinha espaço de
lazer, não tinha uma praça quando eu era criança. Então, quando eu
vou para o Jacarezinho é um outro espaço, um outro tipo de cultura
social. Eu podia ficar na rua até tarde... os meus primos eram todos
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evangélicos e eu ia para a igreja com eles. Mas existia uma sociabilidade ali que foi importante. E depois, em um certo momento na
minha adolescência, eu passei a ir muito para São Paulo. Meu irmão
morava em Guarulhos, então eu passava as férias em Guarulhos.
E aí já era completamente diferente da minha realidade no Rio de
Janeiro porque era uma base militar, o meu irmão já era suboficial e
então não tinha a precariedade de espaço. Era uma vila militar que
tinha clube, com piscina... Apesar de eu estar na casa do meu irmão,
eu tenho idade para ser filha dele. Os adolescentes da minha idade
era filhos de outros suboficiais, então eu conheci uma juventude
muito rock&roll de São Paulo! Essa coisa de usar tênis o tempo inteiro, igual aqui em La Plata. Você não usa chinelo, você usa sapato,
usa tênis. Isso é muito forte em São Paulo. Então, foi um contato
muito grande com a cultura rock&roll mesmo, com essa galera de
ficar na rua escutando música, de uma rebeldia limitada, né? Porque
era dentro de uma vila militar e era todo mundo filho de suboficial.
E uma coisa que eu acho importante falar da minha trajetória
– e eu não falo isso nem com orgulho e nem com penalidade nem
nada, mas é um fato – é o uso de álcool muito cedo. Eu comecei a
beber assim que comecei a trabalhar, tipo com 12 anos. Então o uso
do álcool, antes de todas as outras drogas que eu usei bem mais
velha, era muito presente como esse lugar de sociabilização e de
lazer – o que eu acho hoje em dia um absurdo. Mas obviamente este
acesso ao álcool significa que eu não era reprimida de uma maneira
convencional pelos meus pais, eu vivia outra realidade. Então eu
podia ir às festas, eu podia estar nos bares. Eu estava sempre movida
a essa coisa de grupos. Então assim, desde o centro cívico na escola,
depois o grêmio, depois aquela galera que se juntou pra comprar
rede e bola de vôlei para poder jogar na rua, depois no segundo grau,
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sou da época que se falava segundo grau. No ensino médio, mobilizava coisas para juntar grana para fazer formatura no fim do ano,
nos anos de estudo. Então estava nessa movida com gente.
O contato com a arte que eu estava dizendo é um ponto
importante quando eu olho a minha trajetória de hoje para trás.
Então assim, com nove anos entrei para um grupo de teatro que
existia no meu bairro, chamado Grupo Teatral Pôr do Sol, que era o
projeto ideológico de um cara, o Tufão, que era um anão. O apelido
dele era Gordo. E ele tinha esse grupo de teatro e levava essa coisa
da dramaturgia para crianças e adolescentes ali do bairro, sem
recurso nenhum... Era uma coisa muito mambembe... Mas ali eu
tive a primeira prática, não só como espectadora, mas foi meu primeiro contato com o fazer da arte. Mas também foi um ponto para
moldar minha personalidade, porque a dramaturgia, por mais que
seja amadora, tem muito a ver com isso, com essa coisa do afeto da
rede, do fazer cultural a partir de rede de afeto.
Por que eu digo isso? Porque a partir dos anos 2000, as
mídias digitais permitem que o cinema seja acessível novamente
para a população e inclusive o fazer cinematográfico. Mas até os
anos 2000 não. E a música é um lugar na periferia que tem uma
importância muito grande, mas a música precisa de um instrumento.
A poesia também depende da literatura, você tem que ter o jogo das
palavras. No teatro, a dramaturgia é o seu próprio corpo. Então é
um espaço que, por mais amador que seja, ele vai te colocar como
corpo político. A partir do momento que você entra, e ainda que seja
o grupo de teatro da igreja para o espetáculo da Semana Santa, a
dramaturgia traz essa possibilidade. É uma arte que é naturalmente
coletiva. Bom, você até pode fazer isso sozinho como qualquer
modalidade de arte, mas em geral é uma arte coletiva, é uma arte
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feita em conjunto.
E aí o que eu passo nos próximos anos é um amadurecimento
muito precoce por conta também de uma série de transformações
na minha família. Foi quando também me dei conta dos conflitos
entre os meus pais e os meus irmãos, entre meu pai e minha mãe.
Então nesse ponto foi uma ruptura e um amadurecimento muito
doido. Aí eu fiquei muito tempo longe da arte... porque se de um lado
eu estudava, de outro havia a minha necessidade de trabalhar e
fazer grana para afrontar o que eu estava passando em casa: toda
negação, toda violência que eu tinha em casa. Então em algum
momento acontece isso: minhas responsabilidades, pensar que
eu preciso cuidar da minha vida sem esse lugar do lúdico. Isso é
negado a mim durante muito tempo.
Um homem tenta nos vender seu disco. Bia estende a conversa. Era um disco de rap, se entendi bem. Eu me esforcei ao
máximo para entender os argentas, estudei por semanas os pronomes, as preposições, até concluir que desconheço a gramática
da língua portuguesa também.
Bia – Bueno... Então com 13 anos eu tive a primeira crise
daquilo que depois vou entender que é depressão. E que muito
tempo depois eu vou entender que é o transtorno que trato hoje,
que é de disforia pré-menstrual. E aí eu tive essas primeiras crises.
Então, dos 13 aos 16 anos a minha vida foi um alto e baixo entre
“tenho que ser adulta”, “preciso estudar” e “estou deprimida”. O
que acontece é que quando eu tenho meus 16 anos, já terminei
o segundo grau, não tenho perspectiva...
Então, não existia essa perspectiva de faculdade como uma
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coisa normal, assim como uma coisa que existe. E eu ali, vendendo
seguro de saúde, com 16 anos, saindo de Santa Cruz da Serra e
indo para Botafogo, para ganhar pouco e sem... sem me entender
no mundo. Uma adultização, sabe? Desde a vestimenta até o
comportamento.
Bom, com 16 anos minha mãe descobre, no Centro de Caxias,
no Sesi, um grupo de teatro terapia. Esse grupo era pago, mas era
muito barato e ela pergunta se eu não quero ir. Aí eu volto a fazer
teatro. Conheço Magda Rezende. Magda Rezende é uma das, como
eu posso dizer, é uma das maiores resistentes do teatro na Baixada
Fluminense até hoje, com todas as suas controvérsias. Magda tinha
seu grupo de teatro dentro do SESI, ensinava o teatro popular e, ao
mesmo tempo, ela era muito braba, muito séria. E Magda trabalhava
com Grotowski, Stanislavski e Boal basicamente. Então a gente
estava ali diante de um teatro popular, mas que era um teatro
popular que não se sujeitava... Magda pensava grande. Madga tinha
um senso estético muito grande.
Um homem nos aborda: – No tenemos plata... Suerte, amigo.
Bia – Magda estava completamente inserida no sistema,
mas estava indo contra esse próprio sistema. Ela trabalhava com
jovens e tinha acabado de montar uma agência de caça talentos pra
booking, pra figuração na TV, essas coisas. E estava fazendo um
curta na época, As Carpideiras. Ou seja, anos 90 antes do advento
das mídias digitais, antes da nova era cineclubista, da nova onda
vir, Magda já estava visionariamente fazendo uma dramaturgia que
saía do teatro para o cinema. E aí foi tudo muito rápido. Eu fui para
o básico, já estava no avançado, e já envolvida. Mas o que acontece
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é que eu era completamente equivocada nesse momento... Não
tinha conhecimento da esquerda, eu não conhecia os teóricos do
comunismo, eu não tinha a menor ideia. Eu só tinha feeling.
Nessa transição, eu começo a estudar para o vestibular. O
que aconteceu foi que eu conheci o movimento estudantil de Caxias,
a UEDC5. Por quê? Porque no mesmo ano em que começo teatro, eu
passo para um estágio na Vale do Rio Doce e a Vale é privatizada. Fui
para minha primeira manifestação contra a privatização da Vale e aí
eu vi os estudantes da UEDC se manifestando junto com os professores do SEPE6. Foi a primeira vez que eu ouvi falar. Nesses anos
em que fui fazendo teatro, fui vendo que existia essa mobilização,
as pessoas estavam mobilizadas pelo passe livre. Eu via os jovens
ali, mas eu não era mais estudante porque já eu tinha terminado o
ensino médio. E eu não sabia o que estava fazendo da minha vida.
Então, por exemplo, eu não sabia que eu podia daquele curso fazer
um técnico na Martins Pena ou que eu poderia ir fazer um técnico
em audiovisual no Adolpho Bloch, eu não sei... Eu não tinha visão.
Quando eu fiz 18 anos, encontrei uma amiga do ensino
médio. Tinha acabado de fazer 18 anos, em janeiro de 2000,
encontrei essa amiga do ensino médio e ela disse assim “Eu
estou divulgando um pré-vestibular comunitário aqui em Nova
Campinas, um PVNC7, que está abrindo turma em Caxias”. Eu já
conhecia o projeto de pré-vestibular comunitário para negros e
carentes. E era o único que eu conhecia. Eu trabalhava, vendia
pizza congelada para pagar. Mas consegui pagar três meses
porque era caro, livro pra caralho, e eu trabalhava o dia inteiro, não
5 União dos Estudantes de Duque de Caxias.
6 Sindicato Estadual dos Professores do Rio de Janeiro.
7 Pré-Vestibular Para Negros e Carentes.
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tinha como estudar, não dava conta. E então já tinha noção de que
tentar um vestibular poderia ser uma coisa legal. Fui para a entrevista para pleitear essa vaga. Fevereiro. E não entrei. Não entrei
porque... quem sou eu na fila do pão de um PVNC? Embora fosse pobre. Mas entendo totalmente, era muito bitolada. Havia muita coisa
envolvida. No final não passei e fiquei na fila de espera. Sem rumo.
Eu comecei os anos 2000 sem rumo, eu não sabia quem eu
era, o que eu estava fazendo, eu não queria mais estar neste grupo
de teatro. Estava em Santa Cruz da Serra sem perspectiva. Era isso,
vendia pizza congelada na “morte lenta”, que era a minha bicicleta,
fazia meu dinheirinho, fazia unha dos outros, fim de semana eu trabalha num bar com um vizinho, e era assim. Bom, no último sábado
de abril, me chamam e falam “Então pintou uma vaga aqui na fila
de espera. Você ainda quer estudar? Vem conversar com a gente”.
Aí eu vou conversar com essa pessoa. Essa pessoa é Djair Ribeiro. Djair vira um amigo desde o primeiro momento... me ensinou
muitas coisas. Me ensinou que eu não precisava me sentir culpada
por ser debochada, por exemplo. E começou a abrir a minha cabeça
para uma série de coisas. E aí no dia 06 de maio começo o pré-vestibular. O meu primeiro professor da tarde nesse dia foi Heraldo HB.
Heraldo HB dava aulas de redação com uma técnica que
ele desenvolveu chamada hipertexto e era aula mais louca que já
tinha visto na minha vida. Tinha cinco pontos, ele sempre começava
a aula por esses cinco pontos. E eu sei porque depois eu assisti a
essa aula outras cinco vezes, nos cinco anos seguintes. Um desses
pontos a cada ano mudava e os outros quatro eram fixos, porém
flexíveis. E tiveram coisas que o HB me falou nesse primeiro contato que só fui entender 10 anos depois. Fato. Fato. E os cinco
pontos fundamentais são: quem não lê não escreve, escrever se
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aprende escrevendo, todo mundo sabe pelo menos 30 linhas sobre
algum assunto, a quarta eu não lembro e a última sempre mudava.
A quarta era o quê? Tinha uma muito engraçada... Bom. HB, super
excêntrico, aquele rolê. E aí eu não só começo a ter aulas com HB
como também conheço a Paçoca, a Iasmim, uma pessoa muito
importante nesse processo. E aí eu não só passo a ser aluna do HB
como começo a seguir tudo o que o HB faz. Onde ele ia, eu ia atrás.
E foi aí que eu conheci o Fabio Pereira, que foi uma figura muito
importante em Caxias.
Bom, então eu estava nesse pré-vestibular. Já era estudante,
voltei a ser estudante. E um dia o Fabio estava botando uma faixa
da UEDC. E aí eu fui falar com ele “Ah, eu conheço vocês, a União
dos Estudantes”. “É sim, você não quer vir a uma reunião? É lá no
Sindicato dos Químicos, é sábado, tal hora”. E eu vou parar nessa
reunião. Fico alucinada! Sempre fui galerosa, sempre gostei de
manada. E aí, de repente: Ah é isso que vocês pleiteiam? É a criação disso? Mas quem é o presidente? Ah, não tem presidente? Não,
não tem presidente. Nós temos um colegiado, coordenadores por
área. Bom, eu colo na UEDC: manifestação, reunião. Então vamos
lá: voto, questão de ordem. Então, eu começo 2001 como uma das
coordenadoras da UEDC. Então eu fui muito intensa, chegava com
o pé na porta das coisas. E aí fui coordenadora de cultura da UEDC
por dois anos 2001-2002. Em 2001, por conta de estar na UEDC e
estar flertando com o PT, eu ganho uma passagem de ônibus para
o Primeiro Fórum Social Mundial. É abertura de cabeça com um
machado.
Porque a pessoa sai de Duque de Caxias para ficar na Confederação dos Tamoios, para comer, compartilhar durante dias com o
MST. Sabe? Nessa mesma época vou conhecer Rose Marie Muraro
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e aí eu ratifico pelas palavras dela aquilo que eu vivo: que era o
impossível. Que era o fluir no mundo. Sabe? É você estar em Santa
Cruz da Serra estudando para uma prova que você sabe que você
não vai passar, vivendo em uma família super violenta e daqui a
pouco você está num ônibus viajando para o sul do país, sem
dinheiro nenhum. E daqui a pouco você está na Marcha dos Cem Mil.
E daqui a pouco você está ouvindo o Lula pela primeira vez, ao vivo.
E está ali, entendendo o mundo. Enfim, esses anos foram muito
fortes. Por mais que eu fosse coordenadora de cultura, eu ainda não
estava fruindo a arte, eu estava na política. Porque o movimento
estudantil é uma escola de política. Vamos levantar acampamento.
Eu vou falando no caminho.
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A gente começou a caminhar de volta porque ela queria
muito me mostrar um lance das andorinhas, que fez o maior
sentido depois. As andorinhas que passavam o dia no parque onde
estávamos iriam se encontrar na Plaza Moreno para a revoada no
pôr do sol.
Nesse meio tempo, o Mate com Angu já existia há dois anos.
E mesmo eu perseguindo, sendo stalker do HB, não conhecia o Mate
com Angu. Eu não cheguei ao Mate pelo HB, eu cheguei ao Mate pela
Maria José, pela Zezé. O que acontece... A Zezé me chama para
tomar um café e dá o papo reto “Você vai chegar e falar pro HB que a
partir de amanhã quer fazer parte do Mate com Angu. E fim”. Então
eu volto para falar para os meus parceiros do Marte8 “Então gente, é
o seguinte, eu vou entrar para o Mate com Angu”. Me autoproclamei.
8 MARTE – Movimento de Arte Engajada é um dos coletivos formados da época
(2000 – 2004). Composto por Bia Pimenta, Rodrigo Dutra, Márcio Bertoni, Fabíola
Trinca, Flávia Fernandes, Ismael Silva, Victor Hugo, Kau, Paty Maionese.
O grupo realizava as reuniões na casa do Heraldo HB.
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O HB disse “É isso mesmo, o Mate foi pensado para ser expropriado”.
“Ah é assim?! Então a gente também vai”. E Fabíola Trinca e Márcio
Bertoni vão também. Então a gente entra como segunda geração
do Mate. A gente traz outra dinâmica. Porque era uma galera mais
jovem, com mais pique e que não queria só saber de cinema. Então
no ano de 2004 começo a frequentar o Mate como público e termino
o ano fazendo parte, planejando o ano de 2005.
E aí, 2005 eu passo para UERJ para estudar História da Arte.
Pego nove meses de greve. Então, fui pra UNIRIO, porque passei para
as duas. O meu primeiro contato com a universidade pública ainda é
arrastado no sentido do lúdico. Porque um curso de Biblioteconomia
é extremamente técnico, mas a UNIRIO é um lugar mágico. O meu
primeiro mergulho de cabeça nesse momento foi conhecer Aldeia
Velha. Conhecer Aldeia Velha me fez entender como que a questão
da arte, da cultura e resistência tinha a ver com território. Porque
até então eu tinha noção da Baixada. Eu conseguia entender como
era importante pra gente o nosso território, mas eu não entendia
como isso era pro mundo. E aí conhecendo o ponto de cultura
Caipira, conhecendo a escola da Mata Atlântica, eu tenho um
choque muito grande. Ali eu pensei: é território o bagulho. A disputa
é pelo território. Então, assim eu passo a estar mais fora da Baixada
para estudar, mas o meu pensamento está lá. Em 2007 e 2008, eu
só vou à Baixada para ir ao Mate e ao Buraco9 porque eu já não moro
mais lá.
Acho que fizemos toda a volta a pé. Atravessamos a saída
do bosque, uma avenida longa que tinha uma espécie de Champs
Élysées no final. Argentina me pareceu metida a la Europinha: uma
9 Cineclube Buraco do Getúlio, em Nova Iguaçu.
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miniatura construída sob um custo social alto. Vi poucas pessoas
negras e indígenas durante toda a viagem e me perguntava o
que teria acontecido com elas. Era tudo muito mais parecido com
a Europa que com aquilo que eu conheço como América Latina.
A Argentina tem uma história de apoio e anistia a nazistas
fugitivos após o fim do holocausto. Não é segredo que o governo
Perón forneceu passaportes a oficiais alemães nazistas para que
vivessem sob nova identidade no país, o ratline argentino. Assim
como não é segredo que Dr. Josef Mengele viveu até a morte no
Brasil, no município de Paraty onde, e talvez não por acaso, tivemos
uma das maiores expressões de votos a favor do governo de direita
ultrarreacionária que temos hoje no poder. Não é possível que não
sejamos capazes de concatenar a história.
34

Bia – Então, como eu ia dizendo: um dia, um cara foda, o
Marcos, apresenta uma poesia pra Flávia. “Beatriz dos Anjos” era
essa poesia que a Flávia transforma em um monólogo. “Beatriz dos
Anjos” é um texto de Ruy Espinheira Filho, que é um baiano, sobre
uma prostituta mais velha que vai contando sua narrativa numa
poesia. E ela vai contando todas as coisas que passou enquanto
prostituta. E ela já tem 36 anos, ou seja, teoricamente tem uma
idade avançada pra ser prostituta, mas ela se gaba de ter uma cara
de criança ainda “Desde menina essa cara de menina”, ela fala.
A Flávia se sente muito tocada por essa história e, junto com
a Dani, escreve o roteiro. Eu entro para fazer a cenografia, a direção
de arte e a produção. E a gente começa uma investigação profunda
de meses sobre prostituição pra construir o personagem, a Beatriz
dos Anjos. A gente faz um monólogo baseado no teatro pobre de
Grotowski e na preparação do ator do Stanislavski, no sentido de
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que a Beatriz é ela por si mesma. Então a indumentária é criada
de maneira a buscar os afetos dessa personagem, a maquiagem,
a luz. E aí de cenário, a gente tem um banco que ela usa em alguns
momentos e projeções que são filmadas previamente.
A Flávia, como Beatriz, interage com as pessoas, interage
com a câmera, que são pausas narrativas do monólogo, em que a
personagem te chama, ela te convida. É uma peça bastante contemporânea no sentido que a Dani propõe uma interação com o público. Então tem um momento em que ela está contando da dança
de um amor que ela teve e ela dança com alguém do público, e é
extremamente sensualizante. Rola uma trilha sonora de um funk
melody, sabe? A luz é um ponto muito importante também. Mas é
basicamente o trabalho de atriz da Flávia. E é uma peça muito feminista, a gente não percebia, né? Mas já era muito essa pegada. E a
Beatriz é um pouco de cada uma de nós ali, né? Porque por mais
que a prostituição em si não tenha a ver com nosso dia a dia, o
artista, se ele não é do mainstream, ele é marginalizado, né? Então
ele está perto dessas pessoas, do traficante, da prostituta. Quando
você é um artista da margem você é mais um desses. Então... a
gente tem que ir pra lá...
Bia me puxa para atravessar a rua.
Bia – Eu posso dizer hoje que a gente fez uma obra de arte
fundamental e que não teve a capacidade de repercutir como deveria. Mas que foi formidável. Igor Cabral fez as filmagens. A gente
ficou em cartaz na Lira de Ouro por três meses. Estreamos no bar
do Prates, Bistrô Brasil. Lotou, não cabia mais gente na estreia. Na
primeira fila o Ney Matogrosso. Sabe o que é você estrear com Ney
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Matogrosso sentado para ver? Foi muito forte.
Foi uma experiência de construção artística que passou
por muita potência do real, sabe? A gente meio que cristalizou realidades que nos margeavam, nas quais a gente não era diretamente
inserida. Mas nos inserimos como laboratório e a gente tentou
cristalizar isso nessa obra. Acho que talvez faltou visão de distribuição, sabe? De visibilidade, parcerias certas pra isso. A Dani era
diretora teatral nesse momento. A Terreiro10 nasce daí. A Terreiro
vem nessa sequência, dessa mesma movida.
Drica – Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que você
mencionou Beatriz dos Anjos com essa ênfase?
Bia – Eu falo da Beatriz como ênfase porque foi uma... Aqui
a gente usa essa palavra “movida” – eu gosto muito porque é isso
– foi uma movida pra acontecer. E eu acho que foi um ponto de
aglutinação dessa possibilidade dos fazeres. Porque, por exemplo, a
documentação da Terreiro fica pronta e a gente não tem dinheiro,
a gente não tem nada. Dani tava começando a trajetória dela no
Rio. E a gente começa escrevendo projeto pro ICMS. E acho que a
gente só sentou pra escrever projeto, pra fazer a Terreiro acontecer
depois, né? Com a Quarta sem Lei, depois o Revira João. Aí tem um
momento da história que eu me afasto da Dani. Mas a gente move
esse rolê todo porque a gente teve a experiência da Beatriz enquanto
grupo. Enquanto esse grupo, enquanto essa rede que é até hoje.
A gente estava prestes a atravessar a rua, em direção a um
lago, na saída do parque. Passou um carro com quatro homens
dentro. Com o carro bem devagar, eles gritaram alguma coisa
incompreensível pra mim. A Bia virou um furacão.
10 Terreiro de Ideias é uma produtora cultural fundada pela Dani Francisco.
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Bia – ACOSSO CALLEJEIRO ES CRIME! VA HACER ACOSSO COM
TU ABUELA! Pra mim isso é uma intimidação! Dois caras passando
num carro dentro do bosque, pra mim é uma intimidação. Vai tomar
no cu. Se vierem, já vou com o meu soco inglês no meio da cara!
Silêncio. Outro carro passa.
Bia – Bom, então assim, eu falo de Beatriz dos Anjos com
essa ênfase por isso, porque foi algo que não era um edital, não
tinha grana, a gente saiu do nada. A gente tinha uma poesia, uma
atriz querendo fazer essa poesia, uma diretora sem nada pra dirigir,
tinha alguém querendo fazer direção de arte, e aí a gente juntou,
somou esses elementos, trabalhou como se fôssemos profissionais.
E a gente fez isso só pra essa peça acontecer. Não tinha ninguém
patrocinando a gente. Pelo contrário, a gente não ganhou com isso,
na verdade a gente tirou do bolso para acontecer.
Mas é um divisor de águas. No sentido que aglutina essa
galera, além do que já tava acontecendo na cidade. E o que que era
que já estava acontecendo na cidade? Mate com Angu Cineclube,
Quarta Básica do HB, Quarta sem Lei, Barrulho Cultural, o próprio
Bistrô, A Cidade Duque de Caxias, que era a banda dos meninos lá
do São Bento – A Cidade de Duque de Caxias: é uma genialidade pra
mim. Eu tenho muito orgulho de ter produzido eles um tempo porque “Acidade”, de ácido, sabe? E aí ACDC, uma brincadeira... Eles são
geniais, que é o Igor Freitas, o Bruninho que hoje inclusive continuam
aí. O Igor virou um puta fotógrafo, além disso continua sendo nosso
Bob Dylan low-fi. E o Bruninho tá com Barracão que é outro projeto também que eu acho que assim é um dos pontos dos próximos
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anos.
Bom, então, esse momento da Beatriz dos Anjos é isso, pra
mim é interessante pegar esse gancho porque é um aglutinador de
pessoas que já estavam fazendo coisas, mas que passam a fazer
com essa cara de coletivo mesmo, sabe? Ai, meu Deus, atropelaram
um cachorro, será?
Drica – Não, era uma criança que caiu. Quer sentar em
algum lugar?
Bia – Eu quero chegar na Plaza Moreno. Quer dar uma
pausa? Deixa eu me achar.
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Caminhamos sem parar nas ruas do hexágono de La Plata:
uma ideia padrão de cidade com quarteirões quadrados que se
encerram em parques em forma de círculo, conectando infinitos
triângulos. Não há rotatórias em La Plata.
Drica – Eu queria saber um pouco disso, como é que o Mate
mexe com a sua trajetória pessoal?
Bia – Bom, o Mate com Angu é a minha universidade, meu
botequim. A minha formação, não só profissional como produtora,
mas a minha formação como pessoa, como pessoa libertária, como
pessoa autônoma, como pessoa que busca ter uma vida horizontal,
né, e experimental. Essas características vêm da minha vivência
com o Mate com Angu. E essa vivência, na verdade, é cheia de contradições, cheia de conflitos, porque nós sempre fomos bastante
endogâmicos e a gente nunca teve figura de autoridade, embora
as pessoas de fora atribuíssem muito ao HB e ao Igor por serem
fundadores e que o próprio coletivo muitas vezes deixasse na mão
deles também. Eu não entendo, da parte do HB, e Igor também não,
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uma tentativa de verticalizar o processo, mas acontecia bastante de
pessoas de fora verticalizarem, verem eles como figuras de autoridade, digamos assim.
E em algum momento da trajetória do coletivo eu me entendo
como uma espécie de relações públicas porque existe um momento
no coletivo, a partir daí, de 2007/2008 em que a gente começa a
trocar com muitos outros grupos, com muitas outras pessoas. E
eu, por uma série de questões, minha disposição principalmente,
esse ímpeto, eu tava circulando nos outros coletivos, né? Então
tive vivências com Filé de Peixe, eu tive vivências com a Geração
Delírio, enfim. Eu era esse ponto de estar no Coletivo, mas fruindo de
outras expressões e grupos. Eu estava sempre muito aberta e muito
levando o Mate, eu era uma militante do Mate. Onde eu ia, eu levava essa bandeira, estava colocando isso na mesa. Pro público, para
as pessoas de fora, pra alguns pesquisadores. Eu também fiquei
nesse lugar um pouco aí de referência, né? Algumas pessoas
acham que sou fundadora também, e não sou. Então também tem
aí esse lugar, né?
E o meu problema com o Mate tem a ver com uma crise
pessoal, que tem a ver com um momento em que descubro que
sou feminista, e que isso sempre foi real. A partir de 2014, eu tive
uma crise pessoal porque descobri que eu era viciada em brigar.
Então quando eu paro de brigar, eu não sei mais me relacionar. E até
eu descobrir que eu era viciada em brigar, eu briguei muito e... nas
minhas brigas contra o autoritarismo no coletivo, eu acabei sendo
muito autoritária. Principalmente porque a gente sempre teve uma
máxima de que temporalidade é posto. E quando outras pessoas
começam a fazer parte do grupo e começam a se impor de maneira
que, para mim, estavam indo de encontro aos fundamentos do
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grupo, eu não sabia como lidar. Então eu fui bastante autoritária
uma época e isso pesou muito.
Hoje eu entendo que o Mate com Angu era o meu relacionamento, era o meu relacionamento de casada, eu era casada com o
Mate com Angu. E como é que eu me dou conta disso? Final de 2014,
começo de 2015, quando todas as amigas começam a denunciar as
violências dos companheiros, sabe? E aí vai pipocando. Gaslighting,
appropriation, sabe? São as quatro, né? Gaslighting, appropriation, mansplanning... falta uma que não lembro agora. E aí vou me
dando conta, vou me encontrando com esses conceitos, e eu
percebo que tô vivendo uma relação abusiva com algumas
pessoas desse coletivo. E que essas pessoas não são o Igor e o HB,
mas que o Igor e o HB não têm sensibilidade de entender o que tá
me ferindo, até porque era tudo muito complexo, e eu estava falando
de subjetividades que eu mesma não sabia falar. E aí, nesse ponto, o
Roque Pense me salva. Nesse ponto, eu o olho no olho da Giordana,
no momento em que a gente mais se apoiou, me faz entender e me
salva... Pera aí, não dá pra competir.
Passa uma ambulância. A Bia espera o som dissipar.
Bia – Me faz entender que não é que eles não se importassem,
eles não entendiam. Eles não entendiam, mas o que o P vinha fazendo,
que o C vinha fazendo, que o M vinha fazendo, eram violências de
gênero11. Eles não entendiam, mas os colegas vinham fazendo,
eram violências de gênero. Eram práticas e práticas das quais só
me dei conta ali. Eu não sabia explicar, eu não sabia superar. Foi um
momento muito difícil, e eu não sou de ruptura, então, romper foi
11 Os nomes reais foram substituídos.
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muito difícil. Até porque eu tinha chegado num ponto em que eu
ficava fazendo chantagem. Quando as coisas começavam a ir prum
lado que não fazia nenhum sentido, eu falava “Se vocês continuarem
insistindo nisso, eu vou sair do grupo”.
E eu usei isso durante muitas, muitas situações. Inclusive em
algumas situações em que isso foi acatado porque era interessante
pro grupo. Então, teve um momento em que eu tinha voz ao ponto
de ser até autoritária. E em algum momento isso foi se perdendo, só
que isso não foi se perdendo porque eu superei meu autoritarismo.
O espaço não era mais o mesmo. E aí essas violências eram muito
sutis pro resto do coletivo compreender e era um momento em que
tava todo mundo muito meio louco, meio disperso. Ao ponto que as
próprias meninas não ficam do meu lado quando eu começo a falar,
não me apoiam. Então, no ano de 2015, eu peço licença do Mate e
vou cuidar da minha vida... Quando eu volto, em 2016, a Sassá tinha
voltado pro Rio e tinha convivido com eles nesse ano de 2015.
Ou seja, Sassá passa um ano convivendo com eles. Quando eu
encontro com ela, no Roque Pense, em 2016, a Sassá, que é muito
mais sagaz, que já se entendia feminista, feminista negra, que
estava no Sul numa militância real, a Sassá vira pra mim e fala
“Olha, tão fazendo isso, me fizeram gaslighting, me fizeram appropriation...” E eu começo a me dar conta. Vamos atravessar a rua.
Bia atravessa correndo, fico pra trás.
Drica – Qual é, Bia? Já quebrou duas costelas? Vou dar
minha vida pela cultura não, Bia, vou dar minha vida pela militância
não, vou dar minha vida na militância...
Bia – Isso porque você tá morrendo de medo de atravessar
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a rua!
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Drica – Sempre que acontece isso eu falo pra pessoa:
“já quebrou duas costelas?”.
Bia – É por isso que você se arrisca! É por isso que você se
arrisca! Bom, mas aí a Sassá começa a cruzar situações: “Olha só,
Bia, por que nunca pegou numa câmera?”, “Você nunca teve ideia de
fazer um filme? Você nunca quis dirigir um filme?”. E ela começou
a me questionar: “Por que você tem sempre que ser a produtora?”
E aí... a gente tem essa discussão. A gente tem essa discussão dentro
de uma oficina de Produção Periférica Feminista, do Roque Pense,
onde não só a gente estava podendo trazer isso à tona, como
outras meninas que eram de coletivos mistos e que tinham passado
por situações de violência desse tipo. Então a gente estava ali
primeiro escutando e depois a gente se colocou. E aí foi muito difícil.
Porque eu tinha que assumir que deixei que vários companheiros
me violentassem, muito entre aspas, durante tanto tempo, como eu
não deixava meus companheiros afetivo-sexuais fazerem. E como
eu tava sendo calada. Depois de tanto tempo de me dedicar, sabe?
E essas coisas foram se colocando de maneira que o ano de 2016
se tornou insuportável para mim no Mate e eu saio. Eu mando um
e-mail e saio assim: “Galera, um abraço, foi muito bom estar com
vocês”. Voltei em 2016 e depois saio de novo.
Drica – Depois dessa experiência com a Sassá?
Bia – Eu tive essa experiência com a Sassá, a gente teve
essa experiência com o Roque Pense, a gente fez a Feira Pense, e a
gente começa a Facção Feminista Cineclube. Mas a minha intenção
era estar atuando em dois coletivos porque um coletivo era misto e
outro não. Um já era minha trajetória, eu ia continuar, não larguei um
pelo outro, eu me mantive nos dois. Mas aí, cara, o que acontece?
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Quando você põe a “lente do feminismo12 ” pela primeira vez, primeiro você tem um choque de realidade e depois você não consegue
ver o mundo do mesmo jeito, entende? Você não consegue. Existem
coisas que você só faz concessão até se entender feminista. Depois
você não tem mais como fazer, sabe?
É impossível. E aí quanto mais combativa eu ficava dentro
do Facção, mais eu era um incômodo no Mate. Chegou um momento que era incoerente eu estar passando pano pra maluco machista. Eu não quero ter que olhar pra cara dessa pessoa e dizer “Meu
companheiro”, sabe? Não quero, eu não preciso mais.
Drica – Queria saber, pra sintetizar um pouco essa crítica,
pra saber se eu tô entendendo, me parece que tem uma questão
que tem a ver com o posicionamento do coletivo para violências
de gênero. Assim, cê tá lidando especificamente com violência de
gênero, mas com, digamos, os posicionamentos pessoais.
Bia – Sim. Ao longo da história e das várias ondas feministas,
uma das coisas que a gente aprendeu é que no feminismo o pessoal
é político. Bom, a minha percepção de vida é que o pessoal vai
sempre ser político. Mas na militância, no cotidiano, não é bem
assim. Mas no caso do feminismo não tem como passar por cima,
não tem como não esperar. Como eu, reivindicando questões
feministas, reivindicando as manifestações equivocadas do machismo dentro do coletivo, não ressoo? Não tem nenhuma outra
companheira que vai falar: “É, realmente, também andei pensando
isso, sabe?”. Eu não sei se melhorou, mas eu sei que a materialidade,
a vida real, ela trouxe à luz o conflito. Esse conflito ficou claro, eles
tiveram a chance de entender o que estava acontecendo e acho que
alguma autoanálise foi feita com relação a isso. É claro que assim,
12 Durante a revisão, a Bia Pimenta atribui essa expressão à Giordana Moreira.
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é muito recente, eu ainda tenho muita dor, né? Porque eu sou uma
pessoa muito rígida, como eu estava falando, é como acreditar num
casamento, não vai acabar nunca, felizes para sempre. Se há cinco
anos alguém me falasse: “Olha, em 2019 você não vai estar mais
no Mate com Angu” eu iria falar “Você tá louco, sua profecia tá errada. Pode acontecer o que acontecer, eu não vou sair do Mate.” E
as coisas não se deram assim, as coisas se deram dentro de uma
realidade outra. Ainda tem muita dor, mas é óbvio que isso é o final,
é a ruptura, é o ponto do choque mesmo, do ponto do irreversível. A
minha trajetória com o coletivo é muito maior do que isso, ela tem
uma amplitude que tá em outro lugar, que tem a ver com as experiências... Ai, eu quero ficar no sol. Bom, é isso. Pausa. Vamos dar uma
pausa.
44

Não pausei a gravação. Finalmente chegamos à Plaza
Moreno.
Bia – Ah, aqui é pela Ohana. A Ohana desapareceu e as
pessoas sabem que ela foi levada pela Trata. Trata é o tráfico de
mulheres para prostituição feita pela polícia. E todo mundo tem
evidências de que ela foi levada nesse rolê e é muito comum aqui,
morro de medo. O tráfico de drogas não é tão forte aqui, então é
tráfico de órgãos, tráfico de mulheres. E aí mais na frente tem o
Maldonado, é muito incrível, né? Eu adoro passar aqui de bicicleta e
ainda tem uma lua! E ainda está cedo, as andorinhas vão chegar
ainda.
A gente se sentou na grama para ver o pôr do sol atrás da
Catedral de La Plata, uma catedral de arquitetura neogótica, cons-
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truída no século XIX. Foi uma das coisas mais impressionantes da
minha vida. Não por puro romantismo, e era mesmo muito romântico
esperar as andorinhas naquela grama, naquele pôr do sol, na meiuca
da Argentina. Mas porque eu estava ouvindo a história de vida de
uma grande amiga, que eu não via há muito. Eu estava fazendo as
coisas que eu mais gosto de fazer na vida.
Drica – O que você fazia no Mate?
Bia – O que que eu fazia no Mate? Eu fazia algumas coisas,
desde a questão de contato, essa coisa de ser relações públicas
mesmo. “Ai, a gente precisa de um projetor, quem pode escrever pro
Guilherme Whitaker pra conseguir um projetor?” Bia. “Quem vai lá
pegar o projetor? Filme, gente.” “Tem que escrever pros diretores
dos filmes”. Nunca fui muito da curadoria não, mas fiz curadoria.
O que eu não fazia para o Mate: escrever o texto, isso era uma
atribuição quase sempre do HB, nunca dirigi filme, mentira, dirigi
um filme com a Sabrina, um documentário pra FAETEC lá atrás. Fazia
muita produção de base mesmo. Desde como exibir até essa coisa
de coordenar o tempo, montar, desmontar, de produção de base,
direção de arte, tanto dos filmes como das festas, das sessões.
Coordenei algumas coisas. Dentro de um coletivo dissidente, eu era
uma dissidente. Então, por exemplo, quando eu resolvi fazer o Grito
Roque eu fiz praticamente sozinha, mas nos anais da história é um
projeto do Mate com Angu. Então eu realizei dois festivais de rock,
eu e o Rodrigo Cavalcanti praticamente, com a galera do Mate. Não
era o approach, o approach era meu, quem queria fazer o festival de
rock era eu, quem queria estar junto da Fora do Eixo era eu, mas eu
era Mate. A gente sempre entendeu isso. Então foi uma produção, o
Mate que realizou os dois Gritos Roques. Contato com cinema, qual
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artista, qual performance, qual DJ, qual banda, cuidar da banda,
essa parte era muito minha. Fui oficineira de produção e de direção
de arte, fui oficineira de cineclubismo no Cinema para Todos, fiz
produção executiva, prestação de contas, enquadramento de
projeto, fiz pra caramba. Muito lúdico, eu sinto isso, que nesse momento o lúdico passa a ser uma coisa muito forte na minha vida,
eu sei porque eu tenho esse papel no Mate também. E treta, né?
Arrumei treta, criei contradição, apontei dedo, arrumei briga, todo o
tempo. Todo o tempo, com praticamente todo mundo. E me escondi
muito, sabe Drica, me escondi muito atrás do HB, atrás da Sabrina,
não é que eles tenham me ofuscado pra nada, eu me escondi muito.
Talvez porque eu não tenha encontrado ainda esse meu lugar de
artista. E eu não achei ainda esse lugar, talvez por eu ser muito
rígida, talvez por eu achar, ainda estar nesse conflito de que sou
produtora. Então eu sinto que tinha uma parada de não acreditar.
Aí fiz algumas merdas também, sabe, de não segurar a onda até o
final. Diferente da Sabrina que suporta tudo, eu não suporto, foi
numa conversa nossa que a gente se deu conta disso. Eu não
suporto e ponto. Eu não suporto e vou, tchau.
Drica – Por que você acha que você se engajou no Mate, Bia?
Bia – É, eu tenho alguns motivos assim... Existia uma vontade muito grande de estar fazendo algo, né? Que já vinha ali do
Mate, que já vinha dessa ruptura, de querer ir pra faculdade, de
querer... Era um espaço onde eu cabia, sabe? Um espaço onde eu
tinha voz, eu me sentia entre parceiros mesmo, entre iguais, sabe?
Tinha uma coisa de confiança, de bando. O Mate foi durante muito
tempo o bando que eu precisava ter, pra me entender enquanto
bandoleira mesmo. E o que me fez ir pro Mate era primeiro porque
saber que aquilo existia foi muito impactante, muito forte, muito
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feliz. E era um lugar muito orgástico. Era um lugar onde dava para
se viver prazer, era muito prazeroso. Por mais que a gente tivesse
muito trabalho, que a gente tivesse que superar muitos desafios,
fazer as sessões do Mate, depois as oficinas, depois os festivais,
depois os filmes, o que seja, sempre estava no campo do prazer.
Bom, a gente sempre teve muito respaldo, né? A gente
mexia com as pessoas mesmo, a gente tocava elas em lugares muito
profundos e a gente tinha esse feedback. Ter isso de volta leva
muito gás também. Pô, a gente não tá falando sozinho, né? Uma
pergunta muito louca porque nunca me engajei na minha carreira
solo de produtora, de qualquer coisa, sempre fui muito niilista com
a minha vida pessoal, mas eu fazia tudo que eu podia pro Mate existir, né? Então é uma boa questão essa – o que faz a gente agir em
manada. Acho que é ancestral, né, Drica? Ancestral... Quando a
Silvia Federici vai falar, por exemplo, da transição do capitalismo, da
galera que tem que largar o campo e ir pra cidade, dos resistentes... as
trapeiras, os mambembes, essa galera sempre andou meio junto.
Acho que a resistência, a necessidade de resistir. Depois que você
descobre que existe a arte, que existe o lúdico, você não pode só
sobreviver mais. Quando você é da classe da base da pirâmide,
quando você é da classe social que não tem recursos, um dos
recursos é estar junto. Acho que isso é um caminho também.
Drica – Estar junto é um recurso?
Bia – Sim, é uma ferramenta. É uma ferramenta. É uma
tecnologia, eu diria.
Nessa hora eu falei pra Bia que as andorinhas estavam em
revoada, bem atrás dela. Eu tenho essa foto. Foi mais ou menos na
hora que ela falou sobre estar junto que as andorinhas começaram
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a revoada. Eu ainda não descobri por que as andorinhas fazem
isso. Será melhor voar junto para vencer a força do vento? Sempre
tinha uma andorinha perdida que se juntava à revoada depois.
Outras desistiam, pousavam. Será que a gente se junta pra ver
filme na Baixada só pra sentir o vento bater na cara? A gente
ficou muito tempo olhando pra aquilo e naquela hora eu pensei que
a vida parece um espetáculo de balé, com gente entrando e
saindo de cena, dançando junto e, às vezes, sozinho.
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Capítulo 2

É político
porque é afeto

A entrevista com a Dani Francisco aconteceu na casa dela,
no dia 17 de junho de 2019, no Centro de Duque de Caxias. Era um
domingo quando ela me recebeu em sua casa. Estava sem os meninos nessa tarde – a Dani é também mãe de dois lindos meninos,
o Raul e o Tomás.
Antes disso fizemos um encontro para falar sobre o livro no
Galpão Bela Maré, na Maré, onde a Dani trabalhava naquele momento, como uma das gestoras. A gente tentou combinar o encontro da
entrevista várias vezes, mas por vários motivos remarcamos. Eu
fiquei numa espécie de perseguição dos entrevistados durante a
elaboração deste livro. Dei sorte que se mantiveram meus amigos.
Na verdade, no caso da Dani, nos tornamos amigas.
Dani – Eu sou filha de um mineiro com uma fluminense, né?
Ambos chegaram na Baixada Fluminense porque as famílias migraram. A família do meu pai extremamente pobre, veio de Ouro Branco
de Minas Gerais, na década de 70, em busca de melhores condições
de vida. Meu avô paterno era extremamente machista, violento,
autoritário e quando eles chegam em Belford Roxo, que na época
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ainda era Nova Iguaçu, eles já eram em quatro filhos e depois nasceram mais três. Então, o meu pai é o mais velho dos sete filhos e um
deles era especial, o tio Joel. O meu avô materno vem de Portugal
junto com uma penca de irmãos e primos, fugindo do salazarismo,
da ditadura portuguesa.
Ele é de uma aldeia perto de Vizeu, que eu tive o prazer de
conhecer e visitar, chamada Castro Daire. Então, se a gente pensar
um pouco sobre os meus antepassados, eles tinham uma relação
muito forte com a terra, com a agricultura, com a cultura da terra,
da vida, do campo. E isso eles trouxeram, essa vida do campo, essa
intimidade com as flores, com as frutas, com a semeadura, com as
estações. Isso era muito forte nos quatro.
A minha avó, mãe da minha mãe, é neta de uma grande
fazendeira de Valença. Eles produziam café e vendiam no Rio. E ela
cresceu com a avó dela, né? Então, assim, a família da minha avó
materna é uma família de grandes matriarcas. As primeiras histórias que eu lembro da minha infância são da minha avó e meu avô
materno. As memórias deles eram cheias de “o terreiro, a terra, o
café, os animais, a vida na fazenda ou a vida na aldeia”.
Eu nasci em agosto de 1980. Então tudo era muito assim
rural, né? Essa Baixada Fluminense que a gente costuma falar
“de dentro”, né? Que tem muito mato, muita árvore, flores, muitos
bichos passando pela rua, pouco asfalto, pouca luz, pouca energia
elétrica, pouco esgoto, como é até hoje não há muita transformação
nesse sentido, mas era uma coisa assim, muito rural. E de fato era
porque você não tinha ainda uma aglomeração de casas como tem
hoje. Era uma casa aqui, uma casa ali, uma casa acolá. E quando o
pai da minha mãe conhece a minha avó num baile de Carnaval, eles
se apaixonam.
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A minha avó foi empregada doméstica de uma família alemã, em Ipanema. E meu avô quando, chega ao Rio, ele é mascate,
anda de porta em porta vendendo panela, foi confeiteiro e depois
ele aprendeu uma profissão com um alfaiate famoso da Penha. Ele
foi ser assistente desse alfaiate. Depois, esse alfaiate morreu e ele
herdou a loja. E conheceu minha avó, se casaram e foram morar em
Ramos, numa casinha pequena e tal. Mas o meu avô era um cara
que tinha uma ambição muito diferente dos irmãos. E ele tinha uma
coisa, como a minha avó também, que eu acho que eu herdei, que é
uma coisa de trabalhar, sabe? Trabalha, trabalha porque você alcança o que você quer. Agora, trabalha de domingo a domingo porque
você não é rica! Então trabalha! E ele trabalhava muito. Ele nunca
estava satisfeito em ser mascate, vender panela de porta em porta
ou trabalhar na alfaiataria. Então ele foi para um ramo que ele mais
entendia, que era de comida. Então abria um bar, fechava bar, abria
uma padaria, fechava a padaria. E se mudava muito, de Ramos para
a Penha, da Penha para Madureira, de Madureira pra não sei onde.
Até que ele recebeu uma proposta de um bar muito legal no Centro
de Caxias. E ele começou a investir em terrenos, em construções.
O meu avô tinha até a 4ª série do ensino fundamental e fez todas
as plantas de lojas, de restaurantes, das nossas casas. Ele era um
exímio arquiteto, muito matemático, muito racional, muito lógico.
Enquanto isso, a família do meu pai estava lá no Parque
Amorim. Também compraram um terreno, construíram com muito
mais dificuldade. Porque o meu avô paterno era um homem violento,
muito mulherengo, gastava muito dinheiro fora, e minha avó, mãe
do meu pai, ficava passando roupa para o bairro, lavando roupa,
cuidando de mil crianças pra segurar a onda enquanto ele tava na
vida, no rolê, na vida louca. Então o meu pai teve uma infância e
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adolescência muito... acho que de muita angústia. Mas na minha
formação ele é uma pessoa muito difícil, é um desafio para mim.
Mas hoje, à luz de muita terapia, eu enxergo que ele realmente fez
o que pôde porque ele teve muito pouco afeto, muito pouco esteio.
Ele viveu muito tempo na falta. Enfim. Era um lugar que ao mesmo
tempo é rural, bucólico, mas também um cenário extremamente
patriarcal, de muita violência. Eu cresci ouvindo tudo, sem qualquer
tipo de filtro, “mataram, trucidaram, estupraram”. Isso era muito latente também naquele lugar.
E eu sou filha única e fico anos sendo a única criança da
família. É uma família que eu não me reconheço muito. Os meus tios
por parte de mãe são pessoas que não me identifico muito. Mas é
um pouco desse cenário, desse lugar que a minha infância foi forjada. E acho que eu sentia uma profunda solidão por ser filha única.
Eu estudava em escolas onde minha mãe dava aula, minha mãe
era professora e não pagava mensalidade. Minha mãe deu aula em
Xerém, eu fui estudar em Xerém, depois no centro de Caxias e eu
fui estudar no centro de Caxias, em escolas particulares, ela é professora. O meu pai sempre com mil trabalhos, foi feirante, vendeu
ouro, vendeu cosmético, trabalhou numa oficina mecânica, depois
foi trabalhar com meu avô, num bar que meu avô teve.
Eu lembro que tinha uma coisa muito forte das minhas
avós que era essa coisa de “Tá com dor de cabeça? Toma tal chá”,
“Tá com dor no estômago? Tem que ser rezada!”. E isso tudo está
voltando na minha vida agora, com 38 anos. Eu fui muito rezada.
Tinha uma amiga da minha avó chamada Dona Raquel. Aí eu lembro da minha avó falar assim “Ih, lá vem a Dona Raquel”. Imagina,
não tem telefone, porque, né? Se a energia elétrica tinha chegado
naquele lugar há pouco tempo... E lá vinha Dona Raquel me rezar.
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É engraçado que assim, tudo que me faz ser criativa nessa
época é o nada, é a ausência. Eu tinha uns brinquedos, claro. Eu
brincava horas sozinha no quintal com uma lata, um pedaço de pau
e areia. Horas, horas. Sei lá, horas vendo novela. As janelas que me
inspiravam eram novelas. Eu amava novela, amava aquele ambiente da novela, adorava, eu achava aquilo arte! Era um lugar não-lugar!
Uma representação da realidade de uma forma tão... Eu queria aquilo de alguma forma na minha vida: tudo que a televisão trazia. E aí
vinha Dona Raquel me rezar. E teve uma época que eu ouvia vozes,
ouvia vozes mesmo. Eu nunca achei que aquilo era espiritualidade,
nem hoje acho. Mas é que eu era muito sozinha, entendeu? Então
eu conversava comigo mesma. Essas vozes eram personagens de
muitas histórias. E eu comecei a escrever. Então isso era uma válvula de escape. Eu lia muito. As primeiras coisas que eu comecei
a ler foram histórias que minha mãe, como boa professora, foi me
apresentando. Até que teve um livro que eu chorei copiosamente.
E eu li aquele livro várias vezes. E a professora chamou minha mãe
na escola e falou assim “Olha, Danielle está completamente sensível,
ela, não posso falar nada com ela que ela chora. Você não reparou
nada na Danielle?”. E a minha mãe falou “Olha, em casa ela está a
mesma coisa”. E ela “Não, não é possível porque ela tá muito sensível. Ela falou com a inspetora que ela tava lendo um livro que ela não
sabia que livros podiam fazer pessoas chorarem”. E a minha mãe
“Que livro é esse que ela tá lendo?”.
E aí era Meu Pé de Laranja Lima, que foi a primeira obra
que eu percebi que o metafísico, o sensível, o estético podiam te
levar para uma outra dimensão. E foi nessa época que eu fui fazer
catequese. Para a tristeza da minha mãe, eu fui fazer catequese na
igreja católica ligada à teologia da libertação. Porque a Paróquia São
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Simão, lá do Lote XV13, tinha umas 23 igrejinhas, ou seja, 23 comunidades que faziam parte da paróquia, fundadas por um italiano que
veio para a América Latina a reboque da teologia da libertação para
fundar as Comunidades Eclesiais de Base, as CEBs. E eu fiquei lá, no
mínimo, dos onze até os dezenove, passando por todas as formações cristãs e políticas possíveis.
Então, assim, a primeira vez que eu ouvi “Marx” foi na igreja.
A primeira vez que eu ouvi e entendi a palavra teatro foi na igreja.
Realidades sociais diferentes, econômicas diferentes, foi na igreja.
Então eu era muito jovem, muito nova e com um senso de crítica
social muito grande e aquilo abriu a minha cabeça, eu acessei uma
parte do meu cérebro que nunca tinha acessado antes. Essa época
da teologia da libertação me fez amadurecer muito cedo e me fez
fazer trabalhos do comum.
O espírito do comum me tomou nessa época. Tudo que eu
sou, eu falo sempre muito isso, eu devo muito àquele padre, eu devo
muito àquelas pessoas muito pobres e muito solidárias que em torno
daquela fé católica, daquele comportamento católico, cristão, me
ensinaram o que eu não via na minha casa. Em casa eu ouvia muita
coisa do lucro, do dinheiro, do aperto, da falta. Aí minha avó, por
parte de pai, me levava pra pastoral da criança. Então, eu comecei a
pesar crianças desnutridas e a entender aquela cozinha comunitária, que você transformava leite forte que vinha da semente da puta
que pariu. Aquela Zilda Arns, né? Que fundou a pastoral da criança
no Brasil, ela ensinou várias fórmulas e várias receitas. Aquilo foi
uma revolução na década de 90 nas periferias do Brasil. E isso
chegou lá, cara! E isso chegou, e isso foi uma puta política pública!
13 Lote XV é um bairro em Belford Roxo, localizado próximo a fronteira com
Duque de Caxias.
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Hoje vejo, a partir das igrejas, o quanto que eu fui formada, o quanto
que as pessoas que vieram depois de mim foram formadas, então
aquilo era multiplicado, multiplicado. Eu amava estudar, amava ler,
mas nessa época eu só queria andar por todos os lugares. Eu conheço muito bem todos aqueles lugares, de Belford Roxo ao interior de
Caxias, ao Amapá14. Eu andava muito, ia na casa das pessoas. Aí eu
vi como que as pessoas eram carentes de tudo.
Tinha uma coisa de fazer missa nos lugares onde tinha
enchente, as pessoas perdiam muitas coisas. Passava sempre no
jornal, na televisão. E aí a água abaixava, o padre Bruno fazia uma
missa, falava dos políticos, dos governantes, dos votos. Ele era
ameaçado... E assim, eu tava dentro desse movimento. E a minha
religiosidade era uma religiosidade profunda. Mas era profunda assim
de acreditar em Deus, de acreditar nos santos, de ter fé na vida, de
querer transformação a partir da mudança política. Mas a dimensão
da estruturidade tava também crescendo ali naquele momento da
minha vida. Então foi uma fase muito rica, assim, de muito aprendizado. Eu era “a jovem” que coordenava a pastoral... A gente tinha
um levantamento de famílias e acompanhava mais de 100 famílias
desnutridas num raio de ação grande.
Enfim, tudo isso eu tô retomando agora, hoje, com 38 anos,
tudo isso que eu aprendi lá. Era um trabalho muito forte. Quando eu
acabei o primeiro grau, o meu avô morre, muito de repente, o pai da
minha mãe. E eu senti profundamente essa morte. Foi exatamente
quando minha mãe diz “Dani, a gente não tem dinheiro pra te botar
numa escola boa, você vai ter que ser bolsista ou ir pra rede estadual”. E a minha mãe defendia muito o público, o ensino público.
14 Parque Barão do Amapá é um bairro de Duque de Caxias, situado no distrito
de Xerém.
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Só que tinha um climão lá em casa porque meu pai cada vez mais
violento... Meu pai nunca bateu na minha mãe, mas ele praticava
uma violência emocional muito forte contra ela e contra mim. Eu
fui tendo que entender como me relacionar com aquele monstro em
casa. Tinha a coisa da igreja, eu não sabia se eu ia estudar, onde eu ia
estudar. Até que minha mãe chega um dia em casa e fala “Olha! Tem
uma escola em Petrópolis que tá abrindo bolsa. E é uma escola que
você vai estudar o dia inteiro e eu acho que você tem que ir pra lá”.
E aí eu falo “O que vou fazer em Petrópolis?! Minha mãe é louca!”.
Fui pra Petrópolis fazer uma prova para bolsa. Eu estudei
muito pra aquela porra. Aí fui, passei no São José, que era integral, e
tinha aula de tudo que eu achei mais legal. Aula de tudo que era de
arte. Um negócio assim que eu nunca imaginava na minha vida! Mas
eu sofri muito naquele colégio. Todo o bullying do mundo. Imagina:
eu saio de uma realidade, território, pobreza, criança com catarro
no nariz e amando aquilo tudo! Eu amava aquilo! Pra estudar num
lugar de só muito branco, muito louro, sabe? Peles lindas, jovens,
todo mundo ia pra Disney toda hora. E foi um choque de realidade
muito grande. O primeiro ano foi muito traumático. Só que, ao mesmo
tempo, eu fiz algumas amizades que eu tenho até hoje, como a
Débora e a Fernanda, e eu ia dormindo na casa delas. Então assim,
eu era muito nova e já tava numa outra cidade, longe dos meus pais.
Tinha semanas que eu não vinha muito. Profundamente ligada aos
movimentos da igreja, mas, assim, não podendo voltar. Eu estudava
de manhã e de tarde tinha dança de balé, fazia sapateado, fazia teatro. Finalmente eu fazia teatro que eu tanto queria fazer. Eu entendi
ali: “Eu quero fazer artes cênicas na faculdade”. E aquilo me abriu
um campo. Como meu avô morreu nesse ínterim, minha avó alugou
um apartamento lá e subiu pra Petrópolis e eu morei com minha avó
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em 96, 97, 98 e 99. Aí em 99 eu passei pra PUC, aqui no Rio, que aí
enfim, eu já queria fazer Comunicação ou Artes Cênicas.
Suspiro.
Dani – E aí meus pais se separaram no meio disso tudo. Eu
descobri que ele tinha uma amante, contei pra minha mãe. Meu pai
acabou com a minha vida, brigou muito comigo. Minha mãe ficou
desesperada, ficou deprimida. Foi uma confusão muito grande, uma
novela mexicana. A minha mãe se separou do meu pai, botou ele
pra fora de casa. Eu tinha muita raiva dele e fiquei profundamente
magoada com toda a falta de amor que ele tinha em casa, com a total falta de zelo pela minha mãe, de cuidado. Era uma coisa que me
doía muito. Então eu não pensei duas vezes, fiquei muito do lado da
minha mãe. E ela teve coragem de se separar. Foi uma fase muito
difícil. Meu pai saiu de casa e eu também. E ela ficou sozinha. Então
foi um período, assim, muito, muito difícil.
E aí eu passei esses quatro anos em Petrópolis. Aí em 99,
eu passei pra algumas universidades do Rio particulares e minha
mãe falou “Esquece, minha filha! Ou você passa pra uma faculdade
pública ou assim, lamento! Tem uma padaria aqui te esperando”. Eu
não queria nem pensar em trabalhar no comércio. E fui em busca
dos meus sonhos.
Em 2000, eu passei pra Federal de Juiz de Fora. Então, eu
e minha avó voltamos pro Lote XV. E eu passo seis meses no Lote
XV ajudando minha mãe. E meu pai sumido, desaparecido, eu não
tinha nem contato. Em agosto eu comecei a estudar em Juiz de
Fora. E aí eu, logo no meu primeiro período, já arrumo um trabalho
de operadora telemarketing. Aí eu trabalho durante e dia e estudo
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à noite. Comunicação e Jornalismo à noite. E aí é uma fase da minha vida, 20 até 26 anos. É uma fase extremamente rica, eu faço o
que eu amo fazer que é estudar. Eu amo estudar, eu amo ler, eu
amo pesquisar, eu amo, eu amo. Então, eu passava o dia inteiro na
universidade. Eu tinha uma bolsa de apoio estudantil, era operadora
de telemarketing até o terceiro, quarto período. Eu trabalhava na
Telemar, depois na Embratel. Trabalhei super bem, ganhava bem. Sei
lá, tinha 22 anos. Minha mãe começou a achar que eu tava investindo muito nessa coisa quando, na verdade, eu tava lá pra estudar.
Então ela enche meu saco até eu sair da Embratel. Mas por que que
eu queria ficar lá? Porque eu fazia já a minha grana. Aí eu já saí da
república, aluguei um quarto e sala pra mim num bairro muito legal.
E minha mãe me puxou. Minha mãe tem essa função de me puxar
pra terra, capricorniana. E aí quando eu volto, quase na metade da
faculdade, eu começo a fazer muita disciplina. Universidade pública, né? Então eu puxei matéria na história, nas ciências sociais,
na psicologia. Eu fui fazer história do teatro, história do cinema.
E eu ficava o dia inteiro na faculdade, pulava de estágio pra estágio.
Fiz profundos amigos, até hoje, a gente é muito parceiro, a gente
é muito irmão. E eu me apaixonei pela produção na faculdade, mas
eu tinha uma paixão mais antiga, que era o teatro. E lá na universidade tinha um grupo chamado Grupo Divulgação, que é um grupo super tradicional, que tem hoje mais de 50 anos, que é daquela
levada de José Celso Martinez Corrêa, Antunes Filho, Teatro de Grupo.
E nos dois últimos anos da faculdade eu achei que tinha que fazer
teatro.
Foi numa época que eu dei uma decaída e fiquei muito
deprimida. Eu procurei o Centro de Psicologia Aplicada da universidade. Eu era fã de carteirinha da psicologia lá do ensino médio, da
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escola rica que eu estudava, né? Então comecei a fazer terapia, pela
primeira vez mais a sério. E eu chorava muito, eu tava muito deprimida porque, porra, eu mudei toda uma vida pra estar naquele lugar.
E aí na terapia elaborei a coisa do teatro. Então fiz umas mudanças,
mudei um pouco a rotina e fui fazer teatro. Eu fiquei imersiva no teatro dois anos. Foi esse grupo que me ensinou, assim, o chão da
produção cultural, o chão. A gente ocupava a Casa de Cultura, que é
o Fórum da Cultura. Tínhamos peças de terça, de quarta a domingo.
Só que é o seguinte: é sagrado, é de terça a domingo no teatro.
Tinham professores catedráticos da faculdade de comunicação
nesse grupo. E tinha um grupo de pesquisa. Eu queria fazer parte
de tudo, tudo aquilo era muito interessante pra mim. Só que tinha
uma coisa, eu queria estar naquele palco! Porque era um teatro! Era
um palco, era plateia, era coxia, eram os camarins, era o meu sonho!
Só que eu não sabia de um mero detalhe. Você entra, mas você não
começa pelo palco!
Eu passei um semestre inteiro aprendendo, uma montagem
inteira. Nossa! Não tem escola que pague o que eu aprendi. Depois
eu fiz mais um semestre. A gente montou o Círculo de Giz do Brecht,
uma obra que eu amava de paixão, que eu queria muito fazer nem
se fosse assim, a doméstica, a empregada que passasse pelo palco,
mas ele não me deu o papel. Aí eu sofri muito. Ele sentiu, todo
mundo sentiu. Aí ele me convidou, me deu um papel no espetáculo
infantil. Aí eu falei que eu não queria espetáculo infantil, que aquilo
não era desprezo, nem orgulho, mas que eu gostaria mais de
produzir, porque eu queria aprender a produzir. Aí eu entrei no curso
de produção do infantil. E produzir o infantil era uma coisa de buscar
apoio em Juiz de Fora, no comércio. Era divulgar, era o básico, mas
era já era produção. E aí eu me destaquei muito nesse núcleo de
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produção.
Todo mundo passava pelas fases de produção, por exemplo,
todo sábado de manhã a gente ia panfletar, o elenco inteiro, todo
mundo ia panfletar. Enquanto uma galera ficava lá na costura fazendo
o figurino. No dia seguinte você via que aquela pessoa que fazia o
seu figurino era sua professora, então assim, era uma coisa de muita
formação. E ao mesmo tempo muito estímulo pra pesquisa, pra
você escrever o texto do programa. Eu escrevia vários textos pra
vários programas nas peças. A gente construía uma dramaturgia
muitas vezes com o Zé, ele experimentando. Quando eu fiz dois anos
de casa, ganhei o meu primeiro papel. Eu ganhei um personagem
que foi muito lindo, no espetáculo que ele criou chamado A Fábula
do Destino. E eu era uma professora, super idealista, uma personagem que tinha muito approach com o público de quarta, quinta
e sexta, que era um público de um projeto de extensão chamado
Escola do Espectador. Então eram os alunos das escolas públicas
que iam ao teatro. E foi uma peça que a gente viajou, a gente foi
pra BH, apresentou em outros lugares. Então assim, eu tinha paixão
muito grande pelas artes cênicas ali. Mas eu também descobri a
comunicação comunitária.
Então quase me formando, eu entrei na Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, que é um projeto que o Lula criou,
na maior parte das federais de todo o Brasil, que era uma incubadora de cooperativas populares. Eu criei o núcleo de comunicação
dessa incubadora. Já fazia teatro e tava trabalhando com pequenos
grupos, associações populares, catadores de papel. Então eu me
achei na comunicação comunitária. Quando eu me formo, eu saio
do divulgação. Aí eu fiz outros espetáculos, enfim, experimentei
o teatro como eu queria ter experimentado. E saio do divulgação
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com uma certeza assim, cara, a produção é o que eu quero fazer.
Eu quero trabalhar com arte.
Em 2006, já com 26 anos, formada, já tava achando que Juiz
de Fora tava pequeno, eu queria voltar pro Rio, queria trabalhar com
terceiro setor, queria trabalhar com cultura. Eu tava participando de
um processo seletivo pra trabalhar na Casa do Menor, lá em Nova
Iguaçu, com o padre Renato Chiera, aquele louco. Voltei a morar com
minha mãe, que eu pensava que seria por uma fase pequena, e
realmente não foi uma fase pequena, demorou. Tive vários problemas com ela, óbvio. Volto pro Rio em dezembro de 2006, com 26
anos. Logo depois conheci o Mate15. Vamos fazer um café.
Nesse café, falamos um pouco sobre religiosidade, sobre
ancestralidade. Sobre signos que a vida dá, sinais. A Dani me
mostrou seu tarô, disse que jogava para si mesma. Na casa dela, eu
ficava impressionada com as máscaras africanas na parede, com
os livros empilhados em todos os cantos. Com lápis de cor no chão,
desenhos infantis. Parecia um espaço muito livre, com muita luz
que vinha da varanda que dava para a vista do bairro.
Essas lembranças me fazem pensar hoje em como a ideia
de ter filhos passa pela ideia de perenidade da nossa existência e,
ao mesmo tempo, em como isso pode ser preenchedor. Ela contou
comentários do filho mais novo, como era surpreendente se deparar com a inteligência da infância, com aquelas constatações tão
simples, como perguntas que nós já deveríamos feito antes.
Dani – Em 2006, chego novamente no Rio, vou pra casa da
minha mãe. Eu não sabia de nada do que estava acontecendo na
15 Cineclube Mate com Angu.
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Baixada. Estava completamente por fora de tudo. Lira de Ouro eu
nunca tinha ouvido falar. Eu não sabia de nada que estava acontecendo na cidade ou em Belford Roxo. Saí de Juiz de Fora, aí fui para a
Casa do Menor, e aí de novo: refazer rede, refazer contatos. Eu deixei
uma namorada em Juiz de Fora, então foi difícil também me deslocar afetivamente dessa relação. Eu definitivamente não sou lésbica,
mas era uma relação muito, muito, muito sincronizada com o amor
que acredito, que é um amor que, claro que envolve sexualidade,
tesão, corpo, mas é um amor de muita parceria, que foi o que sempre busquei nas minhas relações. Eu busquei sempre muito mais
parceria do que um homem ou uma mulher, do que um casamento,
ou um namoro ou uma ficada, uma trepada. Eu sempre busquei
parceria. Na minha vida inteira eu sempre busco parceria. Não sei
se é amigo, se é amante, mas é parceiro. E tinha uma dimensão,
assim, um relacionamento profundamente nutridor. Eu e Heloisa.
Ela foi tentar mestrado em São Paulo. Então a vida, as escolhas...
a gente achou que era isso também.
E eu saio com uma amiga minha e fala “Dani, pô, tem um
lugar em Caxias que se chama Lira de Ouro, onde acontece um
cineclube”. E a gente vai pro Mate. E foi uma sessão chamada “Viva
o Brasil”. A primeira sessão que eu fui do Mate eu achei, assim,
incrível. Eu encontrei a minha tribo, que bom! Eu mal cheguei e já
encontrei a minha tribo, já encontrei o meu lugar. A Lira tava com um
pedaço sem teto, sem telha, um chão meio de pedra, estava numa
outra fase. A Lira estava bem precarizada, mas as sessões do Mate
já eram regulares.
Depois eu voltei na outra sessão, e fui voltando. E logo
depois eu conheci a Flávia, depois não sei quem que me apresentou
não sei quem, e eu fui apresentada ao HB, fui apresentada ao Igor.
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E passou, sei lá, dois ou três ou quatro meses e eu estava já meio
que flertando com HB e foi uma paixão fulminante. A gente namorou
mesmo, um negócio tão distante e, ao mesmo tempo, tão próximo.
A gente namorou uns dois anos e meio, uns dois anos. E eu me mudo
do Lote XV e começo a trabalhar na Prefeitura de Nova Iguaçu, na
época o prefeito era o Lindbergh. O Faustini já estava na Secretaria
de Cultura. E por um outro contato, fui indicada para ser assessora
de comunicação da Secretaria de Saúde. Eu caio lá de paraquedas,
ia ganhar mais, ia ser menos complicado do que na Casa do Menor,
então aceitei. Fui pra Saúde, Assessora de Comunicação. A Comunicação, não tenho o menor problema de dizer isso, eu sempre experimentei muito, sempre fui muito sensível e sempre liderei equipes –
porque também tem uma coisa do meu jeitão que eu tenho que é de
liderar fazendo parte, sabe qual é? Tá no jogo, tá passando a bola,
e tá dando a bola ali pro outro fazer gol, mas vendo o todo. Porque é
isso, né, eu gosto muito de trabalhar.
Depois eu estava namorando o HB e tive profundo conhecimento, profundo contato com o Mate com Angu. Fui vendo as
reuniões, indo em todas as sessões, vendo HB escrever os textos, os
programas. Eu passei dez anos fora, né? E eu saí com uma narrativa
de um trabalho comum, de comunidade, de inserção, muito de
território. Eu aprendi a trabalhar com elaboração de projetos
culturais, o teatro.
Eu comecei em 2006 assistindo, vendo, observando a dinâmica dos componentes do Mate com Angu. Eu nunca me intitulei do
Mate, eu participei de uma coisa ou outra, mas era uma coadjuvante
que estava assistindo: ou porque eu era namorada do HB, ou porque
era produtora, ou porque depois eu estava contribuindo de alguma
maneira, nem que fosse cedendo minha casa pra uma reunião. Mas
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eu fui aprendendo muito ali, nesse processo, e fiquei muito próxima
do Mate também. Comecei a observar e a entender aquela rede.
Porque a partir do Mate eu fui desbravando o mapa. O Mate já tinha
uma rede, uma rede de cineclubes locais. Já tinha muito intercâmbio.
Eu lembro da primeira sessão do Buraco16, que eu já estava trabalhando em Nova Iguaçu, que foi em 2007, se não me engano. Eu fui
na primeira sessão do Buraco.
Drica – No inverno.
Dani – No inverno. Acho que era no bar, enfim. Eu trabalhava
em Nova Iguaçu, já conhecia o HB, já conhecia o Igor, fui naquela
primeira sessão do Buraco... E eu fui entendendo que, pô, tem
teatro, tem circo, tem não sei o quê, o HB sempre foi muito andarilho,
sempre foi muito generoso nas trocas, então eu tinha um parceiro
que sem qualquer tipo de limite me apresentava às pessoas, me
apresentava aos artistas, me ensinava. O HB é um almanaque, um
almanaque vivo. E ele ia me apresentando, e eu também, tem uma
coisa que é boa: que eu sei chegar, sei ouvir, sei entender onde que
eu tô, a hora que eu tenho que ouvir, que calar, que sair. Então, a
gente foi construindo uma coisa muito inspiradora. Logo depois eu
conheci o Tubarão, que é um poeta marginal aqui de Caxias. E aí eu
comecei a fazer com o Tubarão e mais duas pessoas um evento
chamado Quarta Sem Lei, na Lira de Ouro. Toda última quarta do
mês. A gente fazia um evento de poesia, na verdade eram Artes
Integradas. Convidando um monte de gente no amor. E era um
sarauzão aberto, mas que tinha teatro, tinha banda, tinha Velha
Guarda da Grande Rio... A gente fez um ano e meio, mais ou menos,
esse evento, esse projeto, e o carro-chefe era poesia, microfone
aberto. Era eu, Maravilha, o Vini, irmão do HB, e o Tubarão. O Dia sem
16 Cineclube Buraco do Getúlio, em Nova Iguaçu.
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Lei. Ah, também teve o Luciano. E a cada mês a gente fazia um fanzine, a gente distribuía, botava a mão no bolso, produzia, ligava para
as pessoas, convidava. A gente fazia apresentação, Tubarão apresentava, o Vini... Era muito legal. E era nessa época que a Lira de
Ouro estava começando a ser Ponto de Cultura, já tinha ganhado a
chancela do Ministério da Cultura. 2007. Se tornou Ponto de Cultura.
A gente ganhou, a gente fez uma grande festa, a Comissão Nacional
dos Pontos de Cultura veio na Lira de Ouro, foi uma festa.
E aí eu conheci uns poetas que vieram da Zona Sul. Um deles
trabalhava numa produtora no Jardim Botânico, precisava de uma
produtora lá, gostou do meu trabalho na Lira. Eu falei “Pô, manda
meu currículo, vamos ver no que dá”. Passei na entrevista. Eu fazia
Lote XV x Jardim Botânico, Jardim Botânico x Lote XV. Até que encheu o saco, trabalhei no mainstream, enfim. Eu cansei um pouco,
mas aprendi, aprendi muito lá. E quando saí de lá eu falei “Chega, eu
vou abrir minha produtora”.
E aí, em junho de 2008, eu fundo a Terreiro de Ideias, pra ser
o CNPJ de gaveta... Eu nem tinha ideia de começar uma produtora a
não ser por essa via: abrindo um CNPJ para elaboração de projetos.
Eu aprovei o primeiro projeto da Terreiro e a gente estreou o espetáculo da Beatriz dos Anjos. Porque no meio disso, eu e Flavinha,
Flavinha era namorada do Igor, a gente começou a estudar um espetáculo que parte de uma poesia do Ruy Espinheira Filho, um poeta
baiano que contava a história de uma prostituta. E me sensibilizou
muito a poesia porque eu via muito a história da minha tia na poesia.
E eu tenho uma relação profunda com essa minha tia. E a Flavia me
trouxe essa poesia e me convidou para dirigir. E a gente ficou muito
tempo estudando, se encontrando, fazendo leitura, fazendo ensaio,
fazendo corpo. No meio disso, eu trabalhando aqui, ali, fundei
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a Terreiro de Ideias17. Me mudei, saí do Lote XV. E fui morar numa
ruazinha sem saída no Centro de Caxias que tinha dois quartos.
E ali foi a sede da Terreiro de Ideias no primeiro momento. E aí foi um
pouco do início da Terreiro. Quando eu saio da Diversão e Arte, eu
decido mesmo fincar raiz na Baixada, eu decido mesmo entender os
processos e pesquisar os coletivos de cultura, estudar essa cena.
Eu começo a escrever muito sobre essa cena. Começo a entender
e a gostar muito dessa cena. A cena rock, cineclubismo. Então eu
queimava tênis andando final de semana, pegando ônibus, muitas
vezes ia pra Mesquita, pra Nilópolis, ou ia pra não sei onde, porque tinha um espetáculo não sei onde, pra ver, e às vezes não tinha como
voltar. De fato, eu dei um mergulho. Eu comecei a escrever muito e
esses textos foram depois costurados.
O irmão do HB, o Vini, me ajudou a montar um pré-projeto pro
mestrado da UERJ, da FEBF. Em 2010 eu entro no mestrado da FEBF
pra estudar essa cena, os coletivos independentes da Baixada. E a
Terreiro nunca foi uma fonte de renda única e exclusiva na minha
vida, mas era o meu grande investimento ali durante muito tempo.
Só depois, eu começo a fazer o Jornal do Sindicato dos Bancários
da Baixada.
E essa fase em Caxias, com essa casa, só com dinheiro fixo
do Sindicato, que era pouco, e com a Terreiro no início, foi uma fase
muito difícil, materialmente falando. Eu lembro muito que eu já nem
tava mais namorando HB e HB me ajudava. Fazia minha compra do
mês... Tinha meses que eu vivia de sopa. Era sopa de ervilha. Porque
eu não tinha direito comida em casa. E também, rompida com a minha mãe, não tinha cara, imagina, de pedir algo. Então eu fiz umas
17 A Terreiro de Ideias: Arte, Comunicação e Cultura é a produtora cultural
fundada pela Danielle Francisco, com sede na cidade de Duque de Caxias.
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escolhas, assim, que foram bem punks nesse momento. Só que a
Terreiro, quanto eu mais investia mais a Terreiro me dava.
Então, logo depois fui dividir uma sala. Era perto da minha
casa, perto da Lira de Ouro. Comecei a trabalhar com a Lira e com
vários outros coletivos. Eu ligava e falava “Quero escrever um projeto pra você. É de graça, se a gente aprovar o valor é esse. Aí eu
faço produção executiva, a direção”. E aí foi assim com várias instituições. Com a CRPH-Clio, que é uma instituição de memória e de
história de Caxias, o Mate, a Lira de Ouro, o Instituto Histórico de
Caxias... Depois em Mesquita, depois em Nilópolis, e fui fazendo
muitas pontes, e fui gostando de estudar Política Pública também.
Aí a gente vai se entendendo e participando dos fóruns, das assembleias, dos conselhos municipais, estaduais e federais, as teias...
Ou seja, tinham muitos encontros e muitos mecanismos pra gente
pensar política de cultura no Brasil. Logo depois, fui convidada pra
assumir a Assessoria de Comunicação em todo o estado. Novamente
era uma Assessoria de Comunicação, eu era assessora-chefe,
trabalhar a imagem institucional, trabalhar a comunicação interna,
externa, posicionamento de marca. Enfim, muito fora do rolê que
eu queria, mas me dava grana pra injetar na Terreiro, então eu
injetei uma grana na Terreiro. Contratei uma pessoa. Então a gente
foi aprovando projetos. Era o Amendoim ainda, que foi um produtor
base da Terreiro. Eram muitos editais, muita premiação, a Terreiro
era pioneira nesse sentido. Não tinha uma produtora técnica, especializada, profissional na Baixada, então as pessoas começaram a
entender que a gente levava a sério esse rolê. Artistas, coletivos, a
gente recebia muita gente, muita demanda. E comecei a dar Oficina
de Elaboração de Projetos, uma coisa que fui me especializando,
aprendendo, fui querendo cada vez mais.
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Até que em 2011 ou 12, a Giordana chegou. E a Giordana já
escreve, já idealiza, já conceitua. Faltava muito esse braço, porque
eu estava fora da Terreiro. E a Terreiro, sei lá, ficou uns quatro anos
com duas, três pessoas full time fazendo, eu olhando de cima, eu
gerenciando por cima, porque eu estava muito na Faetec. E na Faetec
foi bom porque, foi ótima a experiência de estar na máquina, na
gestão pública. Eu tive autonomia para montar equipe, tive que
aprender a mandar pessoas embora, contratar outras. Eu conheci
uma parte de Comunicação que não conhecia, tive que aprender
fazendo, errando e fazendo. E enquanto fiquei na Faetec, fiz um
pé de meia, investi na Terreiro, mas em algum momento eu estava
infeliz porque não estava na Terreiro como eu queria estar. E a Terreiro
estava num crescente.
Aí defendo a minha dissertação de mestrado, conheço o
Guilherme, me apaixono, a gente resolve morar junto... Até que
a gente pensa em ter o Raul. E o Raul chega antes do previsto. Eu
já tomava anticoncepcional há muitos anos e achei que eu fosse
demorar a engravidar, e não demorei nada. Engravidei rápido. E, ao
mesmo tempo, deixo a Terreiro um pouco pra pensar no Gomeia.
Porque aí o Gui já tinha alugado o galpão, num contrato de cinco
anos, num valor muito baixo, pra fazer umas melhorias. “Ué, mas
acho que devia ser outra coisa... fazer um coworking. Acho que vou
chamar aqui o Artur, o China, o Dutra, a Clara, o HB, o Igor, o Bion, mas
não sei quem... Vou convidar pra saber se a gente consegue fazer
um galpão juntos”. E foi assim. E a gente começou. Mas foi assim:
primeira reunião foi na Terreiro de Ideias no início de 2015. Aí foram
poucas pessoas. Segunda reunião já foi lá no Galpão18. Aí foi todo
18 Gomeia Galpão Criativo nasceu em 2016, como o primeiro espaço de
coworking da Baixada Fluminense e reúne diferente grupos culturais locais. Fica
localizado no centro de Duque de Caxias.
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mundo. Foi China, Bion, Artur. E eu estava estudando o movimento
dos galpões compartilhados no mundo, e as pesquisas que apresentei eram muito baseadas em Medellín, em Barcelona, realidades
muito diferentes, mas também muitos pontos semelhantes e afins.
A gente se reúne, conversa, lança várias estratégias juntos, a gente
conversa muito. E aí, a gente, em agosto de 2015, traz o Juca19, que
era Ministro da Cultura, na Lira de Ouro, para uma grande conversa
com os fazedores da Baixada. Uma coisa que a gente encampou. Eu,
Artur, HB, o Mate, enfim, aquele grupo do Gomeia. E o Gomeia lança,
ali... Naquele dia, a gente é capa do Segundo Caderno, por causa
disso. E porque a gente lança a campanha do crowdfunding do
Gomeia ali na vinda do Juca. E de lá pra cá você sabe mais da história,
a campanha foi muito exitosa, foram 45 dias de campanha. A gente
arrecadou R$45.000,00. A campanha foi incrível. Os sete grupos
eram muito parceiros. Mas, assim, claro que tem uma dificuldade
muito grande dos cofundadores, de falar a mesma língua. A gente
tem múltiplos interesses, então tem uma dificuldade de afinar
objetivos, aí são egos, vaidades, momentos, tempos, maturidades
diferentes. Mas hoje somos três cofundadores que ficamos, mas os
quatro que saíram ninguém brigou com ninguém. Ninguém tá puto
com ninguém. Deixaram tudo lá. Tem móvel, ar-condicionado, investimentos de cada um lá. É tudo muito ainda, ainda e sempre, numa
energia de amor, de afeto e de colaboração. De trabalhos que vão
continuar, o Gomeia existindo ou não.
O gato pula em mim de novo. Talvez seja a terceira vez. Odeio
gatos. Se eu estiver num ambiente e tiver um gato, com absoluta
certeza ele virá cinicamente se esfregar na minha perna, pular no
19 Juca Ferreira foi Ministro da Cultura no Governo Dilma Rousseff (2015-2016) e
durante o Governo Lula (2008-2011).
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meu colo. Uma vez, o Marolinha, que era o gato do meu ex-companheiro Fernando, atacou meu dedo mindinho enquanto eu dormia.
Em retaliação, lavei o “quarto dele”. Ele desapareceu logo em seguida,
mas não creio que tenha algo a ver comigo.
E no meio disso eu e Guilherme nos separamos. Então foram
vários atravessamentos. A Terreiro mudou completamente a configuração. Eu fui esvaziando o quadro da Terreiro até desligar a
Giordana, em 2017, mais ou menos.
Hoje estão no Gomeia a Virtú Produções, o Mate e a Terreiro.
Aí saiu a Popular Arquitetura, depois foi a Aguaçu Tecnologia, depois
a Memory, e por último o Dutra e o Felipe, com a Dunas. Só que, ao
mesmo tempo, o que é muito louco, é que foram entrando outros
grupos e outros atores que nunca entraram no status de cofundador, porque eles não captam recurso pra sobrevivência, a sustentabilidade não tá na mão deles, mas eles de alguma maneira estão
fazendo aquilo acontecer. Então, a capoeira começou a movimentar
o Gomeia, começou a fazer a reforma, a cuidar da eletricidade...
O Lucas, que era o designer da Terreiro, que foi meu estagiário e meu
aluno na Unigranrio, virou designer do Gomeia e está lá como residente. Está lá fazendo os projetos, leva cliente, faz eventos. Tudo
isso é gente que faz a roda girar, sabe? Os grupos de teatro, de
palhaçaria, que fazem ensaios, limpam...
Chega uma hora que a gente tem que mudar a fechadura da
porta porque mais de 30 pessoas tinham a chave. Então sempre
foi muito compartilhado, muito aberto, como é a estrutura do Mate,
como foi sempre a estrutura da Terreiro, mesmo sendo uma empresa,
como ela sempre foi aberta, como ela sempre foi generosa.
É muito num DNA, muito num DNA de colaboração, sabe?
Eu sempre fiquei me perguntando se a Terreiro não era uma ONG
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travestida de empresa, sabe? Porque se você pegar no nosso
portfólio, sei lá, 50, 60 projetos que a gente já fez, um pouco
menos, desde muito pequenininhos, até projetos maiores, assim...
são sempre projetos idealizados e executados na Baixada, pra públicos
de vulnerabilidade social, muito acessível, estimulando uma cadeia
produtiva local, com fornecedores, prestadores de serviços, artistas
locais. Eu tinha vontade de fazer esse estudo: o quanto que a gente
movimentou sendo uma produtora pequenininha, localizada em
Caxias, mas fazendo muita coisa nesse preâmbulo Nova Iguaçu, São
João, Caxias, um pouco Mesquita, quando o Paulo Vitor estava na
Prefeitura, que abriu muita ponte pra gente... O quanto que a gente
movimentou Belford Roxo também... O quanto que a gente movimentou de grana contratando produtor, formando gente, dando
oficina, contratando artista, elaborando projeto, fazendo a Baixada
Fluminense ter visibilidade, ou numa capa de Segundo Caderno, ou
dentro de uma Conferência Estadual, falando pela Baixada, falando
por Caxias. Porque chegava a Dani, chegava o Mate, chegava a Baixada,
chegava a Giordana, chegava não sei quem, chegava o território.
O território, uma linguagem artística, um lastro de fazedores. Isso
é muito legal. Então eu sempre achei que mais que um sonho de
ser um galpão com pessoas trabalhando em arte e comunicação, eu
sempre lutei para que o Gomeia fosse um equipamento de cultura.
E sempre achei que tinha que ser. Eu sempre achei que todas as
moedas tinham que ser válidas, sempre achei que tinha que ser
dinheiro, mas não somente. Não é à toa que a gente se transforma
em ONG agora. A gente se formaliza numa ONG para receber os recursos do Instituto Maria e João Aleixo, que consegue enxergar no
Gomeia essa potência dessa rede.
Eu falava muito, eu era muito convidada para falar do Gomeia,
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falar da Baixada, em simpósio, mesas, debates. O Mate também era
muito demandado. Todos nós éramos porque a gente gera narrativas
sobre o território. A gente gera narrativa sobre os fazeres, a gente
reflete sobre o que a gente tá fazendo. E essa rede que eu faço
parte, ela apontou fases muito diferentes de um discurso que até
então a esquerda petista, de 80, de 90, levantava sobre a Baixada.
Então, assim, a rede de coletivos de 80, de 90, os atores, as atrizes,
protagonistas de movimentos socioculturais da Baixada tinham um
discurso muito focado no político-partidário. Era um outro momento
do Brasil e da política do Brasil. A gente está aqui nessa rebarba dos
anos 2000, que tem internet como primeiro aglutinador dos fazimentos, das ações, dos afetos, das relações. A gente que está sob
a chancela de Ponto de Cultura, sobre toda a idealização do que foi,
tudo o que ela materializou, e a gente estava na ponta vivendo tudo
isso. A gente viveu a Lira de Ouro, a gente fez a Lira de Ouro, a gente
produziu, difundiu, descentralizou, a gente fez tudo aquilo acontecer de uma ponta a outra.
A gente soube construir uma narrativa que não se amparava
no político-partidário, se amparava na nossa potência. Que é política,
que é social, que é comum, comunitáriao, que é artístico, que é
estético, que é cultural, que é de território. Aí fui trabalhar com pessoas que vieram muito antes da gente, como o pessoal do Museu
Vivo de São Bento, da Clio. Olha o que esse pessoal está fazendo há
décadas. Olha o que foi a TV Olho, em 80. O que foi a TV Maxambomba,
o que foi Imaginário Periférico. Então, assim, eu tinha a sorte de
trabalhar com aquilo que eu estudava. Eu estudei a Geração Delírio
como ponto focal da minha dissertação. Eu estudei os meus
amigos. Meus peguetes, namorados das minhas amigas. Então eu
vou muito intensa. E tudo o que eu vivi até hoje não sai de mim e
nem... vira muito, muito recurso pra eu fazer qualquer outra coisa.
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Porque tudo o que eu já estudei, tudo o que eu já trabalhei, com tanta
gente que eu já vivi, com tantas relações e projetos. Eu queria muito
colocar isso à disposição do mundo.
Eu tinha um grande sonho de ser uma gestora pública de cultura. Mas, realmente, eu não enxergo isso hoje acontecendo. Nem
no Brasil nem em lugar nenhum. É trágico mesmo, o que a gente
está vivendo é trágico, mas... eu acho que a gente pode reinventar.
É claro que eu tenho mais recursos, talvez, do que muita gente da
minha rede. E é por isso mesmo que eu acho que tenho que... Eu
tenho obrigação de conseguir me reinventar. Então eu posso me
tornar uma professora, posso me tornar uma curandeira, posso
me tornar uma comerciante, posso me tornar o que eu quiser ser.
Porque a cultura me deu esse esteio também, de reinvenção. Essa
capacidade de metamorfosear. Porque eu sou produtora de cultura.
Então, é como se você fosse um pouco de cada coisa: comerciante,
curandeira, bruxa, professora, maga...
E, só pra finalizar, tem uma coisa que, falando um pouco do
Gomeia, que é como eu gosto de pensar: a gente está de mãos dadas.
Muito a partir de uma generosidade de grupo, uma generosidade de
quem está lá dentro. Então, é muito confortável entender que nós
seis falamos uma mesma língua quando a gente fala que o espaço
tem que ser utilizado às vezes gratuitamente, porque tem que estar
à disposição da rede. Que ele tem que estar aberto todo dia. Que a
gente tem que abrigar os artistas. Porque não faz sentido a gente
sofrer tanto, e lutar tanto, e passar por tanta coisa, e ficar fechado.
Então esse espírito público, essa dimensão do público, é muito cara
pra mim. Sabe, muito cara mesmo, essa perspectiva. E porque,
sobretudo, a gente confia muito um no outro. Confia, confia muito,
nos que ficaram. Confia em todo mundo que passou.
Na trajetória da Terreiro, foram dez anos de trabalho inin-
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terruptos em que a gente consolida uma rede. E essa rede só é
consolidada por confiança. Acho que tudo isso tem um legado, sabe.
Nem acho que o que importe mais é pra onde você vai, ou o que vai
acontecer: o processo é muito mais rico do que o fim, do que o resultado. Acho que tem essa pegada de entender os agenciamentos, os
processos, como algo muito mais rico. Como avaliar se deu certo ou
não um projeto, uma ação, uma iniciativa, um movimento cultural?
Porque não tem fim. Não tem fim. Vai reverberar. Daqui a 50 anos,
daqui a 80 anos, alguém vai falar da Lira de Ouro, vai pegar um texto,
vai ver um filme do Mate, vai pela rede social, nessa arqueologia
digital aí, vai entender que teve um movimento subterrâneo, que
furou várias bolhas. E que, de alguma maneira, significou e ressignificou a vida.
Está tudo muito misturado e... sei lá, queria muito trabalhar
sempre com cultura e pensar políticas, programas e projetos que
fizessem com que a arte e a cultura mudassem as pessoas. Criar
condições para que pessoas pudessem ter acesso tanto quanto eu
tive. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu acho que estar em paz, com
meus filhos, em um lugar com árvore, terra e quintal também pode
me mover muito. Eu tô numa revolução interna muito grande e muito
bonita. E as pessoas do Gomeia eu acho que também são loucas
assim que nem eu. Ficam numa tentativa de construir políticas de
baixo pra cima. Então todo esse movimento, todo esse estopim,
esse fogo, essa iniciativa, tudo o que nos move é político. E é político
porque é afeto. Afeto não é desassociado da política. A prova maior
disso é que eu rompi com todos os meus afetos que têm discurso
de ódio, que são homofóbicos, que são racistas, que não entendem
o valor da arte. Então, é claro que o afeto é político. O afeto é político,
nesse sentido.

Capítulo 3

Para ter narrativas tem
que ter narradores

Eu deixei a entrevista do HB por último porque achei que
seria a mais difícil de todas. Foi mesmo. Eu tinha uma expectativa
muito grande em relação a essa entrevista. O HB é tipo uma enciclopédia da cultura na Baixada, ele saca muito de muita coisa. De
história, política, dos processos, a cultura, das pessoas, projetos,
grupos. Ele também possui um vasto conhecimento sobre a cultura
que chamaríamos de underground. E ele ainda é massoterapeuta,
segundo ele mesmo falou.
O HB tem um livro biográfico chamado Cerol Fininho da
Baixada20. Pelo fato de ele ser essa persona e já ter construído a
própria biografia, eu tinha medo de fazer uma entrevista superficial.
Se a trajetória inteira do HB mal cabe num livro, imagina em um
capítulo. Então, esse medo de ser superficial na entrevista e na
criação do texto me aterroriza até agora. Mas eu assumo o risco.
Nosso encontro também foi remarcado algumas vezes, para
20 O Cerol Fininho da Baixada: Histórias Do Cineclube Mate Com Angu foi lançado
em 2013 pela Editora Aeroplano. O livro é de autoria de Heraldo Bezerra
e conta a história do cineclube Mate Com Angu e seus dobramentos.
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meu desespero. Eu havia separado um mês para fazer as entrevistas
e fiquei esse tempo sem trabalhar. E sendo autônoma, fiquei também sem receber. Só que neste período, aconteceu de um tudo no
agendamento das entrevistas do livro, quase todo tipo de variável.
No caso do HB não foram muitas, mas umas três. Um dia a gente
não tinha dinheiro, no outro teve uma greve geral de transporte
público, no outro dia ele precisou buscar o pequeno Ângelo, seu
filho, na cidade vizinha. Eu não tenho mais toda a memória porque
logo depois da entrevista me roubaram o celular dentro do ônibus e,
sendo uma pessoa moderna, perdi parte considerável da memória
recente junto com ele.
A entrevista com o HB aconteceu no dia 15 de julho de 2019,
num sábado, no Gomeia Galpão Criativo, no Centro de Duque de
Caxias. Quando eu cheguei lá, estavam o Igor Barradas21 e o HB.
Para começar, a gente trocou uma ideia do livro, as perguntas,
sobre os aspectos que eu trazia.
HB – Tem pilha, tem bateria?
Ou seja, ele ia falar bastante.
HB – Bom, eu sou Heraldo Bezerra Carvalho, nasci em Duque
de Caxias, Baixada Fluminense. Eu praticamente vim na barriga da
minha família da Paraíba. O meu pai mesmo, o biológico, eu não
conheci, é um desaparecido, ninguém sabe que fim levou essa
pessoa. Aí minha mãe veio pra cá, meus avós tinham vindo já antes,
né? Quer dizer, meu avô tinha vindo antes. Aí minha avó veio com
21 Igor Barradas é cineasta e cineclubista, um dos fundadores do Cineclube
Mate com Angu.
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minhas tias e minha mãe. Aí eu nasci em Caxias, aqui. Minha mãe
casou depois que eu já tinha menos de um ano e moramos aqui.
Com seis anos eu fui morar na Maré, fiquei um ano morando na
Baixa do Sapateiro. Voltei pra Caxias. Porque tem essa coisa, né? Eu
falo muito isso nas minhas pesquisas, nos textos que eu escrevo.
Essa conexão do Nordeste com o Rio de Janeiro. É uma conexão
Baixada Fluminense, que é um dos polos de atração. Dali se distribui
pra Maré e pra região de Jacarepaguá. É muito engraçado esse
desenho de alguns dos fluxos nordestinos do século passado, né?
Então na minha família foi isso, uma galera veio, um núcleo ficou em
Caxias, um núcleo ficou na Maré. Eu percebi estudando, tem várias
fontes hoje sobre isso. Isso era muito comum. Aqui por conta de
Tenório Cavalcanti, era um polo distribuidor de paraibanos, paraíbas
de vários estados, como gosto de falar. Não sei se você conhece
essa história.
Tenório Cavalcanti, o homem da capa preta. Ele foi deputado,
várias vezes. Chegou a disputar o governo do Estado, pouca gente
sabe disso. Ele montou uma rede, recebia as pessoas do Nordeste
aqui em Caxias. Tinha um lugar pro sujeito dormir uma semana e
dali os núcleos (de pessoas) iam pra São João, Nova Iguaçu e Maré.
Posteriormente, na década de 70 começaram os núcleos onde hoje
é Rio das Pedras, aquela região. Os focos do Nordeste. Embora as
favelas de um modo geral sejam formadas por nordestinos, têm esses três focos. É onde já tinha um esquema de recebimento dessa
galera. Muito doido isso.
Minha mãe, minha família veio nessa leva aí do finalzinho, do
começo de 70. Eu nasci aqui num bairro chamado Chacrinha, perto
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da Vila São Luiz, que é na beira do mangue da Washington Luiz22,
não sei se você conhece ali. Quem chama o “lixão do Jardim Gramacho”
de “Lixão do Gramacho” não é de Caxias. O Gramacho é do lado de
cá, o Jardim Gramacho é onde tem o lixão. Era uma coisa só, mas a
Washington Luiz cortou.
Então o lixão é aqui, aqui é manguezal. Uma das coisas mais
desconhecidas na cidade é o manguezal. Já teve inclusive uma
praia em Caxias, pouca gente sabe disso também, a praia de Xangô.
Então, a gente brincava no mangue. O Jardim Gramacho é uma
região muito emblemática. É muito doido que o mangue é uma
referência mental também. Nessa praia de Xangô, o João da Gomeia
mandou fazer uma estátua, acho que de Omolu, uma estátua de
um Orixá nessa praia. Aí descobrimos, sábado retrasado, no dia da
festa do GOMEIA23, que os escombros dessa estátua ainda estão lá,
no mangue. A gente vai lá fazer uma expedição pra fotografar nos
próximos dias. As histórias se cruzam, né? Muito doido.
Aí é o seguinte, eu fui criança nos anos 80. Final de 70. Na
ditadura eu era muito criança, mas assim nos anos 80 eu era pré-adolescente já e comecei a trabalhar muito cedo. Com 12 anos eu já
trabalhava entregando papel no Rio. Com 14 anos eu tinha carteira
assinada. Eu já conhecia o Rio de Janeiro inteiro. Eu e Marcus
Faustini. O meu primeiro amigo de infância foi o Marcus Faustini. Até
a 8ª série a gente se via todo dia.
Então, assim, era uma puta solidão porque a gente, eu, o
22 Trecho da BR-040 que corta a cidade de Duque de Caxias liga o Rio de Janeiro
ao município de Petrópolis. Sendo uma rodovia federal, recebeu o nome “Rodovia
Washington Luís” em homenagem ao presidente à época do início de sua construção em 1928.
23 O Gomeia Galpão Criativo foi inaugurado no dia 16 de setembro de 2016 com
uma bela festa para celebrar a abertura do espaço e agradecer aos apoiadores
pelo sucesso da campanha de financiamento coletivo.
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Marcus Faustini e o Renato Alcântara, que é um cara sensacional,
um cara que eu admiro pra caramba, a gente começou a ler muito
cedo, mas nenhuma família tinha ligação com nada, nenhuma família tinha universitários, ninguém lia. A gente por algum motivo
descobriu uma biblioteca fechada dentro da escola. Fechada, né?
Aí uma professora nossa abriu, sabe? Uma estante com livros que
ficava fechada. A gente começou a ler com 10, 11 anos. Com 12
anos já lia muito. Isso foi um choque, porque era o começo da onda
neoliberal pelo mundo, assim, Terra arrasada, né? E, bom, de um
modo geral, imagina, na Baixada, sem telefone, sem internet, sem
carro, sem... era muito árido, né? Era muito pesado. E aí a gente
tinha a dimensão do mundo do trabalho. A gente amadureceu muito
cedo por causa do mundo do trabalho. E a soma com a literatura.
Vou te falar uma coisa muito doida, que eu falei com Ângelo24
um dia desses. Com 12 anos eu sabia todas as bandeiras de países do
mundo e suas capitais. A gente fala “Pô, mas isso não tem a menor
aplicação pra aquela época, com aquele contexto”. Mas, cara, era
uma coisa simplesmente muito doida, né? Todas as bandeiras do
mundo com as capitais!
Ele ri enquanto conta.
HB – Aí eu comecei a trabalhar no Rio, como office boy.
E a gente começou a entrar em contato com um mundo muito
maior, né, cara? Tem duas coisas importantes que nortearam, que
norteiam a minha vida. A importância da coisa pública. Por exemplo,
no governo Brizola a gente tinha distribuição de leite em escola, leite tipo B. Cara, as pessoas não têm ideia de como isso foi importante
24 Ângelo Bezerra é o filho do HB.
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para a constituição física das pessoas. Leite, cara! E a outra era a
biblioteca pública, na época era Biblioteca Pública do Estado do
Rio de Janeiro, em frente a Central, que hoje é a Biblioteca Parque.
Pô, aquilo ali, cara... O povo chamava sabiamente de “Biblioteca do
Darcy”. O povo é foda, cara, o povo é foda. Aquilo foi uma bomba
atômica na mente. Porque ali você podia ver filme de graça, tinha
umas cabines. Então, minha primeira formação com cinema
nacional foi vendo filme ali, adolescente. Porque a gente saía mais ou
menos cedo do trabalho e ia pra lá. Você podia levar livro e você podia ver cinema dos anos 80. Eles Não Usam Black-Tie, Vidas Secas...
Aí tu imagina a combustão, né? Enfim, um processo de formação
mesmo. E outra coisa, olha que troço doido, eu sou um dos primeiros usuários do CCBB. Por que eu falo isso? Porque trabalhei naquela
agência ali antes de ser CCBB. E eu e Marcus, a gente frequentava lá
em obra. A gente ficava na biblioteca, já podia pegar livro. Aí eu falo
que sou um dos primeiros frequentadores, de antes de estrear, em
89.
E aí outra coisa que tem a ver com isso é a dimensão política
mesmo. Eu trabalhei em banco, por exemplo, e tinha aquela coisa do
sindicalismo, de começar a ler, enfim, tem tudo a ver com política.
Então na adolescência, eu lia muito. E detalhe, eu era quase gago,
né? Porque era muita ansiedade, uma timidez do caralho. E aquela
coisa do déficit emocional, cara, uma coisa que as pessoas falam
pouco, mas é um estrago na autoestima das pessoas, da juventude.
Um déficit emocional muito pesado. Hoje quando eu vou na escola
e vejo a molecada com turbante, vestindo, falando, se colocando...
Eu fico empolgadaço! Sabe?!
Mas essa dimensão política é importante. Porque aí, no Cineclube Baixada, os caras passaram aqui Memórias do Cárcere, cara.
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Três rolos. E eu me lembro que tinha 16 anos e fiquei muito impactado,
cara, muito! Eu fiquei, sabe? Eu saí dali muito chapado, cara.”Cara!
O que eu faço da minha vida agora?”. E aí uma menina olhou a gente
assim, sabe? “Pô, vocês têm que conhecer o PT, pô”. Aí a gente
começou a nossa missão política muito por conta do cinema, né?
Muito doido isso. E lá nesse momento tinha uma onda, né? A onda
Lula foi uma onda... e todo mundo de Caxias, Nova Iguaçu, São João,
você encontrava fazendo militância no Rio. Eu falei “A gente tem que
fazer uma parada lá!”.
Então essa dimensão política foi importante. Muitas coisas
que depois viraram sacadas intelectuais ou sacadas de percepção,
por exemplo, essa dimensão de que as pessoas tinham preconceito
com a cidade, a região onde moravam.
Em 90 aconteceu uma coisa incrível: eu passei para uma
universidade federal. Aí duas coisas engraçadas: uma que na faculdade tinha um... sabe aquele cara popular da faculdade, que
organizava os trotes? Eu descobri que esse cara morava em Caxias.
Quase meu vizinho. Aí um dia eu encontrei com ele num canto e
falei assim “Porra, maluco, deixa eu te falar uma parada muito doida,
cara! Eu sou teu vizinho, cara! Eu moro em Caxias também”. O cara
mudou a expressão. Aí nunca mais falou comigo, encontrava comigo
e desviava! Como se eu fosse revelar o “Grande Segredo” que o cara
morava em Caxias.
As pessoas tinham vergonha de falar que eram de Caxias.
Vergonha mesmo! Não falavam. Aí tinha uma menina que era da minha
turma que era de Caxias, cara, ela evitava olhar pra mim porque
eu poderia denunciar que ela era de Caixas. Cara, é um negócio...
E a outra era uma perspectiva de racismo, porque o Renato Alcântara,
ele é negro. As coisas que ele vivia, eu só fui entender muito mais
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tarde. Porque ele é muito inteligente, cara! Ele é antenado com as
coisas que estão vindo, sabe? Mas eu consegui entender hoje como
ele vivia um preconceito racial muito forte.
Igor Barradas – Tem esse aqui?
Drica – Tenho, é uma delícia!
Igor Barradas – Pornô soft, é um pornô fofo.
O Igor Barradas estava me mostrado um livro de pornô erótico chamado “Tarja Preta”. No dia do lançamento do Gomeia, eles
doaram livros para os parceiros que vieram à festa. Tinha uma
bancada com livros maravilhosos, dentre eles esse livro que é uma
história em quadrinhos pornô-fofinho.
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Drica – Quando você passou pra UFRJ, você foi pra... eu
queria saber qual é o curso. Você já tinha, então antes disso, envolvimento com a política, né?
HB – Sim, sim, bastante. Tô te falando, com 15 anos eu
comecei a militância, né? Dos 15 aos 18, a gente vivia lendo política,
vendo reunião. Eu já fui filiado ao PT, mas eu nunca conseguia me
organizar em tendências porque eu nunca consegui ter essa disciplina. E todo mundo tinha virado trotskista, menos eu e Renato.
E isso foi um motivo de dor, de muita crítica. Eu falava que gostava
do Brizola, cara, era um crime, sabe? E eu admirava, eu admiro até
hoje. Eu vou falar baixinho aqui porque tá gravando.
O HB se ria. Tem uma coisa no jeito que ele conta que faz a
história ficar muito imagética mesmo.
HB – Eu admirava os velhinhos comunistas, cara. O Renato
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era de uma organização chamada RPC, Reconstrução do Partido
Comunista. Aí fui numas reuniões lá, cara. E tinham aquelas senhorinhas “Quer um biscoito, meu filho?”. Mulher que foi foda, sabe?!
Que protegeu uma porrada de gente. Pô, eu fico até emocionado
quando falo disso. Agora, não teve grana pra ir pro exílio, sabe?
Eu sou um admirador de quem carrega piano, a verdade é essa.
Eu sou todo viajante, todo abstrato. Mas eu admiro as pessoas que
fazem o basicão, que fazem a comida. Eu nunca consegui ser
trotskista. Deixei de comer gente pra caramba por causa disso,
inclusive. E aí eu sempre fui pelego nesse sentido, eu gostava do
Brizola, gostava dos comunistas. À época, eu criei uma defesa que
chamava de marxismo/umbandismo. Eu nem era umbandista, mas
assim, gosto da bagunça. Por isso que falo que o mundo virou a meu
favor. Porque eu não tinha essas categorias. Eu era um pária nesse
sentido, não conseguia me filiar a nada. Hoje tá muito na moda isso
de pensar, essas nuances todas. Tem uma episteme sobre essa parada toda. Era uma coisa intuitiva minha. Eu só achava o seguinte:
nem todo mundo quer ser militante não, cara, as pessoas querem
ser felizes.
Nas categorias de militância, eu sempre tive dificuldade e
isso foi motivo de muitos problemas, muitos problemas. Aí agora,
por outro lado, foi uma formação: tanto essa coisa da literatura, depois o cinema e a política. E ter trabalho cedo. Essas quatro coisas.
Quando fiz vestibular, cara, eu passei. Eu chutei química
e física. Você não podia zerar. Eu lembro que tirei 0,25 em química
e 0,75 em matemática, mas gabaritei português e história. Isso com
18, 17 anos. Minha redação deve ter sido boa porque eu tirei 10.
Agora, enfim, tem os seus revezes, né? Tem os seus revezes.
Assim, imagina o seguinte: quando eu entrei na faculdade de jor-
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nalismo na UFRJ, metade da turma, METADE, ia de motorista. E
era assim, cara, era muito violento, sabe? Era muito violento.
E assim, eu não conseguia expressar essa violência. Era muito difícil. E várias coisas, né? Coisa de xerox, passagem, comida. Mas o fato
é que tranquei a faculdade. Quando voltei, eu já tava em outra parada.
Eu tinha me formado em... Eu sou massoterapeuta, cara, sabe
disso?! Eu fiz um curso de massagem terapêutica, cheguei a trabalhar
um ano como massoterapeuta. Aí quando voltei para faculdade,
cara, eu não consegui mais.
Aí teve um ano que eu... Em 94, eu cheguei em casa, falei com
minha mãe. O meu irmão morava no Espírito Santo e ia ter o casamento da minha prima lá. Aí eu falei assim “Porra, vou viajar o Brasil
de caminhão”. Aí cheguei em casa e falei “Pô, mãe... eu vou visitar o
meu irmão”. Aí ela assim “Mas com que dinheiro?” “Eu arrumei uma
carona aí”.”Tá bom, não esquece a escova de dente!” Aí eu peguei a
mochila, cara, eu tinha... hoje seriam 100 reais. Fui pra Rio-Manilha,
peguei um caminhão e saí pelo Brasil. Fiquei quatro meses viajando
o Brasil de caminhão.
Aí eu chegava nos postos “Pô, cara, tô fazendo uma viagem
aí”. Maior perrengue, cara, maior perrengue. Uma vez vi a morte
mesmo, de perto, assim. E foi engraçado que era um lugar que não
tinha nada, tudo fechou. Aí começou um frio absurdo! “Onde é que
eu vou dormir, cara? Eu vou morrer”. Eu não tinha nada! Eu tinha
só uma jaqueta de motoqueiro, um frio! Aí nisso veio um fusca
verde. Eu falei pro motorista “Então, tô precisando de uma carona”.
Aí o cara falou assim: “Tá, se você colocar a mochila lá trás, e eu ver
que não tá armado, eu te dou uma carona, tranquilo”. Pra onde ele
estava indo? Pra cidade do meu irmão!
Drica – Mas tem um buraco aí entre isso e você adulto, né?
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Tem um buraco aqui... O que aconteceu aí?
HB – É. Bom, aí aconteceu... eu fui animador cultural, nos
CIEPs, no segundo governo do Brizola, quando ele voltou. O projeto
continuou. Tentaram reerguer o projeto nos CIEPs né? Era o programa
especial de educação nos CIEPs e tinha um animador cultural. Aí eu
fiz a prova e passei. Isso foi uma formação do caralho, porque, até
hoje me apresento como animador cultural, né? Eu acho o projeto
sensacional. Tem pouca publicação escrita sobre isso, mas assim,
várias coisas que acontecem no Rio de Janeiro, maneiríssimas, tem
uma pessoa dessa época por trás. O impacto, o alcance, não foi dimensionado, mas foi muito grande. Então isso foi importantíssimo.
Mas aí aconteceu uma coisa, eu e um amigo cismamos de fazer
uma rádio, uma rádio em Caxias. Quarup FM: a rádio que toca Caxias.
E aí, o que que aconteceu? Pedi demissão do Estado pra me dedicar
à rádio. E esses dois anos iniciais da rádio foram o maior sucesso,
maior sucesso, cara, você não tem ideia como foi um sucesso. Até
hoje quando você fala da Quarup por aí, as pessoas “Pô, eu lembro,
cara!”.
Na eleição de 96, a gente trouxe todos os candidatos a
prefeito para serem entrevistados na rádio, isso nunca tinha acontecido na cidade. Mas eu tinha saído de um emprego do Estado...
o único duro mesmo na rádio era eu. Eram quatro pessoas, depois
entraram mais dois. Aí um sucesso absoluto a rádio. Dois anos. Aí o
que que aconteceu com a rádio? A Polícia Federal fechou. Essa parte
foi fácil, porque eu vendi a minha parte. Tinha um cara que assumiu
como empresa mesmo, tirou o aspecto comunitário. Beleza, saímos
elas por elas. Saí sem nada, mas sem a dívida. Agora foi engraçado
que eu fui fichado pela Federal, né? O único que estava na hora era
eu. Então eu fui o “Fiel Depositário”. Sabe o que é Fiel Depositário?
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Você assina, eles lacram tudo com o lacre da Federal. Se alguém violar aquilo, o Fiel Depositário é quem responde. Aí eu tô na fila com
o advogado e mais um maluco. Está um cara com um cliente na
minha frente. O cara desesperado, quase chorando, aí o advogado
falou assim “Fica tranquilo, cara. No Brasil o que dá prisão mesmo é
pensão alimentícia e esse negócio de fiel depositário”. Aí eu assim
“Eu tô fodido!”.
Mas aí aconteceu uma coisa, que tem a ver com esse ínterim
aí, exatamente um pouco anterior. Em 94 ou 95... é porque tem
uma parte que eu vou ter que omitir porque essa parte você vai me
achar maluco de verdade. Nessa parada que eu fiz de massoterapia
comecei a me envolver com I-Ching, eu fiz Do-in, fiz Shiatsu. Eu li
um livrinho, desse tamaninho assim, chamado A Arte Cavalheiresca
do Arqueiro Zen, já ouviu falar nesse livro? Eu chapei com esse livro,
cara. Eu chapei, cara. E aí entra um cara na minha vida, cara, esse
cara revolucionou, Wilhelm Reich.
Igor Barradas – Pensei que era eu, cara!
HB – Vai chegar em você ainda. Daqui a pouco eu vou ligar
pro Jairo, ele falou pra gente se falar no meio da tarde...
Igor Barradas – Tá bom, não esquece não.
Trocamos mais algumas palavras com Igor Barradas antes
de ele sair do Gomeia.
Drica – Wilhelm Reich. Esse cara25 faz aniversário no mesmo
dia que eu.
HB – Eu sei. Arianos. E aí eu fiz um apanhado dessa histó25 O psicanalista Wilhelm Reich nasceu no dia 24 de março de 1897 e a autora
no dia 24 de março de 1987.
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ria toda, porque fiquei fascinado. Não, na verdade o seguinte, tem
uma coisa antes. Antes eu tinha entrado em contato com Jung, sabe
Jung? Eu perdi um ano da minha... não é exagero falar isso. Eu fiquei
fascinado pelo Jung, eu só conseguia falar do Jung. Eu fiquei muito
fascinado pelo Jung, cara! Mas aí no outro ano conheci o Reich.
A Função do Orgasmo foi o que me deslocou do eixo! Quando eu
cheguei no Reich eu me envolvi com um grupo, que isso sim é Forrest
Gump. A gente criou um grupo de estudos reichanos. Tinha eu, um
maluco de Caxias aqui, e uma galera da Zona Sul. A gente tinha um
nome que era um nome horrível assim... “A Tribo”. O nome era
baseado num livro que era muito famoso na época da Marylin Ferguson, Conspiração Aquariana. O livro fracão, mas ela falava de rede,
de tribo. Então a gente fazia exercícios corporais de energética, em
grupos. Exercícios de bioenergética também.
Eu conheci o Reich em 92 pra 93. Quando saí pra viajar no
Brasil eu já estava sob essa influência, né? Desse trabalho com
Reich. Mas por que que isso tem a ver? Porque dentro desse grupo,
que eram mais ou menos 12 pessoas, tinha um cara, que inclusive
era o cara que dinamizava o grupo, que tinha feito formação em
energética, tinha ido lá pra Puna, lá no negócio do Osho. Mas ele
tinha uma outra característica, ele era hacker. E aí eu fiquei um ano
dividindo um apartamento com ele em Botafogo. Então aconteceu
uma coisa muito doida. Um dia ele... Ele tinha um computador lá e eu
nunca tinha ligado um computador na minha vida. Mas ele começou
a falar da internet. Aí eu fiquei fascinado e falei “Cara, como assim?!”
A primeira vez que liguei um computador foi pra entrar na internet.
Em julho de 95 foi quando a internet começou no Brasil. Eu pirei! Eu
pirei totalmente, totalmente. Pra ter uma ideia, a gente não dormia
porque tinha aquela coisa de um pulso só depois de meia-noite.
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Cara! Aí entra outra parte Forrest Gump total. Aí fechou a
rádio. Aí detalhe, ainda me separei. Eu estava apaixonado de uma
forma que quase virei mendigo, cara. Em 97, eu dormi na rua, acredita nisso? Essa história é ótima! A rádio tinha uma assinatura de
O Globo, no meu nome. Quando a Polícia Federal fechou, eu fiquei
sem rádio, sem dinheiro nenhum. E pô, eu tinha terminado a relação,
fiquei na merda. Eu fiquei muito mal, cara, fiquei muito mal. Mas
o que acontece? Vem um cartão de crédito no meu nome com um
limite que hoje seria uns 10 mil reais. Sem exagero, era muito
dinheiro. Aí foi isso, fiquei mais de seis meses assim, dormia na rua
com um cartão de crédito milionário. Comia em bons restaurantes,
comprava roupa. Bebia, chorava nas ruas. Mas com um cartão de
crédito milionário. Aí fiz uma dívida. Você imagina, eu saía com a
carteira de identidade, com um cartão e a roupa do corpo. O cartão
durou seis meses. Era muito comum isso, você fazia assinatura e
ganhava um cartão de crédito. Várias coisas de valor eram no meu
nome, então, o meu cartão de crédito valia... Aí é isso, eu passei seis
meses assim.
Nós dois rimos.
Mas aí como eu já estava com esse impacto da internet... Eu
tive o primeiro e-mail da Baixada Fluminense. Eu tinha e-mail, mas
não tinha pra quem mandar. Mas aí então, em 98, comecei a fazer
site. E aí em 98 o que que eu inventei? Baixada On – Portal da Baixada Fluminense. Por isso que eu me sinto um Forrest Gump, cara.
Drica – Baixada On foi um sucesso!
HB – Foi um sucesso! O Baixada On tinha de 22 mil acessos
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mensais, cara. Na época era muito, a gente era conteúdo do IG26.
Então é difícil ter até a dimensão de como foi uma parada assim,
muito potente. O Baixada On começa em 1999 oficialmente. Mas
quando começou a bombar, por causa do IG, os jornalistas me ligavam
pra pedir dica, pauta.
E aí eu fui morar em Botafogo de novo. A gente ficava de
madrugada pensando em como ficar milionário e mudar o mundo.
Porque a gente falava de política, de ficar rico na mesma proporção.
Aí ele (Alan) descobre uma plaquinha, chamada JackPhone, de uma
empresa de fundo de quintal nos Estados Unidos. E aí primeiro ele
importou uma, depois trouxemos umas dez dessas. Você colocava
no computador e ele virava uma central telefônica.
A gente falou “Vai ter um jeito da gente ficar famoso com isso,
pelo menos. Vamos criar uma parada pra empoderar a sociedade
civil e arrecadar dinheiro para as instituições pelo mundo, pela
América Latina toda”. Aí criamos a LatinoAmerica Telecom. A gente
listou 20 ONGs e 20 personalidades pra apresentar a Latino-America Telecom. Um deles foi o Gabeira, por exemplo, que era
deputado, tinha um site, com domínio próprio, era um excelente site.
A gente ia até o cara e apresentava a ideia. A pessoa geralmente não
acreditava. Aí a gente falava “Você tem um conhecido fora do país,
não tem?”, “Tenho”, “Pô, então pode ligar pra ele pelo nosso sistema
aí então”. Enfim, aí o Gabeira ligou, ele não acreditou. Das personalidades que a gente elencou, nenhuma acreditou. Mas aí teve
um grupo que fazia uma parada chamada SIMAAS – Seminário de
Integração América Área Sul –, que reunia ONGs do Cone Sul... Os
caras viram essa parada da LatinoAmerica Telecom. E aí a gente
foi pra Argentina para apresentar o projeto lá. Foi minha primeira
26 Portal IG foi um dos primeiros portais de notícias em tempo real no Brasil,
lançado em 9 de janeiro de 2000.
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viagem internacional, para apresentar uma companhia telefônica
popular. Foi sensacional! A gente foi em quatro pontos mostrando
isso na Argentina. Mas seis meses depois, os grandes chegaram e
fizeram o que tinha que ser feito, né? Botaram o dinheiro. Mas nós
fomos os pioneiros em criar esse sistema caseiro.
E aí eu voltei pra Caxias, pro Baixada On e falei “Eu só volto
pra Caxias mesmo pra fazer alguma coisa pra mudar essa porra,
pra revolucionar”. Tem coisas que não mudam, né? Eu já conhecia
o Barradas desde molequinho. A gente ficou conversando, conversando. Em 2000, ele falou “Eu vou fazer um filme”. O lançamento do
filme27, em 2001, foi um evento tão massa que a gente falou “Cara,
isso aqui tem que continuar”. A gente achou recentemente o cartaz
da estreia do filme. Tá lá em casa. Porra, eu falei muito! Eu avisei que
eu ia falar...
90

Demos um tempo na entrevista. Água, café. Fazia muito
calor nesse dia.
Drica – O que eu queria saber é o seguinte: o Mate é constituído
de pessoas, essas pessoas foram se aprochegando em épocas diferentes, de maneiras diferentes, né?
HB – Esse é um ponto fundamental mesmo. Por exemplo, o
início do Mate lá no filme do Igor, no ano 2000, já é um prenúncio
disso. O Igor é de uma rede afetiva minha de Jardim Primavera. A
tia do Igor, eu conheci no 2º grau quando eu tinha 16 anos, 15 anos!
E ela meio que adotou a gente. E aí eu entrei na família do Igor, né?
Então tem uma coisa de afetividade e de formação ao mesmo tempo, no mesmo pacote. Depois você descobre que é uma formação,
27 Documentário Progresso Primavera (2001) de direção de Igor Barradas.
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é uma afetividade. Então eu conheço Igor desde pequeno. E sempre
foi chato nesse sentido que ele via novela, via filme, e lembrava de
todos os detalhes, porra. Novela, cara! Coisa que a gente... eu odiava. Mas eu sempre conversava com ele, eu falava “Esse moleque é
foda, esse moleque é foda”.
E aí a gente foi ficando amigo. Eu admirava ele pra caramba,
é recíproco, a gente atravessava os papos falando de cinema, de
cultura. Então isso tem uma parada de amizade. De admiração. Não
foi uma coisa de um construir juntos, foi uma extensão dessa coisa
da amizade. O Manoel Mathias28 era um figura meio outsider, doidão
assim, que era cobrador de ônibus e tem umas histórias engraçadíssimas. Então a própria gênese do Mate tem a ver com uma rede
de amizade. O lançamento do filme do Igor foi muito importante
afetivamente pra região também, porque era sobre o bairro. Então
o pessoal do bairro foi, a juventude com o pessoal mais da antiga
do bairro.
E aí, por exemplo, aí nos primeiros anos do Mate, logo no primeiro ano, em 2003, um cara escreve um e-mail pra mim assim:
“Porra, cara. Eu vi a matéria de vocês, pô, eu queria conversar com
vocês. Eu trabalho na Reduc29 e tô fazendo um filme também. Vamos
marcar no Zeca?”. Aí eu falei “Isso é um ótimo sinal.” O Zeca é o bar
aqui que já foi lendário, um dos points de rock. Aí o cara ter marcado
no Zeca já era um sintoma. E aí marcamos num dia de semana, seis
da tarde e acabou uma da manhã. Era o Cacau e ele levou o DMC.
Então, com o Cacau e o DMC foi amor à primeira vista. E o Cacau tem
a mesma idade que eu, parece que a gente se conhecia há mil anos,
28 Manoel Mathias é pai do Igor Barradas.
29 A Refinaria Duque de Caxias (REDUC) é uma refinaria da Petrobras que processa gás natural e lubrificantes em Campos Elísios, em Duque de Caxias. Foi
fundada em 1961.
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cara! Sabe? Depois a gente descobriu que a gente tem vários amigos
em comum, mas nunca se esbarrou antes. Então o Cacau e o DMC
foram os primeiros assim. Depois veio a Kelly. Ela hoje é uma locutora
famosa, Kelly Muniz, ela foi a primeira do Mate, feminina.
E aí, engraçado, porque aí chegou uma coisa de uma identificação afetiva da galera, né? Muita gente que era público falava
“Pô, eu quero fazer parte disso”. Mas em 2004, a gente chegou a
fazer um evento que era Open Mate. E aí teve uma reunião assim...
com 30 pessoas. Mas muita gente dizia “Pô, vocês brigam muito.
Não tem diretoria essa porra.” Maior galera do Mate mora hoje fora
do Brasil, né? Fernanda foi morar em Londres. E aí um dia, também
em 2004, o Cacau e o DMC já estavam já há um ano com a gente.
O Cacau falou assim “Cara, eu vou levar, eu vou levar um amigo, que
tá afim de participar e tá estudando Audiovisual na Adolpho Bloch”.
Aí esse amigo falou “Pô, eu vou levar um primo.”Aí daqui a pouco o
Cacau chega com Mazza e o João Xavi. Eles são primos, você sabe
disso, né? Vou te contar um episódio que é interessante. Em 2003,
eu comecei a fazer um show de música, às quartas-feiras, aqui na
Lira de Ouro. Que era uma forma de não perder o vínculo com a música. E esse negócio bombou, era Quarta Básica. Vinham músicos,
ficava cheião sempre. Aí em 2005, em novembro, vou comemorar
o meu aniversário lá. E aí eu fazia um palco e juntava um monte de
coisa de percussão. Aí, o Mazza chegou assim: “Pô cara, posso tocar
aquele atabaque lá, cara?”, “Pode, pô, mas tu não é crente?”, “Não,
deixa eu tocar.” E era incrível! Ele tocou pra caralho! Ele falou “É que
eu tocava na igreja, eu sou músico também.” Ele tocava na banda do
R.R. Soares, sabe disso? Mas era um amor incrível, cara, ele e o Xavi
foram dois, sabe?
Drica – Como é que foi a primeira sessão?
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HB – A primeira sessão que a gente considera oficial mesmo
foi no Instituto Histórico30, em 2003, porque o Manoel trabalhava lá.
Quando a gente fundou, no dia da fundação, era eu, Igor, o Manoel e
mais uma galera. Era um evento de História da Baixada. Aí a gente
falou “Vamo fazer um cineclube, pô”, na sala da nossa mestra, uma
das minhas mestras iluminadas, que é a Marlúcia Santos Souza31.
Ela é nossa mestra máxima, referência total. Aí essa sessão foi muito
cheia. Lá tinham 40 lugares e foram assim... 50 pessoas numa tarde.
E a gente começou a chamar esses realizadores do Rio. Eu sempre
falava isso pra galera: “Porra, cara, vocês ficam fazendo curta e passando em festival. Tem que passar na Baixada, porra.”
Aí a gente conheceu o Igor Cabral, o Chico Serra e o Godô. Aí
esse trio, cara, eles tinham feito na época o Kinocopa32. Quando eles
chegaram, foi paixão à primeira vista. Paixão total. Você encontrava
o pessoal de Caxias, do Rio, Nova Iguaçu no Mate. Quando eu conto
isso, vem aquele elogio assim “Pô, isso é maneiro, nem parece que
é Caxias, né?”. Eu ouvi várias vezes um elogio assim.
E aí no instituto durou um ano, a gente exibia quinzenalmente,
de tarde. Aí uma galera falava “Vocês têm que fazer sessão à noite, cara.”
E aí em 2004, com essa demanda, a gente conseguiu um espaço, o
Sindicato dos Bancários, que tinha acabado de abrir uma sede nova.
Aí a gente começou a exibir lá no Sindicato dos Bancários. Detalhe,
sem tela, sem projetor, né? A gente não tinha isso. A gente alugava.
O Igor era estagiário, eu tinha o Baixada On, que tava na falência, a
30 Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias.
31 O livro Escavando o Passado da Cidade: História Política da Cidade de Duque
de Caxias, de autoria da professora e pesquisadora Marlúcia Santos de Souza.
32 O curta Kinocopa foi lançado em 2003, com a direção de Igor Cabral e Chico
Serra.
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gente mal se pagava. Aí alugamos três vezes com o Cavi33, o telão
e o projetor. A gente fundou o cineclube, mas não tinha nada. Não
tinha projetor, não tinha telão, não tinha espaço, não tinha nada! Aí
a gente fez um cartaz
“Vamos fazer um filme?”, que era um título de um cartaz
para a cidade inteira. A gente colava cartaz de madrugada.
E aí só em 2004 a gente começou a exibir na Lira, por coincidência, por uma questão de destino. Eu tinha interesse de levar
pra lá, mas foi uma coincidência porque a gente fez uma Sessão do
Glauber, Deus e o Diabo na Terra do Sol34.
Igor Barradas – Clubber!
HB – É, tinha um cartaz do Glauber (Rocha), né? E a gente
colou numa noite. Aí um cara falou “Pô, os caras são Clubber, aí”.
O cara leu Clubber e não Glauber.
Igor Barradas – “Esses caras são Clubber!”
HB – E aí chegamos um dia lá nos Bancários35, o que acontece?
Eles estavam em greve. Eles tomaram uma “trolhada” da Justiça do
Trabalho. A greve foi considerada ilegal, né? E tinha um oficial de
justiça na porta pra entregar um mandado pra eles. Então eles não
podiam abrir o sindicato. E a gente do lado de fora com o público
chegando. Conseguimos negociar de fazer na Lira. A primeira sessão na Lira de Ouro foi Deus e o Diabo na Terra do Sol. Aí nunca mais
deixou de ser lá. Foram 12 anos ininterruptos na Lira.
E como a Lira já tinha, desde 2000, um baile charme famosão, tinha capoeira, tinha os almoços que a gente fazia uma vez por
33 Cavi Borges é fundador da locadora Cavídeo. Localizada na Zona Sul carioca,
a Cavídeo era o paraíso dos cinéfilos e salvação de cineclubistas em todo Rio de
Janeiro desde sua fundação em 1997. Hoje a Cavídeo é uma produtora de cinema.
34 Longa-metragem dirigido por Glauber Rocha, lançado em 1964.
35 Sindicato dos Bancários da Baixada Fluminense.
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mês, tinha uma movimentação cultural, o Mate “cabeu” perfeito,
né? De 2004 a 2010, assim, noites memoráveis.
Aí em 2006 aconteceu o seguinte... As minhas casas sempre
foram espaços que eu abri para pessoas da área da cultura. Na época,
de 2004 pra 2005, eu morava num... eu chamo de Casinha da Funerária. É do lado da funerária aqui em Caxias, no Centro. É engraçado,
o lugar é muito engraçado. Uma vila que tem maior espação da casa
pra rua. Então virou um quintalzão. Eu abri espaço para um grupo
que chamava MARTE – Movimento de Arte Engajada. Era a Bia, o
Márcio Bertoni, Fabíola Trinca, o Rodrigo Dutra, o Mael, a Flavinha,
Flávia Oliveira. Eram umas oito pessoas. Aí se reuniam na minha
casa, faziam... Faziam trabalho de militância a partir da arte, né?
Peças de teatro, exposições, intervenções. Sempre com viés de
intervenção política. MARTE. E aí cara, eu ficava escutando a reunião.
Eu ficava no computador lá trabalhando e a porrada comendo. Aí
eles pediam opinião, eu falava “Cara, eu só cedi a casa, cara, não me
compromete não”.
Mas aí quando o MARTE acabou, uma galera foi entrando no
Mate. A Fabíola, Bia, Márcio Bertoni. E aí já entraram fazendo um
monte de coisa, né? Já entraram de cabeça... O MARTE era independente. A única intersecção é que a gente era amigo.
Nessa época, o Mate também foi um farol porque muita gente
não tinha muito espaço. Hoje você tem muita coisa na rua, mas não
tinha espaço na rua e nem em lugar nenhum. Então o Mate virou um
ponto de encontro de várias pessoas. Então eles eram essa coisa,
eles eram um público do Mate, frequentavam a minha casa com as
reuniões e éramos amigos. De fumar maconha, de beber cachaça.
Eu sou 10 anos mais velhos que eles, né? Ainda tem isso! A Bia foi
minha aluna. Nessa maluquice aí, inventei um curso de redação
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para vestibular. Eu dei esse curso seis anos seguidos. Eu criei um
método, cara. Era um curso baseado em cinco princípios, né? E o
primeiro é esse: tudo que tem estrutura pode ser aprendido. Escrever
se aprende escrevendo. Quem não lê não escreve. Eu esqueci o
quarto... E o quinto não tinha nome, era o quinto elemento. Às vezes
eu chamava de desautomatize. Isso se aplica para várias coisas, o
quinto elemento é o irracional. A imprecisão faz parte do processo
de qualquer coisa. Mas era um método mesmo e funcionava.
Drica – Alguém falou uma coisa de 3ª geração, 2ª geração.
HB – Exatamente. É Fabíola, Bia, Márcio Bertoni. Mas nessa
meiuca aí tem a entrada da Sabrina também. Foi no ano de 2005. Ela
chegou chegando, né? Aquela veia de produtora mesmo. Ela chegou
com muita força. Ela conheceu o Mate via João Xavi. Eles tinham
bolsa na PUC, os dois. Eles tiveram um relacionamento lá. E ela
tinha ouvido falar e gostou do que ouviu, né? E aí quando a gente se
encontrou foi a maior paixão.
Ele se ri.
HB – Ela é meio desenraizada, né? Ela é do Sul, e falou “Território pra mim é esse território que vocês estão falando aí.” A gente
falava muito de Hakim Bay na época, eu estava numas viagens aí de
software livre. Surfismo. Então a Sabrina foi uma figura muito forte nesse processo. Aí logo na coladinha veio essa galera que ficava
brincando de 2ª geração, que são esses três que vieram do MARTE:
a Fabíola, a Bia e o Bertoni. E aí depois veio uma outra galera mais
jovem, também: o Arthur Waite, a Sassá. Bom, aí uns foram incorporados ao processo, que é o caso da Luisa Pitanga, né? Ela nem é da
cidade, mas a gente é tão parceiro de ideias, de alma. E a Luisa tem
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hoje, mesmo à distância, um papel fundamental de formulação de
coisas. A Luisa é uma máquina, cara. Uma visão de como processar as coisas, uma máquina de processar informação. O Carlos D,
por exemplo, é um cara que começou a conhecer Caxias, começou
a frequentar o Mate. O PerforMate inclusive trouxe muita gente. Ele
que liderou isso. A primeira participação do Mate em um edital, 11
anos depois. Paulo Mainhardi e Manuela, por exemplo, que fizeram
um curso com a gente de cinema na Região dos Lagos. Eles são de
Cabo Frio, Paulinho e a Manu vieram morar no Rio e acabaram se
incorporando também.
Drica – Por que que vocês acham que vocês tão fazendo isso
ainda até hoje? Por que você acha que vocês tão fazendo isso e não
foram trabalhar em banco, de novo?
HB – Por quê? Porque a gente não consegue, a gente não
consegue não fazer! Outra é porque o Barradas sempre fala isso de
uma forma legal, depois que a gente faz uma sessão a gente renova
a intenção, renova os motivos. Uma coisa que eu tento explicar no
meu livro é esse efeito cineclubista. É ver filmes juntos e o efeito
que vem depois. Quando você vê um filme sozinho, você tem uma
experiência, mas quando você tem coletivamente, a soma das
experiências cria uma ideia, cria uma parada que movimenta, que
dá o gás. Alimentação. E outra também, menos óbvia, a gente fala
menos: o fato de ter coisas acontecendo. Na região não tinha nada
de cinema, cara. Então além disso tudo, dessa camada que é mais
de alimentação nossa e da rede mais próxima, tem uma coisa de
disponibilizar às pessoas verem coisas diferentes, sabe? Fazer
pontes com outras pessoas. Além de tudo isso, tem essa parada de
ter um evento acontecendo, uma terceira camada aí de coisas.
Drica – Como a Dani aparece no rolê?
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HB – A Dani é de Belford Roxo. Na parte de Belford Roxo que
a vida orbita em torno de Caxias. A franja de Belford Roxo e São João
de Meriti orbitam mais no centro de Caxias do que Belford Roxo e São
João. É muito curioso. Com 17 anos, ela passou para Jornalismo em
Juiz de Fora. Aí quando ela voltou, em 2006, a Lira de Ouro estava no
auge, evento direto. E a gente se conheceu, a gente teve um relacionamento, né? E aí que eu descobri que ela tinha feito teatro com um
amigo meu, o Sidney. Aí a gente ficou junto até 2008, mais ou menos.
E fomos parceiros de várias paradas, né? Eu vi o nascimento da Terreiro de Ideias, a produtora dela. É uma super produtora, cara, a Dani.
Eu me sinto abençoado de conviver com uma galera, uma galera de
produção incrível. Porque a Dani, a Sabrina, a Clara, são produtoras
assim, alto nível, cara. Eu fico impressionado até hoje. Eu te falei no
começo que eu admiro quem carrega piano, né? Elas têm a visão
de carregar piano, de pensar em como fazer as coisas acontecerem.
Mas no caso delas, se tiver que varrer elas varrem, pregar, furar
parede, o processo inteiro. E a Dani, o que me chamou a atenção na
Dani quando a gente se conheceu..., eu fiquei fascinado porque ela
escreve muito bem, cara. Sabe aquele texto que você tem prazer de
ler, que é bem escrito, é um bem escrito instigante? Eu fiquei muito
fascinado. Eu ficava pilhando ela para escrever na Lurdinha. Nem
falei da Lurdinha, né? Caralho, ainda tem isso também, cara.
Drica – Não falou da Lurdinha, nada!
HB – Caralho!
Drica – Pode falar.
HB – Não tem como não falar disso, pô grava aí, que eu vou...
Drica – Tá gravando!
HB – Cara, não tem como não falar da Lurdinha, cara! Pra
fechar. A Lurdinha é que o seguinte, em 2008, tinha acabado a eleição
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na Câmara Municipal de Caxias. Foi uma Câmara pior do que a
anterior, muito pior. Aquilo que já era horrível ficou muito pior. Uma
porrada de milicianos, matadores, pastor picareta, e eu fiquei muito
bolado, cara. Aí eu fiz o seguinte: eu peguei o e-mail de 30 pessoas
e distribuí um manifesto que só tinha um parágrafo. Eu chamava
de “Ocupar os Espaços de Opinião”. Eu criei um plano. O manifesto
era um parágrafo só. Era assim: “Nós que não somos das famílias
tradicionais de Caxias, nós que não temos dinheiro da corrupção
dessa cidade milionária, nós que não temos armas e não temos
a intenção de matar ninguém. Nós só temos uma saída: ocupar o
espaço de opinião.”
A Dani fazia parte do plano na época. O plano era ocupar o
espaço de opinião. Era fazer uma rede de comunicação da nossa
galera na internet, ocupando palavras-chave. Eu tinha feito um
estudo lá de como fazer sites subirem no Google, que é um conceito
de ring, ring, fazer um anel. Hoje em dia não se usa mais ring em
internet, mas era muito isso. É um site linkando o outro. E ocupar
as palavras-chave: “Caxias, cultura” “Caxias, músicas” “Caxias,
Carnaval, samba”, de modo que se você jogasse no Google, você ia
cair na gente.
Na época, eu tinha a ideia, mas eu não tinha sistematizado.
Mas aí eu falei:
– Pô, eu vou criar uma revista sobre Caxias pra juntar a galera
que escreve sobre a cidade, um site de opinião.
E aí um amigo me deu essa ideia, em 2009, de chamar
de Lurdinha, que era a metralhadora de Tenório Cavalcanti. Que
personagem, cara. Junto com Joãozinho da Gomeia36, ele foi um dos
36 João Alves de Torres Filho, conhecido como Joãozinho da Gomeia. Nascido
em 1914 na Bahia, o Babalorixá se mudou de Salvador para Duque de Caxias em
1946, onde fundou o Terreiro da Gomeia.
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caras mais famosos do Brasil daqui de Caxias. O Tenório era conhecido como “O Homem da Capa Preta” porque ele andava com uma
capa preta e uma metralhadora. Ele ia pra Câmara Federal com uma
metralhadora. E nada melhor pra uma revista, né? Com o nome de
Lurdinha porque é uma metralhadora, vai metralhando, disparando
tudo de Caxias. E aí eu criei esse site lurdinha.org em 2010, que é
um site de opinião sobre Caxias. Eu chamei uma galera pra escrever.
Quando começou, tinha umas 16 pessoas que escreviam. Mas
quando o Facebook chegou, as pessoas começaram a publicar só
no Facebook. Raramente as pessoas publicam também em sites,
em blogs, mas a Lurdinha tá lá. Tem menos colaboradores do que
no começo, mas tem. E pessoas como a Dani, eu sempre falo, tem
que publicar sobre sua cidade. O Eduardo Prates, por exemplo, há
anos eu encho o saco dele. E ele agora escreve regularmente um
artigo sobre a cidade. É o que nos resta, ocupar o espaço de opinião.
A gente só tem isso. Eu não tenho nada, tudo que eu tenho coloquei
nessa mesa aqui hoje. É a minha história, é o que a gente publica.
Os narradores, né? Para ter narrativas tem que ter narradores. E o
processo político é de caça aos narradores, caça, inclusive caça física,
de morte, né? Então assim, você tem que proteger narradoras e
narradores, cara. E assim, escrever as coisas, publicar, publicar.
Várias coisas que falei aqui não têm registro porque a gente não
tinha foto, ninguém escrevia, ninguém tinha essa preocupação.
Deixar as pistas, tem que deixar pistas. Aquele zine do Mate, aquilo
sim, deixa pistas, sabe? Deixar pistas. Ou como eu já falava com a
Bia na época do pré-vestibular mesmo: Você tem que ajudar o seu
biógrafo.
O HB tem um jeito engraçado de se rir. No texto da transcrição
da fala completa dele, a palavra “risos” aparece 60 vezes.

No fim, mais
perguntas que
no começo
Quando comecei esse projeto, tinha em mente investigar
duas principais questões através destas narrativas: O que os
move? O que os une? Se eu pudesse sugerir uma resposta, ainda
que isso seja impossível nesta altura de uma pesquisa tão íngreme,
eu já teria, ao menos, uma direção.
Inicialmente minha pesquisa girava em torno do Mate Com
Angu, aqueles que atravessaram e que foram atravessados pelo
grupo. Mas logo no início, as conexões que podem até mesmo parecer
óbvias, que são os elos entre pessoas, lugares e projetos pareceram mais complexos, mais abrangentes. As formas como essas
conexões atravessam as vidas, produzem novas relações e abrem,
como diria a Dani, campos possíveis de existência. As trajetórias
da Bia, da Dani Francisco e do Heraldo HB se esbarram, se unem,
formam novos espaços, se afastam.
Abrir a biblioteca fechada da escola, assistir A Ópera de
Nabuco no Teatro Municipal, chorar lendo Meu pé de Laranja Lima
são experiências que meus colegas revolucionários tomam como
pontos de partida. As violências físicas e subjetivas, em casa, na
faculdade, no trabalho. O espírito do coletivo, a igreja como espaço
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de formação, o teatro como espaço de expressão, o grêmio, o campo
político, o senso do comum, o lugar do público. As violências de
gênero, a experiência de conflitos internos e coletivos. Os ganhos e
perdas. A experiência de viver a chegada da internet com todos os
seus tentáculos nos anos 2000. A sensação de “fazer” alguma coisa
pelo seu território, pelo outro, por si. Sentir o vento bater na cara.
No livro Ação e a Busca da Felicidade, Hannah Arendt37 conta
uma história que serve para ilustrar um dos raciocínios que surgiram
enquanto eu preparava as entrevistas. Ela conta que conversava
com um colega, antigo radical revolucionário dos anos 30, para
entender como ele via seu próprio passado, como se relacionava
com as antigas convicções. Na resposta, ela pressupunha que ele
traria questões ideológicas mais profundas, a passionalidade
dessas convicções ou a compaixão pelas necessidades do outro,
que parece figurar entre os motivos mais nobres na história das
revoluções. Mas em vez de argumentos objetivos, a resposta de
seu colega foi a seguinte história: uma vez um jogador inveterado
foi em viagem a uma cidade desconhecida. Ao chegar, foi imediatamente em busca de uma casa de jogos. Na casa de jogos, antes que
começasse a jogar, um morador da cidade o advertiu de que aquela
roleta estava viciada e assim ele, provavelmente, perderia. O jogador
estrangeiro então respondeu: “Mas não há nenhuma outra roleta na
cidade! ”.
Segundo esse entrevistado, naquela época, se você queria fazer alguma coisa, não havia outro lugar para ir senão a rua.
O revolucionário ia à luta não pelo bem da sociedade, mas, antes de
mais nada, pelo seu próprio bem. Ainda que houvessem mais e mais
37 ARENDT, Hannah. Ação e a busca da felicidade. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo,
2018.
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nobres motivos, ao tentar salvar o país, o revolucionário estaria
salvando a si mesmo.
Então, uma coisa que me marcou bastante ao longo das
entrevistas é a forma como a Dani, a Bia e o HB se referem à
construção de seus saberes. Quando o HB conta dos projetos
insurgentes em todo seu trajeto de vida, quando a Dani se refere à
potência das redes que permeou e construiu, quando a Bia traduz
tão claramente os impasses pessoais das relações em coletivo,
o que eu percebo é a tentativa de condução autônoma dos processos
pessoais, da relação com o real visível. É tentar dar conta do seu
processo cognitivo.
Os dilemas, as escolhas, as impossibilidades, as distâncias.
Os processos de cooptação se apresentam cotidianamente em
diferentes esferas: sobre o corpo, o tempo, a força, a criatividade. No
trabalho, quase sempre a maior parte de nossa capacidade criativa
está inteiramente dedicada à produção econômica. A atividade-fim
é a geração de capital, que por sua vez, tem a finalidade de superar
impossibilidades e adquirir novas escolhas.
Então, imagino (e sinto) que existe uma coisa, um prazer em
produzir seu próprio processo. Contrária à exclusiva produção de
capital, produzir sua existência, seu trabalho, seu sentido, seu território. É como se na construção dos seus processos, essas pessoas
dissessem: “Olha, eu dou conta do meu próprio processo cognitivo,
ninguém está me cooptando agora!”.
Então dar conta do próprio processo cognitivo, assim, neste
caso, é insurgir contra o controle, contra a cooptação, contra as
contrições objetivas e subjetivas. Lutar pelo domínio do pensar e
agir, pelo direito de decidir sobre o que se debruçar. Mesmo que este
seja um caminho árduo, mesmo que implique em estabelecer rela-
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ções e redes que extrapolam a zona confortável de nosso convívio,
mesmo que demande abdicar do espaço privado em favor do público
e mesmo ainda que exija o esforço de relacionar-se incondicionalmente, dar conta do próprio processo cognitivo em coletividade é
uma forma de revolução.
A revolução é um ponto de virada: a revolução é o ponto
irreversível de uma revolta. A sensação de revolta pode ser contínua,
nos acompanhar no passar das décadas. Mas revolução é a insurgência, a ação que materializa a revolta. Dar conta dos próprios
processos, lutar por aquilo que nos importa. O que realmente te
importa? Quais são os teus capitais? O que faz tua roda girar? Quais
são as tuas constrições, teus privilégios? Quais razões você tem
para se preocupar?
Das perguntas iniciais surgiram outras, mas a narrativa de
meus colegas, maiores e mais complexas que aparecem no recorte
deste livro, trazem também respostas. Ninguém parece estar
somente preocupado com o planeta morrer. Estamos todos preocupados com nossos afetos, com a vida contemporânea e a futura.
Com a liberdade de pensamento, a liberdade de escolhas. Estamos
todos preocupados com pessoas. No fim, estamos preocupados
com a vida: se em algum momento as constrições nos roubarem
a liberdade, que ainda nos reste a potência dos afetos.
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