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Era uma vez, lá pelas terras onde morava o índio Ibagé, o mundo via nascer 

 um novo reino, num lugar fronteiriço e distante no pampa gaúcho. E como em 

qualquer reino que se preze, somente os que pertenciam à monarquia tinham acesso à 

educação (nível fundamental, médio e superior). Então, alguém não pertencente à 

nobreza começou a perguntar-se: podemos chamar esse lugar de Rainha da Fronteira? 

E assim foi feito... 

Dois séculos se passaram e tudo continuava exatamente igual: os títulos de 

soberania (ou seriam os sobrenomes? ou seria o status quo?) mantinham o poder e 

cada família tinha um ramo, herdado de seus parentes. E assim tudo estava em 

“perfeita” harmonia, até que os “súditos” saíram às ruas e, na praça central do reino, 

ouviram um presidente (rei?) proletário anunciando a criação de uma universidade (o 

que era universidade? não sabiam ao certo...) que traria o progresso não só para o 

reino, mas para toda a região esquecida. 

Essa promessa foi vista, desde o início, pelos mais conservadores (ou 

desinformados), como um fato estranho à cidade. Como uma promessa descabida para 

um reino que precisava de “coisas-mais-importantes” e imediatas (como, por 

exemplo, ouro e casacos de pele). O progresso prometido pelo rei proletário (?) levou 

tempo para ser apreciado.  

A tal da universidade pairava no ar, como o pé-de-feijão de João: nas nuvens. 

O povo não conseguia apreciar de imediato as suas estruturas, pois elas demoraram 

para serem construídas. Seus ensinamentos custaram a ser compreendidos, já que 

muitos eram inovadores e excêntricos. Pessoas estranhas (algumas chamadas de 

mestres e outras de doutores), com seus “vixes”, “meu” “uais” e “nossinhoras” 
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passaram a caminhar pelas ruelas da província em suas ruas tortas, batendo em suas 

porrrtas morrrtas, refletindo em suas luas amorrrfas... serenatas de sotaques.  

As terras, que antes pertenciam à nobreza, vieram a ser compartilhadas com os 

exóticos visitantes e, devido a isso, começaram a pertencer a um maior número de 

pessoas. A educação, antes de privilégio dos abastados, tornou-se de acesso facilitado 

para todos que desejassem conhecer mais a respeito do mundo, fossem pobres ou 

ricos, mulheres ou homens, brancos ou negros, homossexuais ou heteros. 

O fato curioso é que atualmente (2013), sete anos após a chegada da 

universidade na região, uma parte do condado permanece sem condições adequadas 

de saneamento básico. Ainda sofre com o problema histórico da seca e da falta 

d’água, e a base da economia continua agrícola. Faltam também profissionais 

qualificados em certas áreas e a renda continua centrada nas mãos de poucos 

soberanos (quase Czares) que se orgulham em ser da nobreza, com sobrenome tal...  

Mas retomemos a história, ainda dentro da universidade, grupos de pensadores 

surgiram. Pessoas dispostas a refletir acerca do mundo interior, do mundo da cultura e 

da vida. Nesse lugar que estamos hoje, como um grupo de pessoas (proletárias, 

nobres, heterogêneas), temos o privilégio de observar e presenciar as diferentes vozes 

que ecoam, dialogam e conflituam-se entre si em nossa vida cotidiana. 

Assim, criou-se o GEBAP - Grupo de Estudos Bakhtinianos do Pampa - com a 

chegada de dois forasteiros vindos de reinos longínquos. Surgia, então, a promessa de 

um futuro diferente (melhor? ao menos mais reflexivo...) para os habitantes do 

povoado. Um reino onde a opressão e a desigualdade dariam lugar para um tempo de 

aprendizagem, utopia e esperança.  

Esses bárbaros forasteiros se constituíram a partir de ideologias cotidianas 

diferentes, já que um era bóia-fria e a outra era operária e, por conseguirem quebrar os 

padrões dominantes (!), resolveram instalar-se por aqui, por meio da universidade 

trazida pelo  presidente (com apoio do prefeito proletário), com o anseio de fazer a 

diferença, especialmente, nesse reino por muito tempo esquecido.  

Tal tentativa só seria possível com a ajuda de um filósofo da linguagem, 

também originário da periferia do poder, do exílio e da perseguição política, lá das 

bandas do reino de “Tão, tão distante”, em uma época já secular. Assim, os dois 

forasteiros (como o flautista mágico de Hamelins hipnotizou os ratinhos) conseguiram 

recrutar (junto às forças revolucionárias) para esse diálogo simpatizantes que, embora 

nativos do reino, já olhavam para o mundo de um outro lugar, de um outro contexto 



exotópico, uma vez que acreditavam não ser apenas vassalos do rei, não se prestavam 

à domesticação.  

Hoje, em 2013, o grupo de estudos já está com dois anos de caminhada e em 

nossos encontros quinzenais, procuramos dar nossas contrapalavras a esse(s) 

pensador(es) (Bakhtin e seu círculo) que formulou uma grande reflexão a partir do 

contexto em que vivia. Assim, do lugar ativo que ocupamos nesse reino, procuramos 

dar nossa resposta responsável, não somente para o nosso reino, mas para o mundo. 

Ao pensar no reino e na temática “vida, cultura e alteridade” na contemporaneidade, 

perguntamos qual a visão de cada um que ocupa um lugar nesse reino: 

Nesse reino eu sou simpatizante, forasteira e mãe. Isso mesmo, mãe! Sonho, 

desejo e imagino um reino melhor para os meus filhos. Um reino onde eles possam 

fazer e ser parte. Um reino onde o sobrenome não tenha mais tanto peso. Um reino 

onde a pompa dê lugar para a diferença. Um reino onde meus filhos não sejam 

excluídos porque seus pais ainda acreditam no ensino público.  Não posso ficar 

somente no sonho e no desejo, preciso agir! E é isso que estou tentando fazer com a 

minha humilde participação no GEBAP e a constante insistência com meus filhos, 

para que eles pensem e falem, não necessariamente nessa ordem. Para que eles 

questionem quando acreditarem que é preciso. Nesse reino eles não têm papel fixo e 

nem ramo para herdar. Esse reino é deles! 

Como pensadora e simpatizante, sou a curandeira do reino. Faço questão de 

demarcar meu gênero, pois, antes de tudo, quero mostrar que no GEBAP, como no 

Círculo de Bakhtin (representado pela pianista Maria V. Yudina) há a presença de 

mulheres filósofas, pesquisadoras e feiticeiras. Acredito que as concepções de gênero 

(feminino e masculino) são constituídas discursivamente na linguagem, na cultura e 

na ideologia. Acredito na vida e no estudo mestiço e transdisciplinar da linguagem 

como prática social. Acredito que a mistura, a combinação de ervas e dizeres traz a 

lucidez da alma à tona. Acredito na repetição como recurso estilístico, como 

reafirmação do meu ponto de vista, do meu lugar único. Acredito, para 

temporariamente finalizar, na possibilidade que tenho, como sujeito(a) ativa, de 

intervir na ordem discursiva quando respondo responsivamente no agir singular e 

significante de minha relação com o mundo, quando meu saber popular curativo 

(entre ervas, fogo e fumaça) me possibilita intervir por um mundo melhor... 

Como bobo da corte e nativo, couberam a mim as atividades do reino 

referentes aos jogos, riso e a diversão. As palavras sempre foram  o meu ponto forte, a 



linguagem se manifestava em mim através do verso como expressão. A ideologia em 

meu discurso infiltrava-se sorrateiramente no inconsciente. Disfarçada em forma de 

piada induzia o povo à revolução. E foram nesses pequenos momentos em que 

consegui escapar por alguns instantes do padrão. 

Com a minha mensagem espremida por entre as vozes e risos. Implantei no 

mundo da nobreza o meu jeito pessoal de carnavalização. Pois então eu me despeço 

desse modo, sem palavras de final ou conclusão. Deixo para que cada um interprete 

do seu próprio lugar e contexto essa minha tola  descrição. 

 Neste texto sou nativo do reino... só nesta ocasião, eu penso. Me vejo como 

intruso aqui, sou um camponês. É bem verdade que meu R.G. traz como naturalidade 

o reino, mas daqui não sou! Eu venho de um lugar em que se respira ar puro e o 

vizinho sabe mais da minha vida do que eu. Fronteiras de lado. Faz parte de minha 

natureza a resposta, sempre respondi, mentalmente que fosse... foi assim que caí na 

correnteza da criação verbal,  muito cedo, e tive que aprender a nadar, contra a 

corrente, às vezes. Enquanto eu deveria saber  definir  langue em oposição a  parole, 

me interessava mais o dialogismo, a alteridade, a polifonia e uma série de outras 

palavras, cada qual mais instigante, prato cheio para um curioso aldeão em um reino 

antes dominado pelo índio. Estudar Bakhtin apaixona, enuncio eu.  Mas não é um 

amor que me deixa cego. Pelo contrário, tento (com o olho do mundo) olhar para a 

pequena província e pensar em possibilidades de progresso. Claro que as chuvas 

abundantes, as farturas nas colheitas e a prevalência do bem sobre o mal são 

importantes, no entanto, minha responsabilidade como simpatizante da causa é 

almejar mais, mirar mais alto, quem sabe, que tenhamos um reino mais igual (utopia). 

O meu lugar nesse reino é um dos mais baixos, pois não sou do clero, nem da realeza, 

tampouco militar, sou um pobre agricultor (militante, mesmo assim). E como tal, 

mesmo que dificilmente levado a sério,  tenho a certeza que as palavras que 

e(a)nuncio tem ressonâncias em todas as outras “castas”, assim como, elas (as 

palavras) provem,  sabe-se lá de onde,  me fazendo responder ativamente.  A certeza 

que tenho é que sou abelhudo demais para não responder!  

Sou uma forasteira. Cigana que não encontra seu lugar no mundo, pois sabe 

que em cada canto dessas terras há um novo aprendizado. Graças ao instinto nômade 

tentei fugir deste reino que conheci ainda criança, porém sem sucesso. 

Compreendendo então que aqui existem possibilidades de aprender novas magias, 

resolvi estacionar minha carroça e fazer fogueira perto dos campos e cavalos dos 



grandes generais deste reino. Ao me deparar com outros forasteiros fui inserida no 

universo dessa nova universidade e, logo em seguida, fui apresentada ou iniciada nas 

magias do Sr. Bakhtin. Sua magia no começo me deixou zonza com seu vocabulário 

teórico, dialogismos, polifonias e outras palavras que para mim eram feitiços 

desconhecidos. Cada nova magia que me apresentava, me sentia ainda mais envolvida 

por seus mistérios. Sendo assim, resolvi aumentar meu contato com este novo mundo. 

Me uni então a um grupo peculiar que pesquisa melhor os livros e escrituras desse 

mago das palavras. Mesmo sendo novata e com todo o desconforto que certos feitiços 

ainda me causam, sigo nessa busca pelo melhor enunciado, a melhor palavra... 

Enquanto isso, continuo me debruçando ante suas escrituras, tentando acrescentar 

mais um tipo de magia aos meus limitados conhecimentos nessa área, a magia da 

palavra, da diferença, do outro. 

Eu sou a trans(formadora) forasteira e chegay ao reino no hace mucho. Vinda 

de outros hogares, tenho também outros olhares, outras sombras refletidas em meus 

olhos, minhas canções tem outros blues; tenho ainda marcas de muitos outros que 

cruzaram pelos meus caminhos, mas nunca me apagay do meu ninho. Fui sempre um 

borrego desgarrado e virei a ovelha negra (colorida?) da família, como cantou Rita 

Lee. Desde tempos de ditadura, apanhei na escola, mas como dizem aqui, sou 

resistente como cavalo criolo! Não temi os tempos, os ventos e corri pelos mundos 

para ouvir outras vozes, tomar outros licores, sentir novos sabores, odores...  Nesses 

meus caminhos encontrei as palavras do velho Bakhtin que desde sempre batem em 

mim, pulsam e tento seguir novos trilhos porque como diz o poeta Machado: 

Caminante no hay camino, el camino se andar, a cada golpe a cada verso. Assim, 

como os versos, bebo os verbos que me deixam trans-lúcida, trans-locada, des-

locada... Tudo que vejo, tudo que tenho são palavras outras que chegaram até mim, 

são ecos que enunciam a possibilidade de um novo mundo futuro, trans-formado pelas 

nossas vozes, pelas nossas diferenças, pelas nossas inter-ações! E, definitivamente, 

não há eu, prefiro a vertigem do eu! Sou mais do coletivo, do povo, para o povo e 

com o povo! E não vou esquecer que sou trans! O meu presente não apaga o meu 

passado! 

Sou a contrabandista do reino. Meus companheiros são popularmente 

conhecidos como quileros  por cargarem alimentos de quilo em quilo. Arroz, feijão, 

batata, açúcar, pilha, erva... e por aí se vai! O trabalho traz alguns riscos, pero como 



dicen ellos ‘hay que continuar!’. E o que fazemos não é crime não, se é o que você 

está pensando! Vivemos do movimento: compramos aqui, vendemos ali, atravessa a 

rua pra lá, atravessa a rua pra cá... Isso é globalização! 

Bueno, eu empecei trazendo alfajor y dulce de leche preste reinado. Em 

seguida empeçaram a me pedir whisky, energético, vinho, eletrônicos e até pneu eu já 

carguei.  Mas isso foi em outros tempos, quando eu andava lá praquelas bandas. 

Agora to cargando só no final de semana. Os trans-formadores deste reino me tiraram 

dessa vida e agora eu faço parte da Academia: escrevo artigos e saio por aí loca de 

facera contando como é a vida aqui na frontera. 

Sou a segunda forasteira e me considero a professora do reino. Porém, sou 

uma professora que rema contra a maré, já que meu interesse e o de inter-agir com a 

‘plebe’ do reino e não com os que, de fato, se acham no “direito” à educação. Essa 

posição – política - não é por acaso já que também vim de um lugar do qual fazia 

parte da plebe e graças a mediações fundamentais e acesso ao pensamento 

bakhtiniano, pude subir alguns degraus da escada e alcançar um status quo que não 

era esperado para alguém como eu. Esse status quo me deixa com poder e gosto 

disso: poder de interferir na ordem – falsamente natural - das coisas. Assim, tenho 

oportunidade de dialogar com diferentes sujeitos desse reino, especialmente, com os 

inconformados como eu. O objetivo que guia minha vida pessoal e profissional é 

olhar para além de uma ideologia dita dominante. Minha visão e meu agir faz parte de 

uma ideologia cotidiana que acontece no dia a dia, nas interações face a face. Esse 

lugar exige um sujeito que dê respostas sempre que é convocado (e somos sempre!). 

Um sujeito que responde responsavelmente, atribuindo suas compreensões ao mundo 

social a partir de suas contrapalavras. Sujeito ético, nas palavras de Bakhtin. Quero, 

neste reino, ser formadora de tantos outros professores que vão trabalhar com tantos 

outros sujeitos que ganham vida nesse reino como, neste ano, acontecerá com o meu 

filho. Busco enfim, ser um sujeito que tem a sua identidade constituída a partir da 

alteridade e que vê no outro a sua provisória completude. Assim, vivo a vida na 

contemporaneidade. 

         Eu, neste reino, sou o escritor mais precisamente o poeta. Assim como outro 

poeta de um reino distante, a mim também cabe lidar com a doença das palavras. É na 

doença delas que eu executo o meu ofício. Ser mais um que lida com palavras doentes 

não é novidade, provavelmente muitos outros neste reino executam tal tarefa. Inédito 

é eu lidar com as doenças das minhas palavras e a alma é um povoado diverso, um 



povoado de vozes, vozes minhas, vozes outras, vozes outras que se tornam minhas. 

Nesse emaranhado de vozes eu manifesto a voz do poeta que é minha, mas não sou 

eu. Eu não posso dizer que a voz do poeta é minha, porque eu sou um povoado 

diverso e quando escreve o poeta ele dá voz a alguém de seu povo.  É um erro dizer 

que o poeta finge, quem diz fingir o poeta finge não conhecer o seu povoado. A alma 

quando fala se permite palavras e contrapalavras a si mesma e aos outros. Não é um 

povoado falantes individuais que falam sozinhos, é um diálogo imenso de signos que 

se fazem em eco e o poeta só escreve, esses ecos se fazem escritos. Uma outra 

característica da alma é de que ela não é apenas um povoado, ela também tem vazios. 

Além do povoado existe esse vazio enorme, um vazio carente de ecos que pede por 

completude. A alma é então um povoado incompleto.  O outro me completa em 

diálogo e também me compõe. Esse vazio incompleto encontra momentos de 

completude quando conhece o outro. 

[...] 

Pois bem, como é de praxe, nossa história precisa ter um final nestas páginas. 

Mas não se iludam, meus caros, aqui não haverá bruxas más para serem enfrentadas, 

tampouco o repetitivo e batido “felizes pra sempre”.  Em nossa fábula Bakhtiniana, o 

final não representa necessariamente o fim, tudo é uma questão de contexto. Afinal, o 

fechamento de uma aventura involuntariamente acaba esbarrando no começo de 

outra, gerando assim (talvez) uma carnavalização dos fatos, ou quem sabe um dialogo 

entre si (uma intertextualidade?), pois sabemos que o hoje só existe em função do 

ontem. Bastante confuso, não acham? Mas é exatamente assim o final de um conto 

Bakhtiniano, quanto mais perto pensamos estar do acabamento, mais longa a estrada 

se torna. Um clico sem fim onde cada vez mais ideologias colidem entre si, gerando 

segundo após segundo uma história nova com final diferente. 

GEBAP 

 

 


