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 No mês de junho estava pensando sobre o encontro em Vitória e o que poderia 

escrever como texto para  o evento. De repente, eis que ouço a seguinte frase, dirigida a 

mim: “esquece que foi boia-fria, andava descalço, pare de repetir isso. Sua vida é de 

agora para frente. Não tem que ficar contando isso”. Reafirmei que isso é parte de mim, 

de minha história de vida, mas não prolonguei no diálogo, mas pensei muiiiito nisso e 

em outras possibilidades de frases como, por exemplo: “esquece que tocava berimbau 

na rua, agora tu tocas piano clássico”. Me lembrei do cantor Seu Jorge  contando em 

uma entrevista que vivia na rua e foi lá que começou a aprender a ser artista, a tocar 

violão.  

 Mas o que isso tem a ver com o encontro de Vitória? Tudo. A partir dessa frase a 

mim dirigida, podemos dialogar com Bakhtin para compreender o que é mundo, sujeito, 

ideologia, diferença, alteridade, cultura, vida(s). Não discutirei cada conceito, mas deixo 

minhas palavras à medida que vou contando um pouco de minha história de boia-fria, 

professor, enfim algumas ideias ...  

Como é ainda muito conhecido no meio acadêmico, principalmente para alunos 

de doutorado, fazer um sanduiche (estágio e não ménage à trois) na França, 

principalmente, é sinônimo de estatus e excelência, o que, com certeza, te dará um plus 

a mais no currículo. Aliás, agora, com o programa Ciências sem Fronteiras – ou com 

fronteira, dado a exclusão das ciências humanas – os alunos de graduação também 

podem ir à França, Alemanha, etc. Então, é muito mais glamour contar que estudou na 

França, não é mesmo? Comece sempre por isso para o seu Lattes, mas vale também 

Estados Unidos, Inglaterra, e países europeus.... mas nada de dizer que esteve na África! 

Realmente, dificilmente, encontraremos alguém na academia que foi ao continente 

africano para realizar uma pesquisa. Questões de cultura! 

 Fiquei semanas com a frase na cabeça e agora que começo a escrever, volto a 

pensar no meu trabalho de boia-fria (dos 13 aos 18 anos) no cerrado de Minas Gerais, 

nas plantações de café. Esse trabalho foi muito importante para mim, pois me 

proporcionou recursos financeiros para estudar e sonhar futuros. Como posso apagá-lo, 

esquecê-lo? Impossível! Ele foi singular na vida, também me constitui e é uma parte de 



muitos dos caminhos que já percorri. Me sinto responsável por esse meu passado, pois 

ele me criou possibilidades de futuro, repito. Tenho em minha casa um moinho de café 

na cozinha, juntamente com um quadro de panhadores de café. Quando chegam as 

visitas em casa, adoro moer os grãos, sentir o cheiro do pó (de café, claro!) e preparar 

um bom café. Para completar, faço o pão de queijo. Mas não tenho fotos de Paris para 

mostrar e contar as aventuras durante a conversa. Se fosse de Pariscida du Norte!  

 Paro, releio minhas palavras e me vem outras memórias. Penso no professor 

Geraldi e nas suas palavras bakhtinianas sobre diferença. Me vem a imagem de um 

outro professor de filosofia.  Durante o terceiro ano do ensino médio esse professor  

dizia para a minha turma que éramos a América Latina da escola, não sabíamos pensar... 

a outra turma era a América Anglo-Saxônica. Silêncio era a minha resposta! Talvez hoje 

tenho mais claro uma possiblidade de resposta com o crítico latino-americano González 

Prada que, já em 1911, escrevia que sabíamos mais da China que de nossos países 

vizinhos!  

 Incrível essa admiração pelo outro considerado superior! E que ainda é 

reforçada, repetida, ou seja, temos uma herança cultural de povos tidos como ricos 

(europeus brancos); ao invés de nos orgulhar de nossa cultura, admiramos o outro como 

sendo melhor, o modelo ideal a seguir. Admiramos o outro europeu, branco, 

considerado superior, nas tradições culturais, na educação e, consequentemente, ir 

estudar com ele é sinônimo de boa formação acadêmica. Esquece o mameluco, mulato, 

cafuso!? 

Penso também como todo o sistema educacional é excludente. Boias frias, 

quando podem ir a escola, como no meu caso, devem estudar a noite, e a as chances de 

ter um ensino de qualidade no noturno são poucas. Assim, as possibilidades de um 

trabalhador seguir adiante nos estudos são pequenas, pois os melhores cursos são 

diurnos, para quem quer fazer vestibular! E, a partir desse fracasso escolar das escolas 

noturnas, sabemos que as respostas são do tipo: não sabem nem escrever, não pensam 

nada, são iletrados! Mas, em todo caso, se tu és um boia fria que se deu bem, esquece 

esse seu passado porque essa mancha em sua vida nem merece ser contada, relembrada. 

Conte que foi a Espanha, Alemanha, Estados Unidos; fale inglês que é bem chique. 

Melhor ainda, publique em seu Lattes artigos em inglês nas melhores revistas 

internacionais (Qualis A), pouco importa se sua pesquisa é sobre os boias frias e eles 

nem mesmo ficarão sabendo dela, ou lerão o artigo deles em inglês! A cultura letrada 

acadêmica entra em sua vida e isso é o sucesso, tu serás o bem sucedido, o resto 



esquece! Insisto em não esquecer e busco perguntas com as palavras da poetisa 

colombiana Angye Gaona em seu poema Cañon adentro 

 

 

Sigo el camino del esternón, 
busco el origen de la sed, 

voy al fondo de un cañón de paredes plateadas, 
sólidas merced al tiempo, 

movedizas cuando el aluvión, 
cuando la infancia, era glacial. 

 
Colecto las raicillas del pensamiento. 

Las cargo a mi espalda erosionada 
junto al agreste olvido que cae de mí. 

 
Se asoman 

desde pequeñas cuevas, 
los indicios del dolor; 

veloces burlan las miradas 
y vuelven a ocultarse en la piel del cañón. 

 
Inscritas en las paredes, 

las coordenadas indescifrables 
del rayo prehistórico 
que formó mi faz. 

Tiempo de la hondura, 
tiempo sin sílaba, 

cuando soy sólo un sonido 
en tránsito a la fatiga. 

 
Busco un manantial 

que bañe la pregunta adherida a mi historia. 
Busco la vida recién nacida 

y hallo la sed. 
 

Sigo la senda del esternón. 
 

  

E para terminar, basta ouvir as palavras  que nos deixam Geraldi (2009:115-116) 

em seu texto A diferença identifica, a desigualdade deforma: “Quando o olhar para as 

construções estéticas deixarem de lado as classificações que tornam desigual tudo que é 

diferente – a cultura deles é artesanato; o poema deles é literatura de cordel; as artes 

plásticas deles são ingênuas; a crítica deles é ideologia – talvez reencontraremos na 

experiência estética o que de comum compartilhamos como homens – a capacidade de 



criar. Para isso, será necessário lutar contra as desigualdades e abrir-se para enfrentar o 

inusitado”. 

  É preciso abrir os olhos para a diferença, é preciso contar a sua história e não 

apenas repetir histórias contadas. É preciso saber dialogar, perguntar sempre.  


